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Wprowadzenie

Zeszyt 2/2014 prezentuje współczesne, różnorodne problemy zarządzania, z  którymi 
przedsiębiorstwa spotykają się w trakcie swojej działalności. 

Zeszyt otwiera artykuł Krystyny Bobińskiej dotyczący uwarunkowań zewnętrznych 
innowacyjności przedsiębiorstw w  Polsce. Otoczenie zewnętrzne instytucjonalne i  ekono-
miczne wpływa w sposób istotny na zachowania podmiotu gospodarczego.  Badanie zostało 
przeprowadzane dla Polski i jej regionów. Wpływ zmian otoczenia instytucjonalnego został 
zbadany jako zmienna w czasie, bowiem tylko tak można było wychwycić zmiany zacho-
wań przedsiębiorstw po określonych zmianach instytucjonalnych. Jako miernik tego wpływu 
przyjęto wskaźnik liczby przedsiębiorstw innowacyjnych powstających w okresach, których 
cezurą są zmiany instytucjonalne w Polsce. Analiza pokazała, że otoczenie instytucjonalne 
miało raczej negatywny wpływ na powstawanie firm innowacyjnych, natomiast otoczenie 
gospodarcze zdecydowanie pozytywny. Zaprezentowany został również autorski wskaźnik 
innowacyjności firmy, który mówi, jakie szanse ma firma pozostać na liście firm innowacyj-
nych na rynku, innymi słowy – o jej bieżącej konkurencyjności. 

Marian Huczek podkreśla, że kultura organizacyjna wywiera silny wpływ na funkcjono-
wanie firmy oraz w dużym stopniu wpływa na powstawanie sytuacji kryzysowej lub może jej 
przeciwdziałać. Przedstawia podstawowe czynniki prowadzące do kryzysu firmy. Problema-
tykę złożoności kultury organizacyjnej i jej wpływ na przeciwdziałanie kryzysom ujęto w wa-
runkach zmiany kultury organizacyjnej danej firmy. Kształtowanie kultury organizacyjnej 
niesie ze sobą aspekty aksjologiczne, etyczne i moralne, a budowanie tożsamości firmy wokół 
określonych wartości stanowi konsekwencje dla wszystkich jej interesariuszy.

Marcin Lis i Sabina Ratajczak przedstawiają Six Sigmę jako metodę doskonalenia ja-
kości przedsiębiorstw w okresie rosnącej globalizacji. Pozwala ona na uzyskanie przewagi 
nad konkurencją na rynku globalnym, utrzymanie lub pozyskanie nowych klientów, a wdro-
żone w postaci systemów zarządzania jakością wpływają na podniesienie jakości świadczo-
nych usług, sprostanie aktualnym oczekiwaniom odbiorcy i pełniejsze zadowolenie klientów 
w dobie postępującej globalizacji.

Magdalena Półtorak podejmuje kwestie dotyczące równości płci, która oznacza sytuację, 
w której zarówno mężczyźni, jak i kobiety doświadczają sprawiedliwego traktowania w każdej 
dziedzinie życia społecznego. W związku z faktem, iż w skali globalnej kobiety średnio stano-
wią zaledwie ok. 9% członków zarządu dużych firm (co znajduje odzwierciedlenie w kluczo-
wych i często ponadnarodowych decyzjach o charakterze ekonomicznym), per analogiam do 
zjawiska „kwotowania” w sferze polityki, na popularności zyskał mechanizm wprowadzania 
obligatoryjnych kwot w odniesieniu do zarządów giełdowych spółek. Jego założeniem jest re-
dukcja tzw. gender gap – luki pomiędzy udziałem kobiet i mężczyzn w gremiach decyzyjnych. 
Prezentowane w artykule badania oparte zostały na przeglądzie rozwiązań kwotowych w od-
niesieniu do sfery biznesu w państwach członkowskich UE, dokonanych z perspektywy unijne-
go prawodawstwa, przy czym szczególny nacisk położono tu na projekt dyrektywy, której celem 
jest poprawa równowagi płci w zarządach giełdowych spółek.  
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Miloslava Chovancová i  Bandara Wanninayake koncentrują się na zachowaniu cze-
skich konsumentów w stosunku do marek krajowych. Prezentowane badania miały na celu 
ujawnić style podejmowania decyzji czeskich klientów wobec krajowych marek, co jest nie-
zwykle istotne dla określania wzorców zachowania konsumentów i segmentacji rynku. Ana-
lizując wyniki badań, wskazano siedem stylów podejmowania decyzji czeskich klientów.

Celem artykułu Joanny Dzieńdziory, Małgorzaty Smolarek i Marcina Lisa jest wskaza-
nie funkcjonowania systemów motywacji kształtujących rozwój pracowników małych i śred-
nich przedsiębiorstw w dobie rosnącej globalizacji. Rozważania te mają charakter teoretycz-
no-empiryczny. Część teoretyczna identyfikuje istotę i czynniki motywacji w miejscu pracy. 
Część empiryczna przedstawia systemy motywacji pracowników stosowane w małych i śred-
nich przedsiębiorstwach. Charakteryzuje również modelowe ujęcie motywacji pracowników 
z ukierunkowaniem na  wyzwania  motywacji pracowników w dobie rosnącej globalizacji.

Kolejny artykuł koncentruje się na problematyce barier rozwoju i funkcjonowania ma-
łych i  średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego.  Jego autorki Jadwiga Bakonyi 
i Zdzisława Zadęcka przedstawiają wyniki badań przeprowadzonych w grupie przedsiębior-
ców z obszaru województwa śląskiego. Celem badania było poznanie opinii przedsiębiorców 
na temat różnego rodzaju utrudnień, na jakie napotykają w swojej działalności, oraz uzyska-
nie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu kryzys gospodarczy z ostatnich lat wpłynął na 
kondycję badanych przedsiębiorstw.

Marcin Ratajczak prezentuje koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu w obsza-
rze wdrażania strategii CSR na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu. 
Badania dotyczące opinii przedsiębiorców na temat koncepcji CSR obejmowały 174 przed-
siębiorstwa  prowadzące działalność gospodarczą na obszarach wiejskich województwa war-
mińsko-mazurskiego.

Jan Wnuk w swoim artykule przedstawia program Unii Europejskiej, który ze szczegól-
nym naciskiem akcentując potrzebę rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Unii w opar-
ciu o innowacje i wiedzę. Program zawiera imperatywnie wyrażoną konieczność zwiększania 
nakładów na badania i rozwój do 3% dochodu narodowego brutto, bo wówczas można się 
spodziewać wzrostu ilości nowych miejsc pracy w tych krajach o 3,7 mln oraz wzrostu do-
chodu narodowego tych krajów o 800 mld euro. Na tle planów unijnych przedstawia i kry-
tycznie ocenia poziom innowacyjności gospodarki polskiej.

Celem artykułu Heleny Kościelniak i Katarzyny Brendzel-Skowery  jest analiza pod-
stawowych tendencji  w  kreowaniu strategii biznesowych z  wykorzystaniem wiedzy i  do-
świadczenia konsumentów – crowdsourcingu w  funkcjonowaniu nie tylko współczesnych 
przedsiębiorstw, ale szeroko rozumianych organizacji. Kluczowym zagadnieniem jest  próba 
oceny zakresu podmiotowego i   płaszczyzn wykorzystania idei crowdourcingu w polskich 
organizacjach.

Małgorzata Smolarek i Joanna Dzieńdziora uważają, że jedną ze skutecznych metod 
motywowania jest podnoszenie morale pracowników. W pierwszej części autorki przedsta-
wiają morale i zaangażowanie pracowników, które bezpośrednio wynikają z potrzeb, celów 
i oczekiwań personelu. W dalszej części rozważań przedstawione zostały czynniki motywacji 
podnoszące morale pracowników badanej jednostki administracji publicznej. Prezentowane 
wyniki badań ankietowych identyfikują praktyczne ujęcie procesu motywacji kształtujące 
zaangażowania i morale pracowników. 
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 Magdalena Kot-Radojewska uważa, że konkurujące na współczesnym rynku przed-
siębiorstwo musi się cechować elastycznością w adaptowaniu się do ciągle zmieniającego się 
otoczenia. Jednym z  najbardziej popularnych na polskim rynku przejawów elastyczności or-
ganizacji jest elastyczność zatrudnienia, która przynosi przedsiębiorstwom liczne, mierzalne 
korzyści. W swoim artykule autorka prezentuje możliwe do wykorzystania elastyczne formy 
zatrudnienia, a także wskazuje korzyści, jakie one przynoszą w budowaniu przewagi konku-
rencyjnej przedsiębiorstw. 

Problematykę finansowej odpowiedzialności top-menedżerów prezentuje Piotr Masiu-
kiewicz. Zasady odpowiedzialności top-menedżerów i finansowych konsekwencji za decyzje 
są współcześnie w centrum dyskusji związanej m.in. z  tworzeniem regulacji antykryzyso-
wych. Szeroko stosowana zasada prawa do błędów i hazard moralny menedżerów przyczyni-
ły się do kryzysu, bez konsekwencji dla wielu menedżerów. Po kryzysie subprime w Komisji 
Europejskiej zarysowuje się nowe podejście w tym obszarze, związane ze zwiększeniem od-
powiedzialności finansowej w ramach kontraktów menedżerskich. W artykule zostały poka-
zane nowe regulacje w tym zakresie.

Rozważania w  artykule Małgorzaty Smolarek mają charakter teoretyczno-empirycz-
ny. Część teoretyczna identyfikuje czynniki kształtujące systemy motywowania pracowni-
ków. Część empiryczna przedstawia analizę wyników badań w prezentowanych obszarach. 
W artykule wskazano, że na skuteczny system motywowania pracowników składa się szereg 
czynników mających zagwarantować odpowiednio wysoki poziom motywacji, który stwarza 
podstawę do właściwego wykorzystania potencjału ludzkiego dla rozwoju organizacji nieza-
leżnie od jej wielkości. 

Artykuł Marcina Motnyka opisuje podstawowe procesy gromadzenia danych i pozyski-
wania informacji zachodzące w  Śląskim Rejestrze Nowotworów. Dane te przetwarzane są 
w informacje tworzące unikalną bazę wiedzy o nowotworach złośliwych. Jakość zarządza-
nia procesem gromadzenia danych, determinująca jakość pozyskanych informacji, ma bar-
dzo istotne znaczenie dla podejmowanych decyzji (zarówno na poziomie regionalnym, jak 
i ogólnopolskim) w obszarze polityki przeciwdziałania chorobom nowotworowym – a zatem 
wpływa na stan zdrowia populacji.

Tatyana Nestorenko podejmuje ważny problem inwestycji w wykształcenie wyższe oraz 
migracji młodzieży. Koszty wykształcenia wyższego powinny być postrzegane jako inwesty-
cje w kapitał ludzki. Różnice w kosztach kształcenia na uniwersytetach w różnych krajach, 
a także różnice między tymi krajami w wynagrodzeniach specjalistów z wyższym wykształ-
ceniem są głównymi czynnikami powodującymi migrację młodzieży. 

Autorzy kolejnego artykułu: Ján Porvazník, Andrzej Kupich, Ivana Ljudvigová rozpa-
trują istotę i znaczenie holistycznego podejścia w badaniach stanu i zagrożeń środowiska na 
kuli ziemskiej. W badaniach obiektów i  rodzajów środowiska wykorzystano ogólna teorię 
systemów oraz cybernetykę. Rozwiązywanie globalnych problemów środowiska zależy m.in. 
od holistycznych kompetencji menedżerów i dlatego w artykule dokonano analizy znaczenia 
poszczególnych elementów składowych tych kompetencji. Na tej podstawie podjęto próbę 
określenia miejsca i roli społecznej dojrzałości w całokształcie menedżerskich kompetencji. 
Ukazano też potrzebę i możliwości wartościowania holistycznych kompetencji przy rozwią-
zywaniu problemów związanych z aktualnymi zjawiskami kryzysowymi w gospodarce eu-
ropejskiej i światowej. W końcowej części artykułu zaprezentowano rezultaty empirycznego 
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badania aktualnego znaczenia poszczególnych filarów holistycznych kompetencji menedżer-
skich dla trwałego rozwoju gospodarczego.

Celem artykułu Anny Stępień było przedstawienie wykorzystania franchisingu na rynku 
paliwowym. Franczyza staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem na rynku dystrybucji 
detalicznej paliw. Podczas gdy łączna liczba stacji paliw w Polsce systematycznie się zmniej-
sza, ilość obiektów działających w ramach systemów franczyzowych dynamicznie rośnie. 

Aleksandra Turant podjęła dyskusję z wynikami badań przeprowadzonych przez Insty-
tut Gallupa i przedstawia modyfikację podejścia Human Sigma definiowanego dotychczas 
jako wpływ stopnia zaangażowania pracowników na jakość wykonywanej pracy.  Zapropo-
nowana koncepcja, będąca modyfikacją Human Sigma, łączy w sobie wybrane endogeniczne 
czynniki o kluczowym znaczeniu dla zaangażowania pracowników i efektywności organi-
zacji, począwszy od strategii, poprzez poziom taktyczny, skończywszy na pojedynczym sta-
nowisku pracy. W przedstawionej koncepcji Human Sigma rozszczepione dotąd elementy 
zarządzania procesami i  zarządzania kapitałem ludzkim znajdują wspólną płaszczyznę we 
wzajemnym odniesieniu i dynamicznej relacji, która dla dobra organizacji jako całości nie 
może ulec przerwaniu. Koncepcja Human Sigma ma szerokie zastosowanie i uniwersalny 
charakter. Szczególne zastosowanie może znaleźć w sektorze usług publicznych, a jej jedy-
nym ograniczeniem jest brak możliwości zastosowania w organizacjach niedojrzałych.

Celem artykułu Katarzyny Walotek-Ściańskiej i Magdaleny Harasimowicz jest uka-
zanie product placement jako innowacyjnego, dobrego rozwiązania w komunikacji marke-
tingowej. Autorki wyjaśniają mechanizmy oddziaływania, wskazują wady i zalety tej formy 
komunikacji z odbiorcą-konsumentem. Druga część artykułu stanowi refleksję na temat pro-
duct placement w filmie kinowym w kontekście koncepcji marketingu narracyjnego. Zostaje 
również postawiona teza, że strategia filmowego lokowania produktu lub marki służy nie 
tylko odwzorowaniu świata, ale także tworzeniu rzeczywistości symbolicznej.  Z kolei Sylwia 
Kowalska koncentruje się na analizie i ocenie wpływu kosztów i przychodów na kształtowa-
nie się wyniku finansowego, który jest efektem zarządzania kadry menedżerskiej w wybranej 
spółce X. Zarządzanie przedsiębiorstwem, a w szczególności kosztami i przychodami, wią-
że się z procesem realizacji różnorodnych decyzji. Koszty stanowią główny wskaźnik cha-
rakteryzujący gospodarność przedsiębiorstwa, niestety, są niewystarczające do sprawnego 
zarządzania. Dlatego też konieczne jest przeprowadzenie analizy przychodów i wpływu tych 
elementów na kształtowanie się wyniku finansowego będącego wynikiem zarządzania. 

Radosław Wolniak przedstawia wyniki badań w zakresie analizy czynników postrzega-
nia barier architektonicznych przez klienta niepełnosprawnego na przykładzie Urzędu Miej-
skiego w Siemianowicach Śląskich. Celem artykułu jest identyfikacja czynników ukrytych 
barier architektonicznych oraz określenie poziomu jakości postrzeganej przez klienta w tym 
zakresie.   

Magdalena Wróbel i Dariusz Stach poddają analizie problem zadłużenia polskich kon-
sumentów i przedsiębiorców, by wykazać deficyt świadomości i odpowiedzialności w zacią-
ganiu zobowiązań finansowych przez te podmioty. Efektem przeprowadzonej analizy jest 
identyfikacja przejawów nieodpowiedzialnego zaciągania zobowiązań finansowych. Auto-
rzy artykułu wykazali, iż jednym z  priorytetów zarządzania podmiotami sfery publicznej 
i prywatnej powinno stać się kształtowanie świadomości zintegrowanej i odpowiedzialnych 
postaw. W  artykule wskazano, iż holistyczny program edukacyjny i  rozwiązania systemo-
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we, takie jak system Prewencja Windykacyjna, mogą zostać wykorzystane jako instrumenty 
kształtowania odpowiedzialnych postaw współczesnych konsumentów i menedżerów.

Magdalena Kraczla oraz Anna Wziątek-Staśko przedstawiają kartę różnorodności jako 
narzędzie doskonalenia wizerunku współczesnej organizacji. Mając na uwadze poszanowa-
nie dla różnorodnego, wielokulturowego społeczeństwa oraz kładąc nacisk na politykę rów-
nego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodo-
wość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonania polityczne 
itd.,  organizacje zobowiązują się do wdrażania zasad zarządzania różnorodnością i polityki 
równego traktowania oraz ich promowania i upowszechniania wśród wszystkich interesariu-
szy organizacji. Jednym z narzędzi pomocnych w realizacji powyższych zamierzeń jest Karta 
Różnorodności.

Olimpia Grabiec wskazuje, że rzeczywistość gospodarcza ciągnie za sobą różnego ro-
dzaju przemiany strukturalne w zasadzie w każdym z sektorów gospodarki. Zmiany te spo-
wodowane są chęcią walki z narastającą konkurencją. Jednym z narzędzi walki z narastającą 
konkurencją jest zawieranie różnych form współpracy organizacji. Autorka koncentruje się 
na ocenie przez organizacje efektów rynkowych i marketingowych, jakie wystąpiły po zawar-
ciu współpracy z innymi organizacjami.

Artykuł Piotra Zasępy charakteryzuje szeregi czasowe, ze szczególnym uwzględnieniem 
walutowych szeregów czasowych. Część analityczna pracy to badanie porównania rozkładu 
normalnego z rozkładem empirycznym stóp zwrotu polskiego złotego względem dziesięciu 
najważniejszych walut światowych oraz walut krajów rozwijających się. Badania wskazują 
na dość silne odchylenia rozkładu stóp zwrotu w stosunku do rozkładu normalnego. Próba 
zawiera 17 710 notowań, co pozwoliło na szczegółową analizę zachowania się stóp zwrotu 
kursu polskiego złotego w latach 2007–2013.  

W artykule Marcina Sitka przedstawione zostały  zmiany sytuacji na rynku finansowym 
w Polsce i problemy mieszkaniowe, szczególnie ludzi młodych. Spowodowały one powsta-
nie i ewolucję rządowych programów wspierających rozwój budownictwa mieszkaniowego. 
Wśród dedykowanych programów polityki mieszkaniowej do dzisiaj czołowe miejsce zajmo-
wał rządowy program Rodzina na swoim (2007–2012). Wykazano, że program ten pośrednio 
wpłynął na rozwój bankowości hipotecznej  oraz stanowił szansę dającą duże możliwości 
wszystkim branżom związanym z sektorem budownictwa mieszkaniowego w Polsce.

Dorota Fleszer koncentruje swoją uwagę na biurokracji i zarządzaniu publicznym jako 
koncepcjach zarządzania w administracji publicznej. Uważa, że administracja musi ulegać 
zmianie. Zmiany obejmują nie tylko strukturę organizacyjną administracji, ale także doty-
czą sfery zarządzania. Tylko bowiem zmieniająca się administracja jest zdolna do spełnia-
nia swojej roli w państwie, w społeczeństwie. Ewolucja modeli administracji  następuje pod 
wpływem łączenia oczekiwań wysokiej efektywności działań z  uwzględnieniem interesów 
publicznych i politycznej struktury kierowania, a także pod wpływem zmieniających się wy-
zwań, stojących przed sektorem publicznym.  

Tematyka artykułu Tomasza Trojanowskiego obejmuje zagadnienia związane z otocze-
niem społeczno-kulturowym i otoczeniem środowiskowym w koncepcji sustainability.  Ce-
lem artykułu jest wskazanie na istotę i znaczenie wymienionych obszarów w zrównoważonej 
działalności gospodarczej przedsiębiorstw. W pierwszej części artykułu wymienione zosta-
ły obszary, w  jakach funkcjonuje przedsiębiorstwo ze szczególnym uwzględnieniem zrów-
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noważonego otoczenia społeczno-kulturowego. Wskazano m.in. na edukację, jako główny 
element tworzący zrównoważone otoczenie społeczne oraz na kulturę jako drugą składową 
analizowanego otoczenia przedsiębiorstwa, z uwagi na fakt, że bariery kulturowe występu-
jące pomiędzy społeczeństwami stanowią poważny problem w tworzeniu zrównoważonego 
społeczeństwa.  W dalszej części zawarto treści odnoszące się do zrównoważonego otocze-
nia naturalnego nazywanego środowiskowym lub ekologicznym oraz wskazano na problemy 
środowiskowe, jakie występują we współczesnym świecie.  

Artykuł Pavla Chovanca skupia się na aspektach równowagi zewnętrznej. Szczególną 
uwagę poświęcono wykorzystaniu danych do analizy strukturalnej gospodarki. Artykuł wy-
jaśnia podstawowe pojęcia i  relacje, w tym ramy sprawozdawczości. Oparty na dowodach 
empirycznych artykuł prezentuje ewolucję równowagi zewnętrznej państw Europy Środko-
wej (Czechy, Węgry, Słowacja, Polska i Austria). 

Ewa Kowalska-Napora natomiast dotyka problemu niemierzalności poprzez kwantyfi-
kację cech nieparametrycznych i wielomianowane funkcje celu. W tle rozważań przewija się 
topologia przestrzeni i stopnie brauwera. Treść wywodu autorki oscyluje pomiędzy matema-
tyką intuicjonistyczną i nieoznaczonością i ich odniesieniem do zarządzania.

Zeszyt nr 2/2014 zamykają recenzje książek:  J. Klimka pt. Społeczna odpowiedzialność 
biznesu w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012 oraz S. Kassaya Przedsiębior-
stwo i  przedsiębiorczość, t. II, Gospodarka i  finanse. Wzajemna zależność procesów makro- 
i mikroekonomicznych w rozwoju społecznym i gospodarczym społeczeństwa,  Księgarnia Aka-
demicka i Veda, Kraków i Bratysława 2013.

Zespół Redakcyjny składa serdeczne podziękowania wszystkim Autorom, którzy przy-
czynili się do powstania niniejszego zeszytu.

Małgorzata Smolarek 
Joanna Dzieńdziora
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UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE INNOWACYJNOŚCI 
PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

THE EXTERNAL CONDITIONS FOR THE FIRM TO BECOME 
AND KEEP BEING INNOVATIVE

Streszczenie: Otoczenie zewnętrzne instytucjonalne i ekonomiczne wpływa w sposób istotny na za-
chowania podmiotu gospodarczego. Do otoczenia instytucjonalnego zaliczamy przede wszystkim re-
gulacje prawne obowiązujące przedsiębiorstwo – wychodząc oczywiście od regulacji prawnych kraju, 
w którym przedsiębiorstwo operuje, ale także uwzględniając regulacje ponadnarodowe, tzn. regulacje 
organizacji, do których ten kraj zgłosił swój akces. Badanie zostało przeprowadzane dla Polski i jej re-
gionów. Wpływ zmian otoczenia instytucjonalnego zbadaliśmy więc dla Polski jako zmienną w czasie, 
bowiem tylko tak możemy wychwycić zmiany zachowań przedsiębiorstw po określonych zmianach 
instytucjonalnych. Jako miernik tego wpływu przyjęliśmy wskaźnik liczby przedsiębiorstw innowacyj-
nych powstających w okresach, których cezurą są zmiany instytucjonalne w Polsce. W danym czasie 
regiony mają identyczne otoczenie instytucjonalne dla przedsiębiorstw1. Wpływ otoczenia gospodar-
czego był badany2 poprzez poziom rozwoju rynku, na jakim działa firma, mierzony kombinacją takich 
mierników, jak: PKB na mieszkańca, struktura wartości dodanej według działów, stan pokrycia infra-
strukturą transportową, a także liczba studentów i nauczycieli akademickich na 1000 mieszkańców. 
Analiza pokazała, że otoczenie instytucjonalne miało raczej wpływ negatywny na powstawanie firm 

1 Z wyłączeniem specjalnych stref ekonomicznych
2  Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o dane GUS, dokumenty rządowe oraz wyniki badań ankietowych. 
Wyniki badań ankietowych zostały wykorzystane za zgodą kierownika projektu realizowanego przez INE PAN, 
prof. Tadeusza Baczki, wykorzystano także literaturę przedmiotu.
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innowacyjnych w Polsce, natomiast otoczenie gospodarcze zdecydowanie pozytywny. Zaprezentowa-
ny został również autorski wskaźnik innowacyjności firmy, który mówi, jakie szanse ma firma do 
pozostania na liście firm innowacyjnych na rynku, innymi słowy – o jej bieżącej konkurencyjności. 

Słowa kluczowe: innowacje, regiony, uwarunkowania instytucjonalne, uwarunkowania ekonomiczne, 
model

Summary: Every economic activities of the firm take place in defined institutional and economic 
surrounding. The hypothesis is that surrounding influences in an important manner the directions of 
performance of the firm. The institutional surrounding is being constituted first of all by national law 
but also law issued by international organizations country in .question belongs which is superior to the 
national law. The research has been carried for Poland and the regions3. The influence of the changes 
of institutional surrounding has been investigated4 for Poland as a time variable. The times of historic 
institutional changes have been identified and within those periods the number of new innovative 
firms had been counted. It turned out that more regulations in economy the less innovative firms had 
been created. The influence of economic surrounding has been measured for a given time, by the level 
of market development by identification of the value of the following indicators of: - PKB per capita, 
the structure of value added, the coverage of transport network as well as the number of students. This 
analysis proved that the level of market development has a strong positive connotation with intensity 
of the number of innovative firms in the region. There has been presented a model permitting con-
struction of ranking of the mist innovative firms in the sample in the ore words the most competitive 
ones.

Key words: innovations, regions,  institutional surrounding, economic surrounding, model

Wstęp

„Wzrost efektywności produkcji w  skali międzynarodowej jest na dłuższą metę funk-
cją bardziej intensywnego niż za granicą wprowadzania nowych technologii produktowych 
i procesowych”5. 

Bardzo szybkie współczesne zmiany w globalnej gospodarce i  zjawiska temu towarzy-
szące pokazują, że kraj nasz, jako uczestnik tej globalnej gospodarki, ma dalsze szanse na 
długofalowy, trwały i dynamiczny rozwój pod warunkiem zasadniczej zmiany priorytetów 
dotychczas prowadzonej polityki gospodarczej. Przewagami komparatywnymi, jakie miała 
Polska w pierwszym okresie transformacji, były przede wszystkim tania i wykwalifikowana 
siła robocza, w szczególności na poziomie robotniczym, centralne położenie w Europie i sto-
sunkowo duży rynek zbytu, ale w dominującym stopniu na produkty podstawowe o charak-
terze masowym (ze względu na niskie dochody dyspozycyjne ludności). Dobra o większej 
wartości dodanej zarówno konsumpcyjne, jak i produkcyjne ciągle importujemy. Za słabo 
firmy innowacyjne włączają się w wymianę zagraniczną6.

3  Excluding special economic regions 
4  The research is based on GUS data , the results of questionnaires of 100 innovative enterprises, thanks to kind 
agreement of prof. Tadeusz Baczko from INE PAN and the literature of the subject.
5  A. Lipowski, Mała gospodarka otwierająca się wobec wyzwań XXI w., „Ekonomista” 2003, nr 3.
6  K. Bobińska, Rola wymiany zagranicznej w działalności gospodarczej firm innowacyjnych. Raport o innowacyj-
ności 2011, red. T. Baczko, INE PAN Warszawa 2011.
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1. Wpływ zmian otoczenia instytucjonalnego na innowacyjność 
przedsiębiorstw w Polsce

Wpływ zmian otoczenia instytucjonalnego zbadaliśmy jako zmienną w czasie, bowiem 
tylko tak możemy wychwycić zmiany zachowań przedsiębiorstw po określonych zmianach 
instytucjonalnych. Jako miernik tego wpływu przyjęliśmy wskaźnik liczby przedsiębiorstw 
innowacyjnych powstających w okresach, których cezurą są zmiany instytucjonalne w Pol-
sce. W danym czasie regiony mają identyczne otoczenie instytucjonalne dla przedsiębiorstw7.

Zanim jednak przejdziemy do rozważań na ten temat, trzeba usytuować Polskę przynaj-
mniej w europejskich rankingach innowacyjności, żeby zobaczyć, o czym mówimy.

1.1. Innowacyjność Polski na tle Europy

 W Europie Niemcy są pierwsze pod względem innowacyjności i wyprzedzają kolejne 
państwo o 22 punkty. Pod względem procentu PKB przeznaczanego na badania naukowe 
i wdrożenia do gospodarki są siódme wśród państw świata, ale drugie wśród wielkich gospo-
darek, ustępując tylko Japonii. Niedawno wyprzedziły USA. Innym dowodem doceniania 
badań i wiedzy przez Republikę Federalną jest trzecia w świecie – licząc od zjednoczenia 
w 1990 r. – liczba Nagród Nobla w naukach przyrodniczych i ekonomii, mających znacze-
nie gospodarcze. Wieloskładnikowy indeks innowacyjności daje Niemcom drugie miejsce 
w UE po Szwecji, a Polsce czwarte od końca (opracowanie Komisji Europejskiej z 2013 r.). 
Niemieckie przedsiębiorstwa i inne osoby prawne oraz fizyczne rejestrują w kraju i za grani-
cą największą na świecie liczbę znaków towarowych i drugą liczbę wzorów przemysłowych, 
a także składają piątą na świecie liczbę wniosków o patenty. Polskie podmioty zajmują odpo-
wiednio miejsca 12, 11, 25. Najsłabsi jesteśmy w najważniejszej dziedzinie – patentów, w któ-
rej Rosja jest 10 (dane Światowej Organizacji Własności Intelektualnej za 2011 r. – tabela 1).

Tabela 1. Index innowacyjności 2008-2010. Przedsiębiorstwa innowacyjne jako procent wszystkich 
przedsiębiorstw

Kraje % inne kraje %
EU średnio 54,0 Islandia 64,0
Niemcy 79,0 Turcja 50,0
Szwecja* 57,0 Norwegia 45,0
Włochy** 56,0
Dania 55,0
Francja 54,0
Czechy 53,0
Wlk. Brytania 46,0

7  Z wyłączeniem specjalnych stref ekonomicznych.
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Hiszpania*** 37,0
Węgry**** 30,0
Polska 28,0
Bułgaria 27,0

* Belgia, Portugalia; ** Irlandia, Estonia, Holandia, Austria, Finlandia; *** Słowacja, Litwa; Rumu-
nia****.
Źródło: Eurostat inn_cis7_type

Współczesny europejski ranking innowacyjności pokazuje wyraźnie, że Polska popełnia 
jakiś poważny błąd w  polityce proinnowacyjnej, znajdując się na ostatnim miejscu (wraz 
z  Bułgarią). Przecież jesteśmy krajem uprzemysłowionym (i to o  bardzo zróżnicowanej 
strukturze tego przemysłu), o dużym jednocześnie udziale usług. Przystąpiliśmy do Unii Eu-
ropejskiej w pierwszym rzucie 10 krajów, które wszystkie nas wyprzedziły w innowacyjności, 
wyprzedziła nas nawet Rumunia, przyjęta dużo później wraz z Bułgarią. Dlatego warto ba-
dać rozmaite zjawiska związane z innowacyjnością polskiej gospodarki, żeby zidentyfikować 
ograniczenia, na jakie napotykają firmy, które próbują być innowacyjne.

1.2. Możliwości oceny dynamiki innowacyjności w rozkładzie regionalnym 
w badaniach GUS

Analogiczne w treści jak indeks innowacyjności Eurostatu było pierwsze, po przystąpie-
niu Polski do Unii Europejskiej, badanie innowacyjności przedsiębiorstw, jakie przeprowa-
dził GUS8. Analizowane poniżej badanie zostało zrobione dla lat 2004–2006. Zrobiono je 
oddzielnie dla przemysłu i oddzielnie dla sektora usług wraz z sektorem bankowym. 

We wprowadzeniu metodologicznym autorzy badania piszą: „Badaniem pełnym obję-
te były przedsiębiorstwa liczące powyżej 49 pracujących. Wyniki badania odnoszą się do 
zbiorowości ok. 9,1 tys. jednostek. Natomiast badaniem na próbie reprezentacyjnej, liczącej 
ok. 5,5 tys. jednostek, objęte były przedsiębiorstwa przemysłowe o liczbie pracujących od 10 
do 49 osób. Wyniki uzyskane dzięki przebadaniu wylosowanej próby zostały uogólnione za 
pomocą stosownych metod matematycznych na całą populację docelową przedsiębiorstw 
przemysłowych liczących od 10 do 49 pracujących, obejmującą ok. 18,8 tys. jednostek. Ba-
danie działalności innowacyjnej w sektorze usług było badaniem na próbie reprezentacyjnej 
obejmującej ok. 5,0 tys. przedsiębiorstw liczących powyżej 9 pracujących (…). Wyniki bada-
nia w sektorze usług uogólniono na zbiorowość ok. 16,6 tys. jednostek”9. W prowadzonych 
przez GUS badaniach wyróżnione zostały dwie kategorie przedsiębiorstw:

a)	 „przedsiębiorstwo innowacyjne”, tj. takie, które w okresie badanym wprowadziło na 
rynek przynajmniej jedną innowację techniczną

oraz
b)	 szerszą kategorię – „przedsiębiorstwo innowacyjnie aktywne”, tj. takie, które wpro-

wadziło przynajmniej jedną innowację na rynek albo realizowało projekt innowacyjny, któ-
ry nie został wprowadzony na rynek (bądź został przerwany, bądź będzie kontynuowany 

8  GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006, Warszawa 2008.
9  GUS, op. cit., Wprowadzenie, s. 2.
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w następnym okresie badawczym). W latach 2004–2006 na łączną liczbę 44,6 tys. badanych 
przedsiębiorstw odnotowano około 10,2 tys. zakwalifikowanych jako „innowacyjnie aktyw-
ne” (około 23,9% badanych przedsiębiorstw przemysłowych i ok. 21,5% usługowych). W tym 
samym okresie, badając rozkład regionalny, można zidentyfikować pośrednio, przez odchy-
lenia od średniej krajowej, województwa znacznie przewyższające przeciętną dla Polski ogó-
łem w grupie przedsiębiorstw przemysłowych (23,2% przedsiębiorstw innowacyjnych):

- podkarpackie 30,2%,
- opolskie 28,6%,
- pomorskie 28,5%. 
Wyraźnie gorsze rezultaty miały województwa: 
- lubuskie 25,4%,
- zachodniopomorskie 18,8%, 
- łódzkie 19,0%.  W grupie przedsiębiorstw usługowych rezultaty znacznie przewyż-

szające przeciętną dla Polski ogółem (21,2%) odnotowano w  województwach: lubelskim 
27,5%, mazowieckim 26,2%, świętokrzyskim 25,4%.

Natomiast znacznie poniżej znalazły się województwa: lubuskie 11,8%, kujawsko-po-
morskie 12,4%, łódzkie 14,0%.

Wskaźniki innowacyjności wyraźnie lepsze od przeciętnych w badanym okresie miały 
przedsiębiorstwa publiczne, a w ramach sektora publicznego – przedsiębiorstwa przemysło-
we. Jest to wynik ciekawy, bo dowodzi, że państwowe przedsiębiorstwa, szczególnie przemy-
słowe, dawały sobie dobrze radę już warunkach gospodarki wolnorynkowej i w warunkach 
funkcjonowania wolnego rynku Unii Europejskiej.

Jednak dokonana później zmiana metodologii badań, jak i okresy badań zachodzące na 
siebie powodują, że nie można dokonać porównań, które by pozwalały wnioskować, jakie 
zmiany zaszły faktycznie w latach objętych trzema badaniami (tj. dla całego okresu 2004–
2011). Można jedynie powiedzieć, opierając się na najnowszej informacji GUS10, że w latach 
2010–2012 aktywność innowacyjną wykazało 17,7% przedsiębiorstw przemysłowych i 13,9% 
usługowych, podczas gdy w okresie poprzednim (tj. 2009–2011) odpowiednie odsetki wy-
nosiły 16,9 i 12,3. Obydwa wskaźniki były znacząco mniejsze od tych z badań poprzednich, 
choć w ostatnim okresie bardzo nieznacznie poprawiły się.

1.3. Możliwości oceny dynamiki innowacyjności w poszczególnych 
województwach w Polsce według badań ankietowych INE PAN

 
Dyspersję w czasie i przestrzeni firm innowacyjnych pokazuje niżej zamieszczona tabela 

211. Dyspersja w czasie pozwala odnieść tę dynamikę do uwarunkowań prawno-instytucjo-
nalnych, dyspersja w przestrzeni do uwarunkowań związanych z poziomem rozwoju regionu.

10  Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012. Wyniki Badań GUS, Warszawa, październik 2013. 
11  Analizy statystyczne w tym artykule zostały przeprowadzone w oparciu o dane Eurostat, GUS, dokumenty pol-
skie rządowe oraz wyniki badań ankietowych Zespołu INE PAN. Badania ankietowe INE PAN zostały przeprowa-
dzone w 100 z 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw (wybranych spośród przedsiębiorstw uwzględnio-
nych w badaniach innowacyjności GUS), do których inicjalnie rozesłano ankietę i które na ankietę odpowiedziały. 
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Tabela 2. Dyspersja przedsiębiorstw innowacyjnych w czasie i przestrzeni (wg daty rejestracji przed-
siębiorstwa

Województwo

Liczba przedsiębiorstw powstałych w:

rok 2012 lata 2008-
2011*

lata 2004-
2007**

lata 1995-
2003***

do 1995 
roku

dolnośląskie 0 1 1 2 3
kujawsko-pomorskie 0 0 0 0 7
lubelskie 0 0 0 2 1
lubuskie 0 0 0 0 1
łódzkie 0 0 1 3 4
małopolskie 0 0 1 0 3
mazowieckie 0 1 2 2 14
podkarpackie 0 0 1 2 4
podlaskie 0 0 0 1 1
pomorskie 0 1 0 2 1
śląskie 1 1 0 5 14
świętokrzyskie 0 0 0 1 0
warmińsko-mazurskie 0 0 0 0 1
wielkopolskie 0 0 1 1 6
zachodniopomorskie 0 0 0 1 2
Polska 1 4 7 22 62

Kryteria doboru dat:    
* lata po kryzysie finansowym    
** lata przed kryzysem od wejścia do UE    
*** lata przed wejściem do UE po zakończeniu wstępnego etapu procesu transformacji
Uwagi: w dostarczonej bazie brakowało daty powstania 5 znanych z nazwy przedsiębiorstw. Data po-
wstania wymienionych przedsiębiorstw została uzupełniona w oparciu o Krajowy Rejestr Sądowy.

 
Patrząc na powyższą tabelę, konstatujemy do pewnego stopnia z zaskoczeniem, że znako-

mita większość 62 przedsiębiorstwa objęte badaniem ankietowym, czyli 65% przedsiębiorstw 
obecnie innowacyjnych, powstało przed 1995 rokiem, co średnio daje 7  przedsiębiorstw 
rocznie w latach 1995–2003, a więc jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. 
Przez kolejnych siedem lat powstały już tylko 22 przedsiębiorstwa (średnio 3 przedsiębior-
stwa rocznie). Jest to okres przygotowywania się Polski do akcesji poprzez przystosowywanie 
polskiej legislacji tak, aby była kompatybilna z prawem unijnym. Tutaj można postawić hi-
potezę, że prawo unijne było bardziej regulacyjne niż początkowo bardzo liberalne polskie 
prawodawstwo gospodarcze ułatwiające powstawanie firm innowacyjnych. Od czasu przy-
stąpienia do UE w  okresie wysokiej koniunktury i  łatwego kredytu przez 4  lata powstało 
jedynie 7  podmiotów objętych badaniem (średnio niecałe dwa przedsiębiorstwa rocznie). 
Po wybuchu kryzysu finansowego powstało ich tylko 5, czyli jedno przedsiębiorstwo rocz-
nie. Obserwujemy więc spadającą dynamikę powstawania przedsiębiorstw innowacyjnych. 
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W tym czasie GUS odnotował lekki wzrost udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w licz-
bie przedsiębiorstw ogółem, ale mogło to być wynikiem zmniejszenia liczby przedsiębiorstw 
ogółem (upadłości, przejęcia i połączenia).

2. Wpływ zmian otoczenia gospodarczego na innowacyjność 
przedsiębiorstw

 
 Wpływ zmian otoczenia gospodarczego był badany poprzez poziom rozwoju ryn-

ku, na jakim działa firma, mierzony kombinacją takich czynników, jak: PKB na mieszkańca, 
struktura wartości dodanej wg działów, stan pokrycia infrastrukturą transportową, liczbą 
studentów i nauczycieli akademickich odniesioną do liczby mieszkańców. Do tych treści od-
niesiemy wyniki badań ankietowych. W tym paragrafie wprowadziliśmy zestaw wskaźników 
ilustrujących zróżnicowanie rozwoju regionów. W naszym badaniu odnosi się on do Polski, 
ale wydaje się, że może mieć charakter uniwersalny. Stawiamy też hipotezę, że opisany przy 
pomocy tych wskaźników w czasie teraźniejszym poziom rozwoju jest warunkiem rozwoju 
w przyszłości. Innymi słowy, im większy poziom rozwoju teraz, tym wyższa będzie jego dy-
namika w przyszłości.

Pierwszym miernikiem, jaki wzięliśmy pod uwagę, jest wartość dodana brutto wytwa-
rzana w poszczególnych województwach. Wartość dodana brutto jest lepszym miernikiem 
konkurencyjności niż PKB na mieszkańca, gdyż mierzy nie wydajność, a produktywność. 

Tabela 3. Struktura wartości dodanej brutto wg rodzajów działalności i województw w 2010 r. (ceny 
bieżące)

Województwo = 100
Polska i wojewódz-

twa
rolnictwo* przemysł budownictwo handel** dział. fi-

nans.***
pozostałe 

usługi
Polska 3,7 24,7 8,0 29,5 10,1 24,0
dolnośląskie 1,9 35,4 7,5 23,6 9,0 22,5
kujawsko-pomorskie 5,5 25,6 8,2 28,6 8,7 23,3
lubelskie 7,4 19,0 7,7 29,4 9,2 27,4
lubuskie 4,3 30,1 7,3 27,3 7,9 23,0
łódzkie 4,8 28,5 7,1 27,1 9,8 22,7
małopolskie 2,0 22,2 10,4 30,5 7,5 27,3
mazowieckie 3,3 15,3 6,8 34,5 14,8 25,4
opolskie 5,0 29,0 8,4 26,2 7,2 24,2
podkarpackie 2,3 27,0 8,3 29,5 7,2 25,8
podlaskie 10,4 19,5 7,8 27,7 8,9 25,8
pomorskie 2,9 24,0 9,3 30,5 9,7 23,7
śląskie 0,9 34,0 7,7 26,7 9,8 20,8
świętokrzyskie 5,1 26,1 9,7 28,6 6,8 23,6
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warmińsko-mazur-
skie

8,2 24,0 8,0 25,5 9,3 25,0

wielkopolskie 5,5 27,2 8,6 30,2 7,4 21,2
zachodniopomorskie 4,1 18,4 9,6 31,7 9,7 26,5

*) rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo;**) handel, naprawa pojazdów sam., transport i  gosp. 
magazynowa, gastronomia, informacja i komunikacja 
Źródło: www.stat.gov.pl/cps/rda/xber/gus/RN

Tabela powyższa ilustruje bardzo wyraźnie charakter gospodarczy regionów. Najbardziej 
uprzemysłowione są województwa: dolnośląskie i  śląskie, natomiast w  działalności finan-
sowej wybija się wyraźnie województwo mazowieckie, dalej ex aequo łódzkie i śląskie, a w 
rolnictwie przodują województwa lubelskie i podlaskie.

Tabela 4. Dochody realne do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych (2005=100)
Polska i województwa Ogółem na 1 mieszkańca

Polska 120,5 120,4
dolnośląskie 118,2 118,9
kujawsko-pomorskie 115,2 115,3
lubelskie 120,8 122,5
lubuskie 115,8 115,8
łódzkie 114,6 116,5
małopolskie 121,8 120,3
mazowieckie 126,8 124,7
opolskie 119,3 121,4
podkarpackie 114,6 114,4
podlaskie 117,1 118,0
pomorskie 126,8 124,6
śląskie 119,3 120,7
świętokrzyskie 116,0 117,5
wielkopolskie 118,2 116,5
zachodniopomorskie 116,6 116,7

Źródło: www.stat.gov.pl/cps/rda/xber/gus/RN.

Wzrost dochodów realnych do dyspozycji w przeliczeniu na 1 mieszkańca był wyraźnie 
wyższy niż przeciętny dla Polski ogółem tylko w województwie mazowieckim i pomorskim, 
wyraźnie natomiast niższy w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, pod-
karpackim i wielkopolskim. Występuje proces dochodowego rozwarstwienia regionalnego.
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Tabela 5. Nauczyciele akademiccy i studenci w roku akademickim 2011/2012 na 1000 mieszkańców 
wg województw

Polska i województwa Nauczyciele Studenci
dolnośląskie 3,1 55,6
kujawsko-pomorskie 2,1 39,6
lubelskie 3,1 44,6
lubuskie 1,4 22,3
łódzkie 2,9 42,7
małopolskie 3,8 62,9
mazowieckie 3,3 58,6
opolskie 1,7 37,0
podkarpackie 1,6 33,7
podlaskie 2,7 43,0
pomorskie 2,6 46,8
śląskie 2,1 36,8
świętokrzyskie 1,4 33,4
warmińsko-mazurskie 1,8 32,7
wielkopolskie 2,8 46,7
zachodniopomorskie 2,6 39,9
Polska ogółem 2,7 46,1

Źródło: www.stat.gov.pl/cps/rda/xber/gus/RN.

Najwyższe nasycenie nauczycielami akademickimi mają województwa: małopolskie 
i mazowieckie, czyli Kraków i Warszawa (a pod względem liczby studentów z dużą ilością 
nauczycieli akademickich dodatkowo województwo dolnośląskie). Wyraźnie gorsze wskaź-
niki mają województwa: lubuskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.

Tabela 6. Długość (km) linii kolejowych i dróg o twardej nawierzchni na 100 km2 (wg województw 
2011 r.)

Polska i województwa linie kole-
jowe

drogi nasycenie 
siecią

dolnośląskie 8,9 89,7 179,6
kujawsko-pomorskie 7,0 93,4 100,4
lubelskie 4,1 84,9 89,0
lubuskie 6,9 59,2 66,1
łódzkie 5,8 108,5 104,3
małopolskie 7,4 158,2 165,6
mazowieckie 4,8 97,2 102,0
opolskie 9,2 90,0 99,2
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podkarpackie 5,7 84,5 90,2
podlaskie 3,8 61,0 64,8
pomorskie 6,8 67,7 74,5
śląskie 17,4 180,1 197,5
świętokrzyskie 6,2 114,9 121,1
warmińsko-mazurskie 5,1 53,2 58,3
wielkopolskie 7,0 91,2 97,2
zachodniopomorskie 5,3 59,2 64,5
Polska ogółem 6,5 89,7 96,2

Źródło: obliczenia własne na podstawie roczników statystycznych województw.

Z tabeli powyższej wynika, że aglomeracja śląska znacznie odbiega nie tylko od następnej 
po niej Małopolski, ale także od średniej krajowej; wskaźnik nasycenia siecią komunikacyjną 
jest prawie czterokrotnie wyższy od najsłabszego województwa warmińsko-mazurskiego.Wio-
dącymi województwami w tych kategoriach są województw mazowieckie, śląskie, dolnośląskie 
i pomorskie. Spróbujemy zobaczyć dalej, jak przekłada się to na innowacyjność tych regionów.

3. Czy wyróżniły się jakieś branże wśród firm innowacyjnych ogółem?

Próbę odpowiedzi na to pytanie można podjąć, analizując skonstruowane na postawie 
ankiety INE PAN dane zawarte w poniżej zaprezentowanej tabeli 7. 

Tabela 7. Ranking branżowy firm innowacyjnych
Lp. Nazwa branży Liczba firm w 2012 r.
1. Maszyny i urządzenia 19
2. Nowe technologie 12
3. Chemia 12
4. Elektromaszynowa 11
5. Transport – pojazdy 10
6. Naukowo-badawcza 7
7. Handel 5
8. Usługi transportowe 5
9. Farmacja 5

10. Usługi finansowe 4
11. Minerały 3
12. Instrumenty precyzyjne 2
13. Przemysł skórzany 1
14. Organizacja turystyki 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych wg klasyfikacji PKD (2007); 
agregacja autorska wg kryterium rzeczowego.
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Nowe technologie w Polsce choć znajdują się wśród firm innowacyjnych nie są branżą wiodącą. 
Z badań Innovation Index 2013 przeprowadzonych przez Deutsche Telekom wynika, że rozwój no-
woczesnych technologii nie odbiega od negatywnej oceny polskiej innowacyjności (tabela 8). 

Tabela 8. Ranking innowacyjności w branży IT, wybrane kraje świata
Kraje Punktacja*

Szwajcaria 75
Singapur 73
Belgia 62
Niemcy 59
USA 55
Francja 50
Irlandia 48
Japonia 41
Hiszpania 31
Chiny 17
Turcja 13
Polska 12
Rosja 10
Indie 8
Brazylia 1

*) liczba punktów na 100 możliwych
Źródło: Innovation Index 2013, Deutsche Telekom

 
W rankingu tym Polska osiągnęła ledwie 12 punktów. Belgia i Holandia zebrały powyżej 

60 pkt, a Singapur i Szwajcaria – ponad 70. Słaby wynik Polski to nie efekt braku kreatywnych, 
młodych ludzi i  innowacyjnych projektów, ale problemów z  ich finansowaniem. „– Banki 
studentom kredytu nie dadzą, z kolei warunki oferowane przez liczne inkubatory i współ-
pracujące z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości znacznie odbiegają od światowych 
standardów” – mówi Kamil Adamczyk12, prezes spółki Intelclinic13. Zdaniem Adamczyka 
zdobycie finansowania w kraju nie jest możliwe. Choć próbował pozyskać pieniądze z Pro-
gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, to warunki, jakie mu zaproponowano, były 
nie do przyjęcia. „– W ramach Programu mogliśmy pozyskać nawet 200 tys. euro na start, 
ale w zamian musielibyśmy oddać 50 proc. udziałów w firmie. Z taką strukturą akcjonariatu 
nie pozyskalibyśmy inwestora w USA” – dodaje.  Z powyższych analiz można wysnuć dwa 
istotne wnioski: Po pierwsze, innowacyjność jako taka może pojawić się i pojawia się w Pol-
sce prawie w  każdym rodzaju działalności gospodarczej. Czyli nie można zidentyfikować 

12  M. Duszczyk, Polskie start-upy idą po pieniądze za granicę, „Rzeczpospolita” 6.12.2013.
13  Po pieniądze zwrócił się do internautów via portal Klick-starter.com. Na badania i produkcję NeuroOnu, czyli pierw-
szej na świecie maski monitorującej fale mózgowe i pozwalającej na przystosowanie się do polifazowego trybu snu, potrze-
bował ok. 100 tys. dolarów. Na zebranie funduszy w internecie miał 40 dni, ale niezbędne środki zebrał w ciągu pierwszej 
doby. Projekt wsparło już ponad 800 osób, a licznik wciąż bije. Firma wyceniana jest już na ponad 2 mln dol.
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jakichś branż specjalnie innowacyjnych lub też takich, w których innowacje nie pojawiają się 
w ogóle, co jest ważną informacją choćby dla instytucji udzielających wsparcia przedsiębior-
stwom na działalność innowacyjną. Po drugie, nie ma wyraźnych rozkładów regionalnych 
firm innowacyjnych, jednak dwie tendencje trzeba podkreślić:

1)	  Tendencja do lokowania się central dużych przedsiębiorstw sieciowych lub holdin-
gowych w stolicy zakłóca obraz badania, gdyż nie w tym miejscu powstają innowacje. 

2)	 Można domniemać, że produkcja innowacyjna zakładów produkcyjnych tych hol-
dingów ma miejsce w regionach uprzemysłowionych i – co się z tym wiąże – istnieje zapo-
trzebowanie na wykształconą siłę roboczą, inwestycje, popyt na centra naukowo-badawcze 
itp. Tam właśnie są tworzone, co wzmacnia opisane zjawiska koncentracji działalności gospo-
darczej i kreuje popyt na powstawanie ośrodków naukowo-badawczych świadczących usługi 
dla przemysłu w regionie najbardziej uprzemysłowionym (tak jak to wyszło w woj. śląskim 
w naszym badaniu), co sugeruje, że to popyt kreuje podaż w tej dziedzinie, a nie odwrotnie.

4. Jak wyłonić liderów?

Analiza przedsiębiorstw innowacyjnych w rozkładzie regionalnym w tabeli nr 1 i w roz-
kładzie branżowym w tabeli nr 2 była analizą statyczną w oparciu o dane dla 2012 r., nato-
miast dane te nie mówią o perspektywach rozwoju innowacyjności w badanych przedsiębior-
stwach. Został skonstruowany wskaźnik, który ma pewne analogie do wskaźnika GUS „firm 
aktywnych innowacyjnie”, ale jest bardziej wymagający. Dla oceny perspektyw rozwoju firm 
innowacyjnych dokonaliśmy szeregu obliczeń. Po pierwsze, oceniliśmy dynamikę inwesty-
cji innowacyjnych ogółem oraz dynamiki sprzedaży. Porównanie tych wielkości pozwoliło 
uznać, że przedsiębiorstwa, które mają ujemną dynamikę sprzedaży i ujemną dynamikę in-
westycji innowacyjnych, wypadają z klasyfikacji firm innowacyjnych. To skróciło naszą listę 
znacząco. Następnie wzięliśmy pod uwagę przesunięcie czasowe między inwestycjami i efek-
tami w  postaci dynamiki sprzedaży i  uznaliśmy, że jak ktoś teraz niespecjalnie inwestuje, 
ale ma ponadprzeciętną dynamikę sprzedaży, to znaczy, że zainwestował uprzednio i czerpie 
zyski (istnieje też możliwość, że z tych zysków spłaca kredyty), i odwrotnie: jeżeli ktoś ma 
słabą (a czasami i ujemną) dynamikę sprzedaży, a inwestuje na potęgę, to jest jak najbardziej 
innowacyjny i liczy na przyszłe zyski.

Gradację między tymi przedsiębiorstwami oparliśmy o sumę dynamiki tych dwu wiel-
kości14. Sumy te dawały najwyższy wskaźnik tym przedsiębiorstwom, które miały zarówno 
wysoką dynamikę inwestycji, jak i wysoką dynamikę sprzedaży. W oparciu o te obliczenia 
ustaliśmy ranking przedsiębiorstw proinnowacyjnych (tabela 9).

14  Ani różnica, ani iloraz nie były adekwatne. 
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Tabela 9. Ranking 20 najbardziej proinnowacyjnych przedsiębiorstw i ich lokalizacja w województwach

Nr przed-
sięb. Województwo

Wskaźnik 
pro-innowa-

cyjności
Branża

15 mazowieckie 446,7 handel hurtowy*
26 mazowieckie 370,1 organizacja turystyki

87 mazowieckie 999,4 maszyny spec. przezn. (przem. zbro-
jen.)

96 mazowieckie 726,7 baterie i akumulatory
6 śląskie 828,8 hutnictwo (Acellor Mittal)

25 śląskie 2162,0 instalacja maszyn przemysł.
53 śląskie 1039,6 maszyny dla górn. i bud.

5 kujawsko-pomor-
skie 489,7 aparatura rozdzielcza elekt

64 kujawsko-pomor-
skie 619,8 produkcja lokomotyw i tabor kole-

jowy

68 kujawsko-pomor-
skie 908,5 hydraulika siłowa

76 łódzkie 462,0 sprzęt telekomunikacyjny 
8 podkarpackie 4934,0 informatyka

34 podkarpackie 781,8 kleje
58 podkarpackie 2886,0 odlewnictwo metali lekkich
27 wielkopolskie 766,1 produkcja taboru kolejowego

42 wielkopolskie 935,0 maszyny i urządz. do napędu hydr. 
pneum. 

2 podlaskie 860,9 urządzenia el. i elektr. wyposażenie 
samoch.

4 pomorskie 44,0 informatyka (doradztwo)

71 małopolskie 864,3 badania naukowe (biotechnologicz-
ne)

72 lubelskie 464,2 maszyny specjalnego przeznaczenia
* niewyspecjalizowany (Bumar)
Źródło: obliczenia własne na podstawie badana ankietowego, branże wg PKD 2007.

Metoda zastosowana do konstrukcji tabeli 9 nie uwzględnia skali produkcji przedsiębior-
stwa, co powoduje, że duże przedsiębiorstwa niektórych branż, w szczególności przemysłu 
maszynowego, wypadają poza pierwszą dwudziestkę, choć wartość ich nakładów innowacyj-
nych jest zdecydowanie wyższa od wartości nakładów innowacyjnych niektórych przedsię-
biorstw na tej liście. Jest to pierwsze przybliżenie w opracowywanej metodologii i pozwala 
pokazać dynamikę zjawisk. 
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Zaprezentowane wyniki potwierdzają wnioski z poprzednich analiz, to znaczy:
1)	 Innowacyjność w regionach jest prawie wprost proporcjonalna do poziomu rozwoju 

regionu mierzonego zestawem zaprezentowanych wskaźników. Śląskie jest na czele.
2)	 Tempo (mierzone liczbą) powstawania firm innowacyjnych w badanym czasie, czyli od 

początku transformacji, jest malejące. Im bliżej współczesności, tym mniej powstaje tych firm.
3)	 Nie daje się zidentyfikować jakiejś wiodącej branży, która tworzyłaby specjalnie 

sprzyjające warunki dla powstawania firm innowacyjnych.
4)	 Koncentracja w najbardziej rozwiniętych regionach oraz brak specyfiki branżowej 

potwierdza się w badaniu identyfikującym najbardziej dynamiczne firmy innowacyjne, co 
pozwala wnioskować o utrwalaniu się regionalnego zróżnicowania gospodarczego Polski. 

Wnioski

Dopóki polscy producenci mogą budować przewagę konkurencyjną na taniej pracy, do-
póty nie będą zainteresowani inwestycjami w badania i  rozwój. Tylko w  latach 2001-2011 
produktywność rosła szybciej niż pensje. Ta sama anomalia zabija również innowacyjność. 
A to, jak każda anomalia, nie jest dobre dla rozwoju gospodarki. Będziemy więc nadal w ogo-
nie innowacyjności jak również w  dochodzie na głowę mieszkańca i  innych wskaźnikach 
rozwoju. Wydając na ten cel zaledwie 0,7 proc. PKB (i to licząc razem nakłady sektorów 
prywatnego i publicznego), a nawet dotacje UE rozdzielane przez urzędników, którzy z na-
tury swojej funkcji unikają ryzyka, nie podniesie się polskiej innowacyjności. W ten sposób 
zachodnich gospodarek nigdy nie dogonimy.
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Summary: The article emphasizes that the organizational culture has a strong influence on the func-
tioning of a company and to a large extent has an impact on the development of a crisis situation or 
can counteract such a situation. The article presents basic factors leading to a crisis of a company. The 
complexity of the organizational culture and its influence on counteracting crises were included in the 
conditions of change of the organizational culture of a given company. Shaping the organizational cul-
ture carries axiological, ethic and moral aspects and building the company identity around particular 
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Streszczenie: W artykule podkreślono, że kultura organizacyjna wywiera silny wpływ na funkcjono-
wanie firmy oraz w dużym stopniu wpływa na powstawanie sytuacji kryzysowej lub może jej przeciw-
działać. Przedstawiono również podstawowe czynniki prowadzące do kryzysu firmy. Problematykę 
złożoności kultury organizacyjnej i jej wpływ na przeciwdziałanie kryzysom ujęto w warunkach zmia-
ny kultury organizacyjnej danej firmy. Kształtowanie kultury organizacyjnej niesie ze sobą aspekty 
aksjologiczne, etyczne i moralne, a budowanie tożsamości firmy wokół określonych wartości stanowi 
konsekwencje dla wszystkich jej interesariuszy.
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Introduction

Organisational culture is a set of principles and values that naturally exist in a given or-
ganisational community, defining attitudes, human relations and style of functioning of an 
organisation. Academic literature stresses that “organisational culture as an immanent char-
acteristic of the social conditions of an enterprise, resulting from organisational learning 
(learned product of group experience), defines, at a given level of organisational develop-
ment, collective social consciousness and emotional involvement of employees.”1

The influence of organisational culture on an enterprise’s activity is multifaceted. Organisa-
tional culture impacts, among other things, employees’ attitude to work, level of work effective-
ness, human relations, level of innovation absorption and competitiveness of an enterprise2. 

K.S. Cameron and R.E. Quinn give examples of changes and point out that without funda-
mental transformations involving a change of the organisational culture chances of successful im-
plementation of these changes and their impact on actual improvement of effectiveness are small.

As examples of these changes, they list three most widely implemented restructuring 
changes in the US industry in the last decade of the 20th century, covering the following 
areas: total quality management, employment reduction and reengineering. Enterprises that 
implemented these changes, but dad not adjusted their organisational culture to the new 
conditions, failed. The authors write that „efforts to increase effectiveness by using various 
instruments and techniques and energetic implementation of strategies of change often come 
to nothing if the culture of an organisation - system of values, way of thinking, management 
style, paradigms and approach to problem solving - remains the same.”3

Based on academic literature and practice one can claim that the existing organisational culture 
in an enterprise can be to a large extent responsible for a crisis situation arising in an enterprise. 
Thanks to culture, a working group in an enterprise can plan and predict, which directly affects the 
level of and increase in the sense of security. Certain elements of organisational culture help to solve 
problems connected with the internal functioning of an enterprise, or its adaptation to its environ-
ment. Thanks to these elements of organisational culture, it is possible in an enterprise to achieve 
common understanding of the mission, basic tasks, principles of labour division, objectives to be 
achieved, and to allocate resources needed to achieve these objectives and distribute decision-mak-
ing powers within an organisation. Similarly, organisational culture allows an enterprise to choose 
appropriate criteria for evaluating the extent to which tasks have been performed, reformulate objec-
tives and choose effective recovery programmes to eliminate crisis situations in an enterprise.

1. Culture in managing an organisation

Defining the concept of organisational culture is a  complex task. Academic literature 
provides a range of definitions that take different shapes depending on the concept, and re-
1  J. Stachowicz, J. Machulik, Kultura organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych, PAN Oddział w Katowicach, 
Wyd. Szumacher, Kielce 2001, p. 35.
2  Smolarek M., Kształtowanie kultury organizacyjnej w  małym przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Wyższej 
Szkoły HUMANITAS”, Seria: Zarządzanie, nr 2/2009, p. 38-46.
3  K.S. Cameron, R.F. Quinn, Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Oficyna 
Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., Kraków 2003, p. 18.
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flect approaches of their authors.4 J. Stachowicz and J. Machulik write that „Edgar Schein 
created a model of organisational culture that is considered to be the broadest definition of 
organisational culture. As Schein writes, «organisational culture is a set of dominating values 
and norms characteristic of a given organisation, supported by assumptions about the nature 
of reality and reflected in external artefacts, external artificial products of culture».”5 Schein’s 
definition of organisational culture highlights collective understanding of employees’ com-
mon interests, which is necessary for accepting common objectives of an organisation.

Academic literature shows that „the birth of the theory of organisational culture strictly 
speaking took place after the second world war.” E. Jacques used this term to refer mainly 
to the analysis of the atmosphere in the workplace („organisational climate”). In the 1950s 
and 1960s, studies of culture in management were scarse and constituted rather a marginal 
issue [...]. However, the number of publications increased quickly after the year 1980 which 
saw the publication of the first book by G. Hofsted containing results of comparative studies 
of cultures, which became widely used in management [...]. The latest trend in research into 
cultural processes in an organisation is critical perspective.”6

Organisational culture manifests itself in common sharing of fundamental assumptions, 
norms, values, patterns of conduct, organisational behaviour and its meanings by partici-
pants of an organisation; it creates immaterial products in the form of artefacts. A special 
kind of organisational social bond created by organisational culture is mutual trust between 
partners, participants of the social process of governance. 

Organisational culture is a  complex phenomenon, and is not isolated from other ele-
ments of an enterprise. It is also not easy to analyse due to its multifaceted relations with oth-
er sub-systems, i.e. strategy, structure, human resources, etc., as well as with its environment. 
This highlights the necessity to adapt organisational culture to the needs of an organisation, 
its members and management. 

Academic literature stresses that „most researchers examining organisations claim today 
that an enterprise’s culture has a huge influence on its functioning and effectiveness. Research 
has provided an impressive amount of evidence confirming the influence of culture on the 
improvement of functioning of an organisation [...]. Apart from its influence on functioning 
of an organisation, culture has also well-documented influence on individuals - on a team’s 
morale, its involvement, productivity, physical health and emotional state.”7 

B. Fryzeł writes that „management through culture is based on defining corporate cul-
ture as a  set of dominating values and standards of conduct characteristic of a  given or-
ganisation [...]. In the aspect of recognising the influence of the above-mentioned factors 
on organisational culture, management through culture will be intentional modification of 
organisational culture as part of general adaptations to changes in the environment.”8

4  Ł. Sułkowski, Kulturowe procesy zarządzania, Difin, Warszawa 2012, pp. 15-61; J. Stachowicz, J. Machulik, Kul-
tura organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych, PAN Oddział w Katowicach, Wyd. Szumacher, Kielce 2001, 
pp. 17-41; M.J. Hatch, Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002, pp. 206-209; A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, 
Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995, pp. 298-301.
5  J. Stachowicz, J. Machulik, Kultura organizacyjna…, p. 24.
6  Ł. Sułkowski, Kulturowe procesy…, pp. 20-25.
7  K.S. Cameron, R.F. Quinn, Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Oficyna 
Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o. Kraków 2003, pp. 14-15.
8 B. Fryzeł, Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2004, p. 54.
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When analysing organisational culture, one should define values that characterise it, as 
it is these values that best translate into employees’ way of thinking and behaving. Values are 
at the core of organisational culture; they are a source of an organisation’s persistence and 
development, and affect the choice of measures and goals. 

Academic literature states that „the position of values in the life of an organisation led 
to creation of the concept of managing through values. A. Stachowicz-Stanusch defines this 
concept as a consistent management of values. i.e. passing the main values of an organisa-
tion from one generation of management to the next generation and implementing them in 
every aspect of functioning of an enterprise.”9 The most important problems of managing 
organisational culture include: A great number of paradigms, theories and definitions of or-
ganisational culture.

1. Diversity of models and typologies of organisational culture.
2. Separation of organisational culture from other spheres of functioning of an organisation.
3. Priority, or rather subordination of culture in relation to other spheres of an organi-

sation (e.g. strategy, structure).
4. Relations between organisational culture and an organisation’s environment. 
5. Weakness of the methodology of studying and shaping organisational culture.”10

E. Głuszek proposed a concept of managing immaterial resources, including organisa-
tional culture, according to which knowledge plays an overriding role in relation to other 
values. According to the author, immaterial resources overlap and each of them should be 
analysed in relation to the others. E. Głuszek identifies three stages of managing immaterial 
resources. They include:

1. Establishing objectives regarding immaterial resources and strategies of their devel-
opment. Defining kinds and qualitative properties of these resources, desired from the per-
spective of the future.

2. Measuring the state and quality of immaterial resources, especially those that are 
most significant for the implementation of the strategy.

3. Translating strategic goals in the area of immaterial resources into concret tasks for 
organisational units.11

In his monograph, Ł. Sułkowski presents diversity of all schools and themes of cultur-
al discourse in an organisation and management, and stresses that a clear tendency in the 
development of cultural concepts in management studies „[...] is increased complexity of 
theories and research methodology. The three identified historical approaches (preculturism, 
social relations and work atmosphere) treated the issues of cultural management very nar-
rowly, whereas the five approaches that have been continued to the present day create a very 
complex and multifaceted picture of the processes of cultural management. The reasons for 
the increase in the number and level of complexity of these theories are ambivalent results 
of cultural research in studies of management and fast growth of the number of schools and 
paradigms of understanding culture in humanities and social sciences. Cultural discourse in 

9  K. Gadomska-Lila, Dopasowanie organizacyjne. Aspekt strategii, kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami 
ludzkimi, Difin, Warszawa 2013, pp. 64-65.
10  Ł. Sułkowski, Kulturowe procesy…, p. 52. 
11  E. Głuszek, Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wyd. Akademia Ekonomiczna we Wro-
cławiu, Wrocław 2004, pp. 277-282.
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an organisation and management draws mostly on other sciences, which makes the issues 
analysed highly interdisciplinary. Currently, in social sciences, including management, there 
isn’t a single generally accepted view on ways of understanding and examining culture.12

2. Factors in an enterprise crisis 

A crisis in an enterprise results from a number of factors. Academic literature presents vari-
ous models of factors affecting a crisis situation in an enterprise. Sources of a crisis are divided 
into external (beyond the control of an enterprise) and internal (within the control of an enter-
prise) ones.13 J. Walas-Trębacz and J. Ziaro provide a detailed classification of these sources.14 A. 
Zelek stresses that „wrong management seems to be one of critical factors determining an en-
terprise’s success. This refers to both management at strategic level and tactical and operational 
management. Depending on the level of management, crisis generating factors have different 
character.”15 He also argues that in practice the sources of a crisis of an enterprise are most often 
internal factors, that are under direct control of a company’s management. 

R. Kaplan, analysing causes of failures of strategic projects in American corporations, 
indicates the following three main causes of a crisis: 

•	 „management barrier - 85% of the managers surveyed spend less than an hour in 
a month on decisions directly connected with strategy of action,

•	 resources barrier - in 60% of the companies surveyed the budget was not linked with 
the strategy of action,

•	 human (motivational) barrier - in 75% of the companies surveyed the motivation 
system was not linked with the degree of implementation of strategic goals, 

•	 lack of vision - in 95% of the companies surveyed employees did not understand or 
know the assumptions of the strategy.”16

Analysis of the above-mentioned causes of a crisis shows that the main problem is dis-
integration between the strategic plan and ways of its implementation, both at strategic and 
operational levels. Another model, describing an enterprise’s vulnerability to a crisis, linking 
market efficiency and an enterprise’s vulnerability to a crisis, includes three groups of causal 
variables, namely:

•	 „variables related with competition and environment (decisions concerning market of 
a given product, business cycles, etc.),

•	 characteristics of the managerial staff, such as individual capabilities or used techniques and 
management styles,

•	 organisational articles, such as strategic resources, organisational structure, processes, etc.”17

This model shows that external factors leading to a crisis situation depend on the current 
situation in the sector of economy and its attractiveness, competition structure. Internal fac-

12  Ł. Sułkowski, Kulturowe procesy…, p. 29.
13  J. Stachowicz, J. Machulik, Kultura organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych, PAN w Katowicach, Wyd. 
Szumacher, Kielce 2001, pp. 209-220. 
14  J. Walas-Trębacz, J. Ziarko, Podstawy zarządzania kryzysowego, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzew-
skiego, Kraków 2011, p. 48.
15  A. Zelek, Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie – perspektywa strategiczna, Warszawa 2003, p. 48. 
16  R. Kaplan, BalancedScorecard, IRR, Warszawa 2000, cited after: A. Zelek, Zarządzanie kryzysem…, p. 49.
17  A. Zelek, Zarządzanie kryzysem…, p. 49.
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tors affecting an enterprise’s vulnerability to a crisis are: competences and qualifications of 
the managerial staff, strategy and strategic potential of an enterprise, organisational structure 
and its efficiency. These factors have a direct influence on the quality of decision-making 
processes and thereby define an enterprise’s vulnerability to a crisis.

According to academic literature, the Polish practice shows that causes of a  crisis are 
usually internal factors, such as: insufficient quality of management, inappropriate organisa-
tional structures, neglected marketing and flawed financial management.18 

M. Szczerba stresses that fundamental causes of a  crisis in an enterprise include fac-
tors within an organisation, capital factors and those lying in the operational and financial 
spheres of an enterprise.19

Analysis of literature review and findings in the area of factors causing a crisis in an en-
terprise shows that in most enterprises crisis situations are caused by several factors simulta-
neously. The crisis intensifies as new problems arise or the existing ones increase.

3. Impact of organisational culture on the development of crisis 
situations in a company

Occurrence of an economic crisis depends on the degree of risk and uncertainty avoid-
ance in running a business activity by a company. Academic literature stresses that “the main 
function of organisational culture is to reduce uncertainty.”20 Risk can be reduced through an 
appropriate process of risk management, which refers to risk occurring in all decision-mak-
ing processes of an entrepreneur or an entity taking actions in the different areas of an enter-
prise’s activity (production, logistics, research and development). T.T. Kaczmarek writes that 
„in business activity of an enterprise, we can distinguish predictable risk and risk threatening 
the whole enterprise. Predictable risk allows for transformation of extraordinary expenses 
that may arise in a period and in amount that are hard to predict. Such risk materialises in 
a random way, i.e. has the following characteristics: is random, sudden, unexpected and ir-
regular [...]. The second type of risk mentioned is risk that threatens the whole enterprise 
and is hard to quantify. It comes from an enterprise’s environment and its sources include: 
poor condition of the whole economy, global technological progress, growing competition 
on markets and possibility of loosing important market outlets.”21 Level of risk connected 
with an enterprise’s activities in its environment shows to what extent an enterprise is active 
in its operations and bravely takes advantage of the market, and to what extent this is a cau-
tious process („macho” culture vs. „process” culture).22 

Another factor leading to a  crisis situation is management’s striving to achieve short-
term profit and short-term reduction of costs and thus avoiding innovative ventures. Aca-
demic literature claims that „manifestation of a short-term approach is a marketing strategy 
subordinate to market. It leads to concentrating research and development around those 

18  J. Walas-Trębacz, J. Ziarko, Podstawy zarządzania…, p. 52.
19  M. Szczerba, Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w świetle opinii syndyków i nadzorców sądowych, [in:] Eko-
nomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw, red. B. Prusak, Warszawa 2007, p. 39.
20  A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995, p. 303.
21  T.T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2006, pp 257-258.
22  J. Stachowicz, J. Machulik, Kultura organizacyjna …, pp. 45-46.
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products that most popular among customers in a given period of time. If majority of compa-
nies use this strategy and rely on the same target group of customers, the competitive strategy 
of a product becomes imitative instead of innovative […]. Competitiveness, achievement of 
objectives and productivity (typical of the market culture) are often replaced by maximisa-
tion of a short-term rate of return on assets.”23

M. Hopej-Kamińska and R. Kamiński write about three constituents of organisational 
culture that refer to aspects of functioning of every organisation, namely: 

•	 „attitude of a human being towards the surrounding world (anthropological dimension),
•	 relations among people (social dimension) and
•	 character of knowledge about the reality (cognitive dimension).”24

The anthropological dimension of culture means freedom of an organisation and its em-
ployees to decide about their fate. Members of an enterprise with a closed culture cannot act 
freely and are subject to planning from outside, they do not show initiative and wait for top-
down orders. Openness or closeness of an enterprise determines how arising problems are 
solved and how crisis situations are prevented.

The social dimension of organisational culture refers to individualism or collectivism. i.e. to 
what extent employees are willing to accept the primacy of common interests over individual 
ones. Individualism is connected with employees’ striving for freedom and belief that individual 
good is fundamental. An enterprise is perceived here as a collection of employees having con-
tradictory interests. Therefore, an enterprise should focus on motivations and competences of 
employees rather than teams. Collectivism is a strong orientation on life in a group and conviction 
that an enterprise’s interest is more important than that of an employee, who should be emotion-
ally involved in the life of the company and make his/her private life subordinated to the company. 
An employee trusts group decisions and is responsible for the other team members. In a collectiv-
ist culture, an anti-crisis program can be implemented in an enterprise more effectively. 

The cognitive dimension is characterised by the answer to the question about the nature 
of human cognition. An open culture is based on the assumption that it is fallible, whereas 
the closed one assumes its reliability. An enterprise’s vulnerability to a  crisis is connected 
with conservatism typical of closed organisational culture, where the existing theories are not 
verified so as not to change the status quo. There is supremacy of own knowledge over that of 
others, and the verdict given by the superior is not subject to discussion. 

Hierarchical culture is a type of organisational culture that shows little resistance to a cri-
sis. In this culture, importance is particularly attached to maintaining discipline and strength-
ening of the authority of power, and there is acceptance of diversification of employees. This 
culture highlights the importance of discipline and order, and managing employees by means 
of detailed procedures. It assumes correctness of planing and concentration of decision-mak-
ing at the highest levels of the organisational hierarchy. P. Łukasik writes that „correctness 
of planning itself usually does not take place in a crisis situation. One can say that a crisis in 
an enterprise is a result of implementing an incorrect plan [...]. Another problem of bureau-
cratic organisations is that in a situation when formal channels of communication have been 

23  P. Łukasik, Kultura organizacyjna a kryzys przedsiębiorstwa, [in:] Zarządzanie w kryzysie, red. A. Stabryła, 
Wyd. Mfiles, seria wydawnicza: Encyklopedia Zarządzania, Kraków 2010, p. 90.
24  M. Hopej-Kamińska, R. Kamiński, Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym a kultura organizacyjna, „Prze-
gląd Organizacji” 2009, nr 3, p. 21.
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destroyed employees are no longer able to inform one another and submit procedures that 
could provide ways of solving a crisis situation, and the inflexibility of procedures makes it 
difficult to adapt them beforehand.”25 

Academic literature links the issues of a crisis with the impact of hierarchization on an 
enterprise’s corporate governance and with unethical behaviour of employees of a corpora-
tion. J. Bakan gives an example of a crisis in Enron caused by failure of democratic corporate 
governance and unethical behaviour of its employee.26 The author writes that „we can draw 
a more general conclusion from Enron’s collapse. Although it is this company that has be-
come today a synonym of arrogance and management at odds with ethics, at the root of its 
collapse are the same features that can be found in all corporations: obsession with profits 
and share prices, greed, lack of care for others and tendency to violate law. These features are 
rooted in a specific institutional culture which characterises corporations and values pursuit 
of own interests while undervaluing moral scruples.”27

Encapsulating the characteristics of an organisation that is vulnerable to crises, P. Łukasik 
mentions the following features of a closed organisational culture: 

1. Employee cannot act freely and are subject to planning from outside.
2. People do not show initiative and wait for top-down orders.
3. Employees have to stick to learned roles, are divided into less or more important 

ones, displaying learned helplessness. 
4. Organisational barriers impede information flow and organisational learning.
5. Good of the team is put before good of an individual, and people are unable to learn.
6. Groups and individuals with different opinions are excluded from decision-making.”28

 A crisis in an enterprise makes it necessary to change organisational culture and over-
come the limitations connected with this change. L. Zbiegień-Maciąg writes that „of all 
changes in the process of management, a change of culture is the most difficult and most 
crucial. It should be added that a change of culture is often treated as the ultimate recipe for 
serious ills of an organisation.”29 A change of an organisational culture is a difficult process, 
because it involves changing the fundamental assumptions that underlie it. In order to inten-
tionally change organisational culture, it is necessary to establish:

•	 what change is possible in the first place and to what extent it can be implemented,
•	 how to assess the scale of the change and choose adequate measures,
•	 what employees are necessary to introduce the change.
If we want to change the organisational culture in an enterprise, then we have to make 

employees change their attitudes and views, and also change the structure. Omitting any 
of these two elements may result in a short-term change or a change that has been forced 
and causes frustration and conflicts. Academic literature provides methods and tools for the 
process of changing organisational culture.30 One of the methods of a change is an aggressive 
strategy. It involves a quick and radical change. The old is regarded as an ineffective relic, and 

25  P. Łukasik, Kultura organizacyjna…, p. 91. 
26  J. Bakan, Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą, Wyd. Lepszy Świat, Warszawa 2006, pp. 131-163.
27 Ibidem, p. 75.
28  P. Łukasik, Kultura organizacyjna…, p. 92.
29  L. Zbiegień-Maciąg, Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, PWN, Warszawa 1989, p. 90.
30  K.S. Cameron, R.F. Quinn, Kultura organizacyjna…, pp. 129-132; Ł. Srokowski, Zmienić myślenie o firmie, 
Wyd. Poltex, Warszawa 2011, pp. 107-133.
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all manifestations of traditional behaviour and attitudes are eradicated. Often, such a strategy 
requires changing the staff. The other method of changing organisational culture is incuba-
tion of the new organisational culture around the leaders of the organisation. They initiate 
changes and are role models. A change of organisational culture should be introduced in 
a structured manner, irrespective of the method used.31 

The new organisational culture, that can prevent crisis situations in the future, should 
allow a company to actively implement anti-crisis management, that will ensure the achieve-
ment of high quality management of an enterprise. Quality of management is the fundamen-
tal factor in crisis prevention.32 Of importance for the quality of anti-crisis management is 
effective management of risk. Effectiveness of functioning and development of an enterprise 
depends, among other things, on how many employees want to do more than is required by 
their roles in the organisation. For a company to function effectively, there have to be numer-
ous acts of spontaneous cooperation and constant participation of employees in achievement 
of the objectives of an enterprise. Academic literature presents the concept of highly reliable 
organisation. P. Łukasik writes that „such an organisation has an obsession with possible 
failure which manifests itself in reacting to even the smallest deviations from accepted norms 
and threats. The managerial staff closely monitors first-line employees, upon whom the ef-
fect of activities depends. Knowledge is widely used, and simplification of reality is avoided. 
Functioning in a turbulent environment necessitates reflection on the complexity of the is-
sues in management. A highly reliable organisation is open to all information, including bad 
information.”33

An important value of culture is appropriate level of managerial staff with the following 
characteristics: multidimensional thinking, initiative to introduce changes, good strategy in 
the conditions of bad economic situation, responsibility and defining individual objectives 
of an employee. Of fundamental importance for creating organisational culture that prevents 
a crisis are flexible communication processes, adapted to changes occurring within an enter-
prise and its external environment. 

Summary

Organisational culture is a basic factor preventing crisis situations in an enterprise. It 
is a key concept in cultural discourse in studies of management. Academic literature, dis-
cussing ambiguity of the term of organisational culture, highlights that “cognitive problems 
with organisational culture reflect this ambiguity of cultural issues generally. These issues 
are examined at the borderline of two discourses and across many scientific disciplines. On 
the one hand, they are rooted in the theory of culture, which is a subject of such disciplines 
as: cultural anthropology, sociology, social psychology, cultural studies and other humane 
disciplines. On the other hand, they are a subject of studies of management, in theoretical, 
methodological and pragmatic aspects. A consequence of this interdisciplinarity is diversity 

31  P. Łukasik, Kultura organizacyjna…, p. 93; A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria…, p.304; Ł. 
Srokowski, Zmienić myślenie…, p. 114. 
32  M. Huczek, Kryzys przedsiębiorstwa a jakość zarządzania, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, Krakowska 
Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, Kraków 2013, Nr 1(X), pp. 13-14.
33  P. Łukasik, Kultura organizacyjna…, p. 94.
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of inspirations, as well as a large number of approaches that result in disproportion and con-
tradiction of many concepts of organisational culture.”34

It should be stressed that organisational culture shapes behaviour of employees at any 
time and in any circumstances, and also affects an enterprise’s ability to survive at a time of 
crisis. The influence of organisational culture on an enterprise’s activity is multifaceted. It 
includes, among other things: reduction of uncertainty, level of work effectiveness, shaping 
of human relations and absorption of innovations, as well as an enterprise’s competitiveness. 
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SIX SIGMA JAKO METODA DOSKONALENIA JAKOŚCI 
PRZEDSIĘBIORSTW W OKRESIE ROSNĄCEJ GLOBALIZACJI

SIX SIGMA AS A METHOD OF IMPROVING THE QUALITY 
OF ENTERPRISES IN THE TIMES OF GROWING GLOBALISATION

Streszczenie: Współczesne organizacje działające na konkurencyjnym, globalnym rynku obserwują zna-
czący wzrost zainteresowania problematyką jakości, początkowo wyrobów i usług, a później systemów za-
rządzania, co powoduje rozwój nowych metod doskonalenia jakości. Łączą one w sobie tradycyjne zasady 
eliminacji błędów podczas produkcji, jednocześnie dążąc do ciągłej poprawy i monitorowania czynności 
wytwórczych. Proces ten determinowany jest coraz mocniejszym naciskiem na obniżenie kosztów produk-
cji i generowanie oszczędności w połączeniu z redukcją zbędnych kosztów. Powyższe zagadnienia stworzy-
ły korzystne warunki dla rozwoju nowych metod zarządzania jakością, takich jak: Six Sigma, Lean Manu-
facturing i narzędzi Kaizen, które są szeroko rozpowszechnione w przedsiębiorstwach o różnych branżach 
i profilach działalności na całym świecie. Metody te pozwalają na uzyskanie przewagi nad konkurencją na 
rynku globalnym, utrzymanie lub pozyskanie nowych klientów, a wdrożone w postaci systemów zarządza-
nia jakością wpływają na podniesienie jakości świadczonych usług, sprostanie aktualnym oczekiwaniom 
odbiorcy i pełniejsze zadowolenie klientów w dobie postępującej globalizacji.

Słowa kluczowe: optymalizacja procesów, ciągłe doskonalenie, zarządzanie jakością, metody doskonalenia 
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Summary: Contemporary organisations operating in the competitive global market have noticed 
a growing interest in the issue of quality, initially perceived as the quality of goods and services, and 
subsequently as the quality of management systems, which results in the development of new methods 
of quality improvement. They combine traditional principles of eliminating process errors, at the same 
time aiming at continuous improvement and monitoring the production operations. The process is 
determined by an increasing emphasis on reducing the manufacturing costs and generating savings, 
in combination with cutting the redundant costs. The above issues have created a favourable environ-
ment for development of new quality management methods, such as Six Sigma, Lean Manufacturing 
and Kaizen tools, which are widely disseminated in companies operating in various industries and of 
various profiles all over the world. These methods allow gaining competitive advantage in the global 
market, retaining or soliciting new customers, and if implemented in the form of quality management 
systems, they affect the quality of rendered services, meeting the current recipients’ expectations and 
achieving fuller customers’ satisfaction in the era of progressing globalisation. 

Key words: process improvement, continuous improvement, quality, quality management, improve-
ment methods 

Wstęp

Na konkurencyjnym, globalnym rynku rezultatem doskonalenia systemu jest produkcja wy-
robów lepszych, tańszych i w krótszym czasie, co z uwzględnieniem metod zarządzania jakością 
przekłada się bezpośrednio na lepszy wynik ekonomiczny, wzrost konkurencyjności i pełniejsze 
zadowolenie klienta. Celem artykułu jest opis i analiza poszczególnych etapów metody Six Sigma 
jako metody doskonalenia jakości na przykładzie przedsiębiorstwa globalnego.

Six Sigma to metoda zarządzania jakością przez pomiar skuteczności działań i wzrost efek-
tywności. Zdaniem prekursorów metody Mikela Harry’ego oraz Richarda Schroedera Six Sigma 
to proces gospodarczy, umożliwiający radykalną poprawę wyników finansowych firmy dzięki 
planowaniu i kontrolowaniu przebiegu pracy w sposób, który pozwala zminimalizować zużycie 
surowców i powstanie odpadów, a jednocześnie prowadzi do większej satysfakcji klienta. Klient 
w metodzie Six Sigma jest rozumiany nie tylko jako odbiorca wyrobu finalnego, ale też jako od-
biorca wyników czynności, procesów, operacji wewnętrznych i  zewnętrznych. Oprócz konsu-
menta jest nim też każdy pracownik firmy wytwarzającej produkt. 

Takie pojęcie klienta rozszerza satysfakcję klienta na współpracowników oraz dostawców 
półproduktów. Metodę Six Sigma można określić jako proces zespołowego rozwiązywania pro-
blemów z wykorzystaniem statystycznej analizy danych1.

Jest to podejście nowatorskie, gdyż nigdy wcześniej jakość nie została tak silnie skorelowana 
z wynikiem finansowym osiąganym przez firmę, chociaż już wcześniej w wielu definicjach poja-
wiały się sformułowania wiążące jakość z niskimi kosztami produkcji. Jednakże koszty te były nie-
osiągalne ze względu na fakt, iż były często poza progiem rentowności. Choć nowa definicja jako-
ści pozostaje tylko definicją, wyklucza ona tolerowanie sytuacji, w których dochodzi do produkcji 
idealnego wyrobu i bankructwa firmy. Jest to spowodowane tym, iż produkt wysokiej jakości musi 
spełniać również wymagania producenta, a te nierozerwalnie wiążą się z osiąganiem zysku2.
1 D.L. Quinn, What is Six Sigma, John Wiley & Sons, New Jersey 2003, s. 43.
2 K. Torczewski, Six Sigma – czym jest i  co może przynieść twojej organizacji?, www. Sixsigma.pl [dostęp: 
17.10.2009] s. 4.
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Gdyby przyjąć za podstawę tradycyjne pojmowanie jakości, to metoda Six Sigma jest 
bardziej programem poprawy zyskowności niż procedurą poprawy jakości, chociaż do po-
prawy rentowności metoda ta zmierza poprzez eliminację kosztów złej jakości. 

Six Sigma powstała w latach 90. XX w. z inicjatywy ówczesnego prezesa firmy Motorola 
Boba Galvina, który chciał przeciwdziałać kryzysowej sytuacji firmy, wywołanej pojawieniem 
się na rynku produktów japońskich, a  także zwiększyć poziom jakości oferowanych dóbr 
i świadczonych usług. Zakładał on ulepszenie jakości 10-krotnie do roku 1989, 100-krotnie 
do roku 1991, natomiast do roku 1992 uzyskanie poziomu jakości rzędu 6 sigma, tzn. bardzo 
niskiego poziomu niezgodności (3,4 wady na milion możliwości ich pojawienia się). Celem 
podejścia Galvina, który wyznawał zasadę: „Jeśli zatroszczysz się o klienta lepiej niż konku-
rencja, to biznes zatroszczy się o ciebie”, było jego zadowolenie pod każdym względem3.

1. Rozwój metod zarządzania jakością w warunkach 
gospodarki globalnej

Do realizowania zadań i osiągania celów każdego przedsiębiorstwa, szczególnie w okre-
sie postępującej globalizacji, konieczne jest dysponowanie zasobem środków pozwalających 
kształtować jakość wyrobu na wszystkich etapach w cyklu jego istnienia. Ponieważ w litera-
turze fachowej występują różne techniki, metody, sposoby i zasady oddziaływania na jakość, 
konieczna wydaje się próba ich uporządkowania. W polskiej literaturze z zakresu inżynierii 
zarządzania jest stosowany podział na techniki i metody organizatorskie, przy czym granica 
między nimi nie jest jasno określona. Do podstawowych zasad jako instrumentów zarządza-
nia jakością należą4:

a)	 Zasady zarządzania jakością – określają stosunek przedsiębiorstwa i jego pracowników 
do ogólnie rozumianych problemów jakości, oddziaływanie na jakość jest długotrwałe, określa 
strategię rozwoju przedsiębiorstwa. Przykładem zasad są: zasady Deminga, zasady „ciągłego 
doskonalenia procesów” (Kaizen), zasada „zero defektów”, zasada „pracy zespołowej”. 

b)	 Metody zarządzania jakością – charakteryzują się planowym, powtarzalnym i opar-
tym na naukowych podstawach sposobem postępowania przy realizacji zadań związanych 
z  zarządzaniem jakością, oddziaływanie na jakość jest średnioterminowe, pozwala kształ-
tować jakość projektową i  jakość wykonania. Przykładem metod są: QFD (ang. Quality 
Function Deployment) rozwinięcie funkcji jakości, analiza wartości, FMEA analiza przyczyn 
i skutków wad wyrobu/konstrukcji, FMEA analiza przyczyn i skutków wad procesu. 

c)	 Narzędzia zarządzania jakością – służą do zbierania i przetwarzania danych związa-
nych z różnymi aspektami zarządzania jakością, oddziaływanie na jakość jest krótkotermi-
nowe. Przykładem narzędzi są: narzędzia tradycyjne – schemat blokowy, diagram Ishikawy, 
diagram Pareto, histogram, arkusze kontrolne, wykresy korelacji, karta kontrolna, narzędzia 
przejęte z zarządzania (grupa tzw. nowych narzędzi). 

Rozróżnienie pomiędzy zasadą i metodą, a szczególnie pomiędzy metodą i narzędziem 
odpowiada w znacznym stopniu utrwalonej tradycji, a jednocześnie pozwala na usystema-
tyzowanie stosowanych metod i w rezultacie na ich efektywniejsze wykorzystanie. Metody 

3 J.R. Thompson, J. Koronacki, Techniki zarządzania jakością. Od Shewharta do metody Six Sigma, Akademicka 
Oficyna Wydawnicza Elit, Warszawa 1994, s. 52-53.
4 T. Allen, Introduction to Enginering Statistics and Six Sigma, Springer-Verlag, London 2006, s. 26-27.
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zarządzania jakością pozwalają na rozwiązywanie zadań w całym cyklu życia wyrobu. Ich 
cechami charakterystycznymi jest planowość, powtarzalność i  oparcie na podstawach na-
ukowych. Podczas stosowania metod wspomagających zarządzanie jakością wykorzystuje się 
dane zebrane przy użyciu narzędzi zarządzania jakością, które od początku powstania nauk 
o zarządzaniu kształtowały się w następujący sposób: 

a) Zarządzanie naukowe – techniki F. Taylora stały się znane jako zarządzanie nauko-
we i sprawiły, że praca stała się mierzalna poprzez analizę procesów produkcyjnych i prze-
kształcenie ich w zestaw zadań o charakterze znormalizowanym i powtarzalnym. Twórca tej 
koncepcji popierał ideę tworzenia działów zadaniowych, w których pracowali inżynierowie 
odpowiedzialni m.in. za: 

- ulepszanie naukowych metod wykonywania pracy, 
- ustalanie celów produkcyjnych, 
- ustalanie systemów nagradzania za osiągnięcie celów, zwłaszcza strategicznych, 
- szkolenie personelu, jak używać tych metod i tym samym osiągać wyznaczone cele. 
b) Walter E. Shewart i statystyczna kontrola procesu (SPC) – w zakresie inżynierii jakości 

dokonano w Laboratoriach Telefonów Bella, gdzie w latach 20. XX wieku W.E. Shewart i M. 
Juran opracowali tzw. karty kontrolne i statystyczną kontrolę procesu. Prace Shewarta stanowią 
fundamentalne podłoże nie tylko dla inżynierskich metod oceny procesu, lecz także dla staty-
stycznych metod oceny jakości i zmienności procesów, zwłaszcza wytwórczo-montażowych5.

c) Japońska jakość – szansą zrewolucjonizowania jakości i  konkurencyjności rynku 
wyrobów japońskich firm była powojenna odbudowa japońskiego przemysłu, w  którym 
ogromny wkład mieli amerykańscy naukowcy: W. Edwards Deming, A. Feigenbaum i J. Ju-
ran. Mając na uwadze niedostateczną jakość wyrobów produkowanych przez Japończyków, 
a co za tym idzie – ich niską konkurencyjność – pewne czynności mające usprawnić organi-
zację pracy, a zwłaszcza procesów produkcyjnych były wręcz niezbędne. 

d) Japońska rewolucja jakościowa – w odróżnieniu od Zachodu, gdzie odpowiedzial-
ność za jakość była ograniczona do osób zajmujących stanowiska bezpośrednio związane 
z jakością, japońskie firmy zdecydowały się szkolić w zakresie jakości wszystkich menadże-
rów (również tych, którzy w ogóle nie byli związani z działem kontroli i jakości. Jeszcze w la-
tach 50. XX wieku japońskie przedsiębiorstwa rozpoczęły wdrażanie programu masowych 
szkoleń związanych z jakością oraz wprowadziły roczne programy poprawy jakości6.

e) Toyota Production System (TPS) – TPS jest pierwszą z japońskich metod znanych 
na Zachodzie, której narzędzia, np. Kanban i  koła jakości, zaczęto używać także w  Euro-
pie i  Ameryce, nie zawsze osiągając te same efekty. W  latach 70. XX wieku TPS zaczęto 
utożsamiać z metodami produkcyjnymi, stosowanymi w systemie Just-in-Time. S. Spear i K. 
Bowen7 uważali, że powodem, dla którego amerykańskie firmy rzadko osiągają wyniki po-
równywalne z Toyotą, jest fakt, że często mylą narzędzia z samym systemem. Istnieją cztery 
zasady, które stanowią fundament metody TPS: 

5 www.poka-yoke.com.pl [dostęp: 03.11.2009].
6 P. Dittman, Prognozowanie w  przedsiębiorstwie. Metody i  ich zastosowanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 
2004, s. 41.
7 R. Thompson, J. Koronacki, J. Nieckuła, Techniki zarządzania jakością od Shewharta do metody Six sigma, ELIT, 
Warszawa 2006, s. 24-26.
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- każda operacja powinna być szczegółowo zdefiniowana pod kątem niezbędnego wypo-
sażenia, czasu jej wykonywania i ostatecznego rezultatu. 

- każdy związek klient – dostawca musi być jednoznacznie ukierunkowany i musi istnieć 
odpowiednia droga przesyłania próśb i uzyskiwania odpowiedzi. 

- musi istnieć jednoznacznie określona droga przepływu każdego produktu i usługi. 
- każdy projekt doskonalenia musi być realizowany w zgodzie z wytycznymi danej me-

tody, pod przewodnictwem nauczyciela (mentora) na możliwie najniższym szczeblu przed-
siębiorstwa8.

2. Metoda Six Sigma jako strategia kierowania jakością w dobie globalizacji

Six Sigma to metoda zarządzania jakością przez pomiar skuteczności działań i wzrost 
efektywności. Charakterystyczną cechą metody Six Sigma jest dążenie do jak najniż-
szej wadliwości, ale pojmowanej nieco inaczej niż np. TQM. Niższy poziom wadliwości 
oznacza lepszą jakość, ale  w metodzie Six Sigma, poprawa jakości ma również polepszyć 
rentowność przedsiębiorstwa. Podstawowy cel Six Sigma można więc zdefiniować jako 
zwiększenie dochodowości przez poprawę jakości. Cel ten można osiągnąć, wprowadza-
jąc do codziennej praktyki następujące zasady Six Sigma: 

a) Zasada 1 – kierunek klient. Potrzeby klienta się zmieniają – trzeba je analizować 
na bieżąco i aktualizować bazę danych. 

b) Zasada 2  – zarządzanie wykorzystujące informację. Nie podejmuj decyzji na 
podstawie opinii i założeń, tylko na podstawie danych i pomiarów. 

c) Zasada 3 – proces, zarządzanie i ulepszanie. Proces nie jest złem koniecznym 
– zachodzi tam, gdzie się coś dzieje; jest jednym z najważniejszych elementów koniecz-
nych do osiągnięcia sukcesu. 

d) Zasada 4 – aktywne zarządzanie. Wykonywanie czynności zanim się coś wydarzy. 
e) Zasada 5 – nieograniczona współpraca. Łańcuch dostaw - potrzeby klientów. 
f) Zasada 6 – doskonałość, tolerancja dla niepowodzeń. Ciągłe samodoskonalenie oraz 

zaakceptowanie – od czasu do czasu – niepowodzeń, z którymi należy umieć sobie poradzić. 
Jakość, zgodnie z Six Sigma, stanowi „prawo do wartości” dla nabywcy i dostawcy w każ-

dym aspekcie wymiany gospodarczej, przy czym prawo to oznacza z punktu widzenia nabyw-
cy prawo do towarów, które cechuje najwyższa jakość i możliwie najniższa cena, natomiast 
z punktu widzenia dostawcy prawo do oczekiwania możliwie największych zysków dzięki 
najwyższemu poziomowi jakości wyrobów. Celem tej metody jest zatem doprowadzenie do 
sytuacji „win-win”, tzn. wygrany-wygrany w kontekście potrzeb zarówno ze strony przedsię-
biorstwa, jak również klienta. 

Dane uzyskiwane w trakcie monitorowania procesów i badania cech produktów sta-
nowią podstawę źródła informacji. Pomiary i analizy wykonuje się w miejscach krytycz-
nych dla jakości procesu i jego kosztów. Analiza tych informacji ma być prowadzona za 
pomocą odpowiednio dobranych metod statystycznych. Wyniki analiz wytyczają kie-
runki dalszych działań w celu doskonalenia procesów. Decyzje podejmowane są tylko 
po uprzedniej statystycznej analizie danych. Takie podejście powoduje, że metodologia 

8 P. Dittman, Prognozowanie w przedsiębiorstwie…, s. 41.
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Six Sigma integruje wszystkie znane i stosowane dotychczas narzędzia i techniki dosko-
nalenia jakości, takie jak: „stara” i „nowa” siódemka, metody statystyczne, planowanie 
eksperymentu itp.9

Program Six Sigma przewiduje poza tym projekty doskonalenia, których realizacja obej-
muje pięć następujących faz: 

a)	 Define (definiuj) – określenie problemu, odnalezienie procesu wymagającego prze-
prowadzenia projektu, wyznaczenie cech krytycznych dla jakości, 

b)	 Measure (mierz) – pomiar procesu oraz ustalenie i sprawdzenie systemu mającego 
służyć pomiarowi procesu w celu uzyskania potrzebnych danych, 

c)	 Analize (analizuj) – analiza otrzymanych danych służąca ustaleniu najistotniejszych, 
mających wpływ na zdefiniowaną wcześniej cechę krytyczną faktorów, 

d)	 Improve (poprawiaj) – czynności mające na celu zapewnienie stwierdzonym ele-
mentom wymaganych wartości, 

e)	 Control (nadzoruj) – monitorowanie stałości rozwiązań.

3. Struktura organizacyjna metodologii Six Sigma

Ważnym elementem Six Sigma jest również specyficzna struktura organizacyjna, która 
szczegółowo opisuje podział ról i obowiązków osób odpowiedzialnych za realizację programu. 
Została ona opracowana przez współtwórcę metody Six Sigma w firmie Motorola M. Harry’ego 
oraz C. Amesa, a inspiracją do jej utworzenia był system pasów obowiązujący w karate. 

Struktura organizacyjna osób biorących udział w realizacji strategii Six Sigma dokładnie 
określa wymagany poziom kompetencji, podział zadań i odpowiedzialności10.

Przedsiębiorstwa w dobie globalizacji, które postawiły sobie za cel strategiczny imple-
mentację programu Lean Six Sigma, muszą zdawać sobie sprawę, że wymagać to będzie ak-
tywnego włączenia do wdrożenia i realizacji programu wszystkich pracowników, na każdym 
stanowisku pracy, a także systemu szkoleń, zastosowania narzędzi statystycznych oraz metod 
prowadzenia projektów i zarządzania nimi. Warto również stwierdzić, iż metoda Six Sigma 
jest obecnie jedną z najbardziej zaawansowanych technik zarządzania jakością, która skupia 
w sobie wszystkie wcześniejsze metody, tak jak to pokazuje rysunek 1. 

9 D.L. Quinn, What is Six Sigma…, s. 43.
10 J. Witkowski, Logistyka firm japońskich, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1999, s. 66.
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Rysunek 1. Ewolucja metod zarządzania jakością

Źródło: opracowanie własne.

Doskonalenie jakości w metodzie Six Sigma przebiega przez uruchamianie i wyko-
nywanie projektów. Prowadzą one do szybkiego eliminowania przyczyn występowania 
wad, co poprawia poziom jakości oraz redukuje koszty. Osiągnięcie wysokiego pozio-
mu sigma procesu jest jednak trudne. Aby to ułatwić, opracowano specjalne techniki 
projektowania wyrobu dla Six Sigma. Jest to technika w skrócie nazywana DFSS (Design 
for Six Sigma), która ma tak zaprojektować wyrób lub proces, aby jego cechy były jak 
najbliższe założonej wartości docelowej oraz utrzymywały się na optymalnym poziomie 
w  szerszym zakresie warunków użytkowania. DFSS powinny stosować przedsiębior-
stwa, które już są na wysokim poziomie sigma i chcą go dalej poprawić.  W odniesieniu 
do nowych procesów stosuje się technikę DMADV (Define, Measure, Analyze, Design, 
Verify). 

Podstawową techniką jest DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) – 
Definiuj, Mierz, Analizuj, Poprawiaj, Nadzoruj, jako rozszerzony i bardziej szczegółowy 
od cyklu PDCA Deminga. Jedną z podstawowych zasad realizacji tej techniki jest ko-
nieczność wykonania każdego etapu w takiej kolejności, w jakiej występują (D-M-A-I-
-C). Nie wolno pomijać ani zmieniać kolejności etapów. 

a) Definiuj – pierwszy etap realizacji projektu Six Sigma ma na celu zdefiniowanie 
problemu - wady, określenie obszaru, w którym należy uruchomić projekt, ustalenie 
cech krytycznych dla jakości produktu, opracowanie harmonogramu projektu, dobra-
nie składu zespołu wykonującego projekt, oszacowanie potencjalnych efektów projektu 
w postaci podniesienia poziomu sigma i redukcji kosztów. Na etapie definiowania wy-
korzystuje się następujące narzędzia jakości: 

- Zbieranie danych o oczekiwaniach klientów, 
- Karta projektu, 
- Analiza KANO, 
- FMEA, 
- QFD. 
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b) Mierz – w drugim etapie należy dokonać oceny cech statystycznych systemów 
pomiarowych, wykonać pomiary zmiennych zależnych Y, których wartości są związane 
z  jakością produktu/ procesu. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów określa się 
stan dotychczasowy procesu, wyznaczając miary skupienia i zmienności zebranych da-
nych, wylicza się wskaźniki ZST, ZLT, ZSHIFT. Na tym etapie stosuje się następujące narzę-
dzia: 

- analiza systemów pomiarowych (MSA), 
- badanie zdolności procesu ZST, ZLT, ZSHIFT, 
- metody SPC – karty kontrolne, 
- szczegółowa mapa procesu lub diagram SIPOC, 
- diagram Pareto-Lorentza.
c) Analizuj – celem tego etapu jest wyznaczenie przyczyn obserwowanego prze-

biegu procesu, ustalenie zmiennych wejściowych, które wpływają na wynik końcowy, 
określenie ich udziału w zmienności wyniku końcowego. Narzędzia stosowane na eta-
pie analizy to: 

- testowanie hipotez za pomocą metod statystycznych, 
- wykres przyczyn i skutków Ishikawy, 
- analiza przyczyn i skutków powstania wad – FMEA, 
- analiza regresji i korelacji, 
- analiza wariancji, 
- graficzne metody analizy danych (diagram korelacji). 
d) Poprawiaj – jest to zasadniczy etap, w którym na podstawie wcześniejszych analiz 

wprowadza się zmiany w procesie. Zmiany te mają wyeliminować błędy i usterki, pro-
wadząc do obniżenia wadliwości. Szczególnie zwraca się uwagę na redukcję zmienności. 
Etap poprawiania jest często wielokrotnie powtarzany, na zmianę z oceną efektów, w celu 
wyboru najlepszego rozwiązania. Narzędzia stosowane na etapie poprawiania to: 

- metody planowania eksperymentu (DOE), 
- testowanie hipotez, 
- technika Poka Yoke, 
- analiza FMEA zmienionego procesu. 
e) Nadzoruj – ostatni etap techniki DMAIC ma wykazać, że wprowadzone zmia-

ny rzeczywiście przyniosły zmniejszenie ilości wad (poprawa DPMO i podniesienie 
poziomu sigma). Dokonuje się tego na podstawie zebranych danych z nowego, popra-
wionego procesu, które poddaje się analizie za pomocą metod statystycznych. Ponad-
to opracowuje się karty zamknięcia projektu z wytycznymi i planami dalszej kontroli 
z  konkretnie sprecyzowanymi działaniami, gwarantującymi utrzymanie uzyskanego 
poziomu procesu przez dłuższy czas. Stosowane narzędzia: 

- metody SPC: karty kontrolne, badanie zdolności procesu, 
- metody graficznej analizy danych, 
- szkolenie personelu, 
- plany nadzoru, 
- metody wizualizacji procedur i instrukcji11.

11  Ibidem, s. 66. 
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4. Lean Manufacturing jako nowoczesny system zarządzania

Six Sigma to koncepcja ciągłego doskonalenia organizacji, ukierunkowana na eliminację 
zbędnych kosztów. Znaczna część tych kosztów powiązana jest z  wczesnym wykrywaniem 
i usuwaniem braków produkcji. Im szybciej wykrywane są określone usterki, tym mniejszy jest 
koszt ich usunięcia. Projekty prowadzone są przez wewnętrznych liderów, którzy są odpowie-
dzialni za właściwy dobór narzędzi pracy i odpowiedzialnych wykonawców. Doskonalenie Six 
Sigma należy rozpocząć od zdefiniowania celów, które nie łączą się ze znacznymi nakładami 
finansowymi. W Polsce Six Sigma coraz częściej wykorzystywana jest wraz z narzędziami Lean 
Manufacturing. Zakres Lean Six Sigma stanowi fundament sukcesywnego wzrostu przedsię-
biorstw. To również doskonały moduł kontrolny, wspomagający zarządzanie operacyjne.

Lean Six Sigma stanowi podstawę dla zrównoważonego wzrostu oraz pełnej kontroli biz-
nesu. To również element stabilizacyjny dla dalszej ekspansji sprzedażowej i innowacyjności 
produktowej. Firmy, które nie dbają o dobrze zarządzane zaplecze operacyjne, popadają bar-
dzo szybko w kłopoty związane z brakiem stabilizacji.

Six Sigma jest filozofią opisywaną jako pełne skupienie wszystkich działań na kliencie i stały wzrost 
zdolności do spełniania potrzeb klientów oraz redukcję kosztów własnych. Metodologia Six Sigma to 
także przekształcenie firmy w biznes zarządzany na podstawie danych, innowacyjnie i z pełnym zaan-
gażowaniem pracowników. Przykłady bardzo wielu międzynarodowych koncernów (m.in. General 
Electric, Toyota, Motorola, ABB, 3M) pokazują, że metodologia Lean Six Sigma przynosi bardzo wy-
mierne efekty, stając się tym samym podstawą działania firmy w zakresie zarządzania jakością.

Lean management – odchudzona produkcja „daje możliwość, aby produkować coraz 
więcej wykorzystując coraz mniej – mniej ludzkiego wysiłku, urządzeń, czasu i miejsca – 
przy jednoczesnym zbliżaniu się do osiągnięcia celu, jakim jest dostarczenie klientom do-
kładnie tego czego chcą”12.

Następstwem Lean management jest kolejny system Toyota Production System (TPS). 
Według TPS obowiązują dwie podstawowe koncepcje odchudzania produkcji: 
1. Gdy tylko popełniony jest błąd, automatycznie zatrzymywane są maszyny i linie w celu 

uniknięcia produkowania bubli i niezakłócania przepływu w dalszej części strumienia – Jidoka, 
2. Produkcja części, które są akurat potrzebne przy wykorzystaniu systemu ssącego, 

czyli Just In Time13.
TPS oparty został przede wszystkim na eliminacji wszelkiego marnotrawstwa. 
Ograniczenie marnotrawstwa, czyli wszystkiego, co podnosi koszty produkcji bez wno-

szenia do niej użytecznego wkładu, można wyznaczyć poprzez 7 strat: 
−	 nadprodukcja – produkowanie więcej niż trzeba lub zbyt wcześnie, 
−	 zbędny ruch – nadmierny ruch związany ze złą organizacją stanowisk pracy, 
−	 oczekiwanie – długie okresy bezczynności ludzi, maszyn, części, materiałów, 
−	 zbędny transport – przemieszczanie elementów, półwyrobów, wyrobów częściej niż 

to jest koniecznie, 
−	 zapasy – zbyt wiele materiałów w czasie produkcji, zbyt wiele wyrobów gotowych, 
−	 wady – dotyczą wyrobów, jak i dokumentacji, dostaw, informacji, 
−	 nadmierna obróbka – wykonywanie zbędnych kroków w procesie obróbki. 

12  S. Krawczyk, Zarządzanie procesami logistycznymi, PWN, Warszawa 2001, s. 26.
13  J. Orlicky, Planowanie potrzeb materiałowych, PWE, Warszawa 1981, s. 35. 
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Narzędziami wspierającymi koncepcję Lean są: 
−	 5S – metoda systematycznego uczenia się, dyscypliny, standaryzacji i dążenia do doskonało-

ści. Polega na wykonaniu 5 kroków: Selekcji, Systematyki, Sprzątania, Standaryzacji i Samodyscypliny. 
−	 TPM – Total Productive Maintenance – Optymalne Utrzymanie Ruchu; celem jest 

zapewnienie maksymalnej dostępności krytycznych urządzeń. Jest to system, który umożli-
wia minimum awarii i poprawę jakości dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników. Jest 
to metoda najnowszej generacji, rozszerzona na funkcjonowanie pozostałych aspektów pod-
miotów produkcyjnych. W tej wersji jest tłumaczona jako Total Productive Manufacturing 
i jest konkurencją do Lean Manufacturing. 

−	 MED – Single Minutes Exchange of Die – redukcja czasu przezbrojenia maszyny; 
celem jest wykonywanie podczas przezbrojeń tylko bezwzględnie koniecznych prac. 

Wszystkie te narzędzia powinny być wdrażane jako kompleksowy system współzależ-
nych i wzajemnie się wspierających praktyk. Chodzi głównie o to, aby jedna linia produkcyj-
na była „czuła” na wszelkie inne, wynikłe w czasie montażu usterki.

Transformacja Lean jest procesem długotrwałym, dzięki czemu umożliwia zastosowanie meto-
dy stopniowego rozwoju połączonej z systematycznym uczeniem się uczestników. Tak przyjęta kon-
strukcja schematu postępowania pozwala na znaczne wyeliminowanie ryzyka związanego z brakiem 
zrozumienia pojęć, stosowanych technik i narzędzi koncepcji Lean ze strony osób zaangażowanych 
w transformację. Schemat dotyczy pięciu kroków, jakie należy podjąć w toku transformacji Lean: 

a) Etap 1: Planowanie. W etapie tym tworzy się wizję czynności wdrożeniowych i ich 
przebiegu. Wybiera się pracowników odpowiedzialnych za realizację postawionych celów. 
Działania rozpoczyna się od zdiagnozowania stanu istniejącego firmy i określenia obszarów 
krytycznych decydujących o tym stanie. Buduje się ogólny plan działań wdrożeniowych. Tzw. 
Master Plani dokonuje pierwszych szkoleń kadry nadzorującej jego działania. 

b) Etap 2: Pierwotne wdrożenie do wybranych obszarów. W etapie 2 dokonuje się zasto-
sowania technik Lean w wybranym obszarze firmy (np. proces produkcyjny). Należy skupić się na 
czynnościach zapewniających uzyskanie pozytywnych efektów i przenieść je na pozostałe obszary 
działalności. Standaryzacja pracy w wybranym procesie zostaje przetestowana i udowadnia się 
właściwość jej zastosowania wszystkim pracownikom zaangażowanym w proces. Dodatkowym 
atutem wdrożenia Lean jest podniesienie warunków i BHP dzięki zastosowaniu zasady 5S (se-
lekcja, systematyka, sprzątanie, samodyscyplina, schludność). Etap ten ma na celu udowodnie-
nie pracownikom właściwie prowadzanych zmian i przekonania ich o tym, że to właśnie na ich 
potrzebach będą się one skupiały. Wszystkie zmiany mają na celu przede wszystkim eliminację 
czynności niedodających wartości produktowi. 

c) Etap 3: Wdrożenie do przedsiębiorstwa. Doświadczenia zdobyte podczas etapu 2 po-
winny zostać wzięte pod uwagę podczas wdrażania koncepcji do pozostałych obszarów przedsię-
biorstwa. Można dokonać tego na dwa sposoby: jednocześnie we wszystkich obszarach lub kolejno 
w każdym z nich. Kolejność powinna zostać ustalona na podstawie priorytetów firmy. Wdrożenie 
zasad umożliwia przepływ jednostrumieniowy, równoważenie poziomu produkcji, system Kanban 
i MRP II14. Realizację tego etapu ułatwiają szkolenia, prowadzenie polityki informacyjnej oraz w wy-
jątkowych przypadkach konsultacje z zewnątrz. 

14  www.poka-yoke.com.pl [dostęp: 03.11.2009]; J.R. Thompson, J. Koronacki J., Nieckuła, Techniki zarządzania 
jakością… , s. 24-26. 
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d) Etap 4: Integracja. W etapie tym następuje kontynuacja działań z etapu 3 oraz roz-
szerzenie ich na takie obszary jak inżynieria współbieżna, integracja wyrobu z potrzebami 
klienta (QFD) czy zaangażowanie dostawców w system Lean. Kluczowym elementem etapu 
IV jest ciągła analiza osiągnięć i rewizja strategii, a jeśli trzeba także taktyki. 

e) Etap 5: Doskonalenie. Firma o klasie światowej ciągle dąży do doskonałości i rozwija 
się. Niezwykle ważne jest na tym etapie publikowanie swoich osiągnięć i umożliwienie przez 
to rozwoju innym podmiotom gospodarczym. Opracowany schemat postępowania stanowi 
skomplikowany układ reguł postępowania, co z punktu widzenia przedsiębiorstwa i wszyst-
kich jego pracowników wydaje się być znacznym wyzwaniem – nikt poza nim nie jest w sta-
nie wskazać rzeczywistej przyczyny powstałych problemów.

5. Diagram przyczynowo-skutkowy jako metoda etapu – Definiuj Six Sigma

Diagram przyczynowo-skutkowy to wykres opisujący przyczyny istniejącego problemu, 
którymi należy się niezwłocznie zająć w  przedsiębiorstwie. Doświadczenia przedstawiono 
na przykładzie procesu spawalnictwa. Diagram ten uwzględnia, oprócz organizacji i zarzą-
dzania, cztery główne przyczyny (człowieka, materiał, metodę oraz maszynę), mające bez-
pośredni wpływ na skrócenie czasu przezbrojenia linii spawalniczej. W oparciu o uwarun-
kowania technologiczne zmiany położenia uchwytu spawalniczego zaproponowano diagram 
Ishikawy opracowany w fazie definicji projektu Six Sigma, co przedstawia rysunek 3.

Rysunek 2. Diagram Ishikawy w trakcie fazy definicji projektu Six Sigma 

Źródło: opracowanie własne.
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Na podstawie analizy procesu technologicznego operacji spawania oraz powstałego dia-
gramu Ishikawy przygotowano plan działań, który przedstawia tabela 1.

Wykonanie diagramu Ishikawy i przygotowanie planu działań jest jednocześnie zakoń-
czeniem fazy definicji projektu i rozpoczęciem fazy pomiarów. Danymi wejściowymi do tej 
fazy były: wnioski z analizy nagranego przezbrojenia, wnioski z wcześniejszych obserwacji 
procesu i obserwacje wykresu Ishikawy. 

Przygotowanie kalkulacji finansowej wiązało się z dokładnym prześledzeniem procesu 
produkcyjnego, obliczeniem kosztów przezbrojenia, wyliczeniem obecnego czasu przezbro-
jenia i rozważenia realnych możliwości redukcji tego przezbrojenia. 

Do obliczeń, a także w późniejszej fazie analizy bardzo pomocne okazało się nagranie 
video procesu, podczas analizy którego członkowie zespołu Six Sigma mogli dokładnie prze-
śledzić kolejne etapy procesu przezbrojenia, co potwierdziło słuszność zaplanowanych w fa-
zie definicji działań, mających na celu skrócenie procesu przezbrojenia wybranej linii spa-
walniczej. Także w fazie pomiaru pomocny okazał się interdyscyplinarny zespół powołany na 
samym początku projektu. To potwierdza, iż dobrze dobrany zespół złożony ze specjalistów 
różnych dziedzin stanowi kluczowy krok do sukcesu projektu i wdrożenia metody Six Sigma. 

Tabela 1. Plan działań określony podczas fazy definicji projektu Six Sigma

Lp. Działanie Odpowiedzialny Okres wy-
konania

1. Zakup dodatkowych czujników Koordynator utrzymania ruchu, 
kupiec Start

2. Montaż czujników podczas najbliższego 
przezbrojenia Koordynator utrzymania ruchu 1 miesiąc

3. Ustawienie czujników Koordynator utrzymania ruchu 1 tydzień

4.
Rozpoznanie zmiany połączenia gwin-

towanego przewodów chłodzenia na 
szybkozłączki i ich montaż

Koordynator wydziału,

Koordynator utrzymania ruchu
2 tygodnie

5. Nagranie video całego procesu prze-
zbrojenia linii spawalniczej Black Belt 1 tydzień

6. Analiza nagranego procesu Black Belt, kierownik działu, Ko-
ordynator utrzymania ruchu 1 tydzień

7.

Rozpoznanie możliwości zamontowa-
nia zaworu głównego – odcinającego 
dopływ wody (wyeliminowanie straty 
czasu na zakładanie opasek zacisko-

wych, wyeliminowanie ryzyka awarii) 
i ewentualny montaż

Kierownik działu, 

Koordynator utrzymania ruchu
1 tydzień

8. Zakup dodatkowego oprzyrządowania
Koordynator wydziału, 

Kupiec
1 tydzień

Źródło: opracowanie własne. 
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Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych analiz i doświadczeń własnych w zakresie nowoczesnych 
metod zarządzania jakością, ze szczególnym uwzględnieniem projektu Six Sigma, jako reprezen-
tatywnego „narzędzia” w doskonaleniu jakości, sformułowano następujące wnioski końcowe:

a)	 Dzięki profesjonalnemu wyszkoleniu pracowników odpowiedzialnych za projekt Six 
Sigma (Master Black Belt i Black Belt) oraz koncentracji uwagi na procesie, metoda ta sta-
nowi jedno z najważniejszych rozwiązań w zakresie podnoszenia jakości, lepszej organizacji 
produkcji i redukcji kosztów braków w przedsiębiorstwie działającym na rynku globalnym.

b)	 Każdy zrealizowany projekt Six Sigma pozwoli na uzyskanie znacznych oszczędności  
w stosunku rocznym (około 2% w skali roku) dochodu organizacji. Takie efekty, jak pokazują 
badania, są wynikiem trwałej poprawy realizacji procesu przezbrojenia wybranej linii, wy-
eliminowania zbędnie długich postojów linii i wprowadzenia kilku prostych, lecz niezwykle 
skracających czas trwania procesu rozwiązań. 

c)	 Zastosowanie zaproponowanych innowacji obok wymiernych korzyści ekonomicz-
nych posiada swoje uzasadnienie również w dążeniu do wyższej jakości oferowanych czyn-
ności montażowo-usługowych. 

d)	 Dzięki realizacji projektów metodologią Six Sigma skrócono znacznie proces reali-
zacji przezbrojenia, co ma duży udział w uzyskaniu oszczędności przedsiębiorstwa w warun-
kach globalizacji, a poprzez skrócenie czasu trwania realizacji zamówień wpłynie na lepsze 
zadowolenie klienta. 
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KWOTY DOTYCZĄCE PŁCI W ZARZĄDACH SPÓŁEK 
– PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ UNIJNYCH I KRAJOWYCH

GENDER QUOTAS IN MANAGEMENT BOARDS – REVIEW 
OF EU AND NATIONAL LEGAL SOLUTIONS

Streszczenie: Równość płci oznacza sytuację, w której zarówno mężczyźni, jak i kobiety doświadczają 
sprawiedliwego traktowania w każdej dziedzinie życia społecznego. W związku z  faktem, iż w ska-
li globalnej kobiety średnio stanowią zaledwie ok. 9% członków zarządu dużych firm (co znajdu-
je odzwierciedlenie w kluczowych i  często ponadnarodowych decyzjach o charakterze ekonomicz-
nym), per analogiam do zjawiska „kwotowania” w sferze polityki, na popularności zyskał mechanizm 
wprowadzania obligatoryjnych kwot w odniesieniu do zarządów giełdowych spółek. Jego założeniem 
jest redukcja tzw. gender gap – luki pomiędzy udziałem kobiet i mężczyzn w gremiach decyzyjnych. 
Przeprowadzone na potrzeby niniejszego artykułu badania oparte zostały o przegląd rozwiązań kwo-
towych w odniesieniu do sfery biznesu w państwach członkowskich UE, dokonanej  z perspektywy 
unijnego prawodawstwa, przy czym szczególny nacisk położono tu na projekt dyrektywy, której celem 
jest poprawa równowagi płci w zarządach giełdowych spółek. 

Słowa kluczowe: kwoty dotyczące płci, zarządy spółek, prawo unijne, równość płci

Summary: Gender equality means that women and men are treated fairly in every area of social life. 
Currently women’s participation in management boards worldwide accounts for just over 9% (ne-
edless to say, management boards are an area where important decisions, often concerning more than 
one country are taken). So, similarly to gender quotas in politics quota regulations have been introdu-
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ced also in management boards in order to increase women’s participation. The aim is to reduce the 
“gender gap” in decision-making bodies in economics. For the purposes of this paper the quota rules 
in management boards in EU Member States have been analysed. However, the research was based 
on EU law with particular regard of the proposal of the Directive European Parliament and of The 
Council on improving the gender balance among non-executive directors of companies listed on stock 
exchanges and related measures.

Key words: gender quotas, management boards, gender equality, EU law

Wstęp

Unia Europejska od początku swojego istnienia (a zatem będąc jeszcze Wspólnotami 
Europejskimi – WE) hołdowała zasadzie równości płci. Choć pojęcie to początkowo nie zo-
stało ujęte w kategorii podstawowego prawa człowieka (panowało bowiem przekonanie, że 
problematyka społeczna pozostanie w gestii Rady Europy), to za fundamentalną regulację 
z zakresu równości płci uznać należy obecny art. 157 TFUE (dawny art. 141 TWE), gwaran-
tujący zasadę jednakowego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn za jednakową pracę lub pracę 
jednakowej wartości, obowiązujący od podpisania Traktatów Rzymskich (1957)1. Warto jed-
nak podkreślić, że na przestrzeni lat spojrzenie na omawianą kwestię w WE ulegało istot-
nej i systematycznej reorientacji, sama zasada równości płci zyskała natomiast miano jednej 
z fundamentalnych reguł wspólnotowego (dziś: unijnego) porządku prawnego. 

Realizowana obecnie przez UE polityka równości płci uchodzi za jedną z najnowocześniej-
szych i zarazem najbardziej zaawansowanych na świecie. Logiczną konsekwencją tej zmiany 
jakościowej była także swoista ewolucja ujęcia tzw. kwestii kobiecej, którą syntetycznie ująć 
można przejściem „od równej płacy do zrównoważonego uczestnictwa kobiet w procesie decy-
zyjnym”2. W konsekwencji unijna koncepcja gender mainstreaming znalazła odzwierciedlenie 
zarówno w odniesieniu do sfery politycznej3, jak i szeroko rozumianego biznesu. 

Dziś kobiety stanowią mniej niż 1/5 kluczowych struktur decyzyjnych w dużych spół-
kach. Argument potrzeby modyfikacji status quo zyskał na znaczeniu zwłaszcza w kontek-
ście globalnego kryzysu gospodarczego i  wywołanego przezeń dyskursu m.in. na temat 
sposobów i  stylów zarządzania oraz kultury organizacyjnej przedsiębiorstw. Wobec po-
wyższego zarówno UE, jak i zrzeszone w niej państwa powzięły sobie za cel zrównoważyć 
strukturę płci w ekonomicznym procesie decyzyjnym, posiłkując się tzw. działaniami po-
zytywnymi, niejednokrotnie pod postacią gwarancji nakreślonych literą „twardego” prawa, 
postulującymi osiągnięcie określonego odsetka reprezentacji kobiet w organach decyzyj-
nych dużych przedsiębiorstw. Co więcej, dyskutowany obecnie projekt dyrektywy mającej 
na celu wzmocnienie równowagi płci w zarządach spółek notowanych na giełdzie przewi-

1  Przy czym należy zaznaczyć, że początkowe zainteresowanie WE kwestią równości płci było przede wszystkim 
konsekwencją dążenia do eliminowania nieuczciwych praktyk w polityce płacowej (m.in. obniżania kosztów pro-
dukcji poprzez zatrudnianie niżej wynagradzanych kobiet).
2  O. Barburska, Polityka UE w zakresie zrównoważonego udziału kobiet w politycznych strukturach decyzyjnych 
(cz. 1)  Studia Europejskie, 3/2007, s. 60.
3  Zagadnieniu prawnych gwarancji równości płci w sferze politycznej w państwach członkowskich UE poświę-
cona została dysertacja doktorska autorki, obroniona w 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego (przygotowywana do druku).
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duje osiągnięcie do 2020 roku min. 40% udziału weń kobiet4, budząc wiele kontrowersyj-
nych opinii (także w Polsce)5.

Celem niniejszego artykułu jest przegląd rozwiązań kwotowych zarówno rekomendowa-
nych przez UE, jak i zaadaptowanych przez państwa członkowskie, wraz ze wstępną próbą 
oceny ich (potencjalnej) efektywności. 

1. Argumenty natury ekonomicznej na rzecz zrównoważonej 
reprezentacji płci w procesie decyzyjnym

W  opinii wielu liderów biznesu heterogeniczna struktura płci w  procesie decyzyjnym 
stanowi swoisty motor działania organizacji. Zespoły złożone z kobiet i mężczyzn cechuje 
wielopłaszczyznowość poglądów i wynikająca zeń niejednolitość ocen, sądów, a zatem i pro-
ponowanych rozwiązań. Innymi słowy, im większa różnorodność zasobów ludzkich, tym 
wyższa efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa. 

Składają się na nią następujące czynniki:
•	 poprawa wydajności firmy – szereg badań wskazuje, że spółki z większym udziałem ko-

biet na najwyższych (decyzyjnych) szczeblach cechują dobre rozwiązania zarówno o charakterze 
organizacyjnym, jak i finansowym. Co więcej, tam, gdzie zarządzanie jest słabe, kobiety-szefowe 
mogą uskutecznić naprawdę silny nadzór i – tym samym – wywrzeć pozytywny wpływ w zakresie 
istotnych wartości, decydujących o postrzeganiu firmy oraz jej relacji w stosunku do konkurencji. 
Jest poza tym o wiele bardzie prawdopodobne, że zrównoważone pod względem struktury płci 
zarządy zwrócą większą uwagę na jakość samego zarządzania oraz kontrolę ryzyka.

•	 odzwierciedlenie rynku – szacunkowe dane dowodzą, iż kobiety – w skali globalnej – sta-
nowią blisko 70% decydentów w zakresie wydatków na konsumpcję dóbr6, co koreluje w pewnym 
sensie ze stereotypowanym przekonaniem, że mężczyzna („głowa” rodziny) głównie środki do-
starcza, kobieta natomiast („szyja”) – decyduje o ich rozdysponowaniu. Wobec powyższego więk-
sza liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych zapewnia lepszy wgląd w działalność gospodar-
czą i wybory konsumenckie, natomiast produkty i usługi, które są sprofilowane dokładnie pod 
potrzeby i preferencje konsumentów, przekładają się w sposób bezpośredni na wyniki sprzedaży.

•	 lepsza jakość procesu decyzyjnego – jak nadmieniono, różnorodność zarówno wśród 
pracowników, jak i członków zarządu (a zatem ich wiedza, umiejętności oraz posiadane do-
świadczenie) przekłada się w sposób bezpośredni na większą kreatywność i innowacyjność 

4  Mowa o Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów nie-
wykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie, i odnośnych środków, z 4.11.2012r. COM (2012) 614 
final, 2012/0299 (COD). Dostęp: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0614:FI-
N:pl:PDF. W listopadzie 2013r. PE przyjął konsekwentną rezolucję i wysłał jasną informację Radzie, a także za-
interesowanym stronom i firmom w UE. Wniosek przyjęto 459 głosami „za”, przy 148 głosach „przeciw” oraz 
81 „wstrzymujących się”. Zasady zaczną obowiązywać po ich zaakceptowaniu przez Radę Unii Europejskiej, 
planowo przed wyborami do PE w 2014r. Szerzej: http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/conten-
t/20131118IPR25532/html/40-miejsc-w-radach-nadzorczych-dla-kobiet. 
5  Szerzej na temat ekspertyz złożonych w  BAS: E. Łętowska, Prawne aspekty parytetów w  świetle Konstytucji 
z 1997 roku. Skąd się bierze niemożość i jak jej rozumiem zaradzić, „Femka – magazyn kobiet myślących”, nr 5-6/
VI 2013, s. 25 i n.
6  Mowa tu zarówno o bieżących danych, ale prawidłowość tę zauważyła już na przełomie lat 50. i 60. w USA Betty 
Friedan, określając ją jako „sprzedaż sprofilowaną pod kątem płci”. Szerzej: B. Friedan, Mistyka kobiecości, Wyd. 
Czarna Owca, Warszawa 2012, s. 284 i n. 
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danej struktury. Bardziej heterogeniczne organy decyzyjne mogą przyczynić się do zwiększe-
nia wydajności firmy przede wszystkim ze względu na fakt, że ich rozstrzygnięcia podejmo-
wane będą na podstawie ocen biorących pod uwagę więcej alternatyw, aniżeli ma to miejsce 
w strukturach homogenicznych.

•	 wzrost korporacyjnego „ładu” i  etycznych zachowań – badania wykazały, że ja-
kość organizacji w korporacji jak i poziom etyki we wzajemnych relacjach jest skorelowany 
z udziałem kobiet  w zarządach (wraz z ich obecnością wyraźnie wzrasta).

•	 lepsze wykorzystanie talentów – kobiety stanowią obecnie około 60% absolwentów 
szkół wyższych w Europie. W realiach postępującego deficytu umiejętności i  starzenia się 
społeczeństwa marnotrawstwo kobiecego potencjału stało się zatem po prostu nieopłacalne. 
Jeśli bowiem połowa zasobów nie jest nawet brana pod uwagę do piastowania kierowniczych 
stanowisk, jakość samego procesu nominacji budzić może wiele wątpliwości. Konsekwentne 
włączanie kandydatów obu płci do procesu selekcji członków zarządu poskutkuje tym, że 
będą oni wybrani spośród najlepszych, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, wobec czego zadecy-
duje doświadczenie i posiadane kompetencje,  a nie – jak dotychczas – płeć (męska)7.

2. Równość płci w ekonomicznym procesie decyzyjnym 
– rekomendacje UE8

Jak zasygnalizowano, za punkt wyjścia unijnych regulacji kształtujących ekonomiczną 
równość płci uznać należy artykuł 157 (3) TFUE. Od zmian wprowadzonych Traktatem 
Amsterdamskim9 promocja równości płci określona została podstawowym zadaniem WE, 
natomiast wraz z wejściem w życie Traktatu Lizbońskiego10 moc wiążącą uzyskała także Kar-
ta Praw Podstawowych11, gdzie w  kontekście wyrównywania szans zwrócić uwagę należy 
zwłaszcza na jej artykuł 21 (zakazujący dyskryminacji m.in. ze względu na płeć) oraz art. 
23, dający podstawę do czasowego posługiwania się środkami specjalnymi, celem wyrów-
nania różnic w odniesieniu do płci niedoreprezentowanej, ze szczególnym uwzględnieniem 
zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia. 

Nie bez znaczenia w omawianym zakresie pozostaje unijne prawo wtórne. Dla przykładu: 
artykuł 3 Dyrektywy 2006/54/EC12 w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia 
i wykonywania zawodu stanowi, iż „w celu zapewnienia w praktyce pełnej równości kobiet 
i mężczyzn w życiu zawodowym Państwa Członkowskie mogą utrzymywać lub przyjmować 

7  Raport: The economic arguments. Women on boards - Factsheet 1, dostęp: http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/womenonboards/factsheet-general-1_en.pdf, a także A. Wittenberg-Cox, A. Maitland, Kobiety i ich 
wpływ na biznes, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, passim.
8  Raport: Legal aspects, Women on boards – Factsheet 3, dostęp: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/
womenonboards/factsheet-general-3_en.pdf. 
9  Traktat zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie oraz niektóre 
związane z nimi akty, podpisany 2 października 1997 r., „Official Journal” C 340, 10.11.1997.
10  Traktat zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dz. Urz. UE 
2007 C 306/1.
11  Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, C 303/1 z 14.12.2007, tekst dostępny na: http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0001:0016:PL:PDF.
12  Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia  w ży-
cie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy, Dz. Urz. 
UE z 26.07.2006, L 204/23.
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środki w rozumieniu art. 141 ust. 4 Traktatu” (tzn. środki przewidujące specyficzne korzyści 
dla płci niedostatecznie reprezentowanej).

Poza regulacjami prawa stanowionego koncepcja równego traktowania jak również za-
stosowania działań pozytywnych znalazły swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie Trybunału 
Sprawiedliwości UE, które wyraźnie ewoluowało13. Na jego podstawie propozycję „kwotowa-
nia” w biznesie wpisać należy  w następujące założenie: rozwiązania te służyć mają wyborowi 
najlepszych kandydatów na podstawie analizy porównawczej ich kwalifikacji z zachowaniem 
pierwszeństwa – w przypadku jednakowych – dla przedstawicieli płci niedoreprezentowanej. 
W ramach acquis de l’Union14 niebagatelne znaczenie mają także zasady zastosowania prawa 
UE, a stanowiące swoiste dopełnienie wyżej wskazanych źródeł oraz umożliwiające dokonanie 
zgodnej z „duchem” unijnego prawa wykładni. W omawianym kontekście (działania pozytyw-
ne) należy wskazać przede wszystkim na zasadę subsydiarności (pomocniczości), stanowiącej, 
że w sytuacji gdy cel nie może zostać osiągnięty przez Państwa Członkowskie samodzielnie, 
potencjalnie lepsze rezultaty da koordynacja działań na poziomie UE aniżeli nawet ich kompi-
lacja, lecz dokonywana wyłącznie na płaszczyźnie krajowej. Zgodnie natomiast z zasadą pro-
porcjonalności – działania takie podejmowane być powinny z założeniem harmonizacji (zbli-
żania) krajowych porządków prawnych, bez wymogu dokonywania nieuzasadnionych zmian 
w prawie wewnętrznym (tu: w prawie handlowym / spółek handlowych)15.

Swoistą kanwą rozważań czynionych w  ramach niniejszego wywodu jest właśnie pro-
jekt dyrektywy zakładającej, aby do dnia 1.01.2020 r. co najmniej 40% stanowisk dyrekto-
rów niewykonawczych należało do płci niedostatecznie reprezentowanej. Cel ten dotyczy 
– co do zasady – jedynie ogólnie pojętej różnorodności płci wśród dyrektorów niewyko-
nawczych i  nie ingeruje w  konkretny wybór poszczególnych dyrektorów z  szerokiej puli 
kandydatów i kandydatek w  indywidualnych przypadkach. Dyrektywa wskazane rezultaty 
odnosi do spółek, których akcje są notowane na giełdzie (czyli – jak mówi projekt – ta-
kich, które charakteryzują się szczególnym znaczeniem gospodarczym, widocznością 
na rynku oraz wywieranym na niego wpływem). Wyklucza natomiast z  zakresu jej sto-
sowania spółki giełdowe, które są małymi lub średnimi przedsiębiorstwami (MŚP)16.  
Zanim jednak analizie poddana zostanie zarówno treść wskazanej propozycji, jak i  jej po-
tencjalne rezultaty, warto zadać sobie pytanie, dlaczego UE sięga po instrument „twardego” 
prawa w omawianym zakresie i czy analogicznych rezultatów nie można (było) osiągnąć dro-

13  Mowa tu o przede wszystkim o sprawach: C-450/93: Kalanke (1995 r. Rec. s. I-3051), C-409/95: Marschall (1997 r. 
Rec. s. I-6363), C-158/97: Badeck (2000 r. Rec. s. I-1875), C-407/98: Abrahamsson (2000 r. Rec. s. I-5539). 
14  Pojęcie to oznacza całokształt dorobku prawnego UE wraz z ukształtowanymi sposobami jego rozumienia 
i stosowania, politykami unijnymi, orzecznictwem, zwyczajem, a także wartościami tkwiącymi u podstaw funk-
cjonowania UE. Por. S. Biernat, Źródła prawa Unii Europejskiej, [w:] J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. 
Zagadnienia systemowe, Warszawa 2006, s. 182 i n.
15  Realizację takiego założenia umożliwia zastosowanie formy prawnej, jaką jest dyrektywa. To wtórne źródło prawa 
UE, którego zadaniem jest zbliżanie ustawodawstwa państw członkowskich z zachowaniem dużego stopnia ich wpły-
wu na środki i metody implementacji postanowień w niej zawartych. Dyrektywy bowiem nakreślają cel/skutek, który 
adresaci (państwa członkowskie) osiągnąć powinny we wskazanym czasie, lecz sposób, w jaki ów cel/skutek zostanie 
osiągnięty, w dużej mierze zależy właśnie od implementującego. Szerzej nt. dyrektyw jako źródła prawa UE m.in. w: 
Źródła prawa Unii Europejskiej, J. Barcz (red), tom IV, wyd. 3, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2012, s. 30 
i n., a także: E. Łętowska, Prawne aspekty parytetów w świetle Konstytucji z 1997 roku. Skąd się bierze niemożność i jak jej 
rozumiem zaradzić, „Femka – magazyn kobiet myślących”, nr 5-6/VI 2013, s. 25 i n.
16  Zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.
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gą działań krajowych lub (chociaż) drogą „zachęty” do ich podejmowania (prawem mięk-
kim, czyli niewiążącym). Jakie przyczyny doprowadziły do niepowodzenia rekomendacji i – 
w konsekwencji – poskutkowały samoregulacją UE?

Lektura treści samego projektu (jak również obserwacja działań UE w odniesieniu do poli-
tyki równości płci) pozwala stwierdzić, że jego wnioskodawca (Komisja Europejska) niejedno-
krotnie artykułował swoje stanowisko wobec potrzeby zwiększenia udziału kobiet w pełnieniu 
odpowiedzialnych funkcji w ekonomicznym procesie decyzyjnym, jak i  sam stanowić może 
dobry przykład wprowadzania rzeczonego stanowiska w czyn17. Na dowód powyższego służyć 
mogą zarówno założenia Karty kobiet18 jak i Strategii na rzecz równości kobiet i mężczyzn na 
lata 2010–201519 (stanowiącej kolejny pięcioletni plan działań na rzecz równości płci), a także 
treść wielu sprawozdań podsumowujących sytuację w omawianym zakresie20. Co więcej, prze-
prowadzone przez KE w marcu 2012 r. badania dowiodły, że w rzeczonym obszarze wzrost 
wyniósł zaledwie 0,6% na przestrzeni ostatnich lat, wobec czego „naturalny” progres wyniesie 
jeszcze min. 40 lat. Mając powyższe na względzie, także komisarz Viviane Reding (odpowie-
dzialna za kwestie sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa) sformułowała postulat 
zachęcający spółki do podejmowania dobrowolnych zobowiązań wprowadzenia konkretnych 
środków na rzecz zwiększenia liczby kobiet w ich zarządach21.

Także Rada UE, począwszy od lat 80.22, a skończywszy na postanowieniach Europejskie-
go Paktu na rzecz Równości Płci 2011–2020, przyjętego 7.03.2011 r., potwierdziła, że strategie 
w zakresie równości płci mają fundamentalne znaczenie dla wzrostu gospodarczego, dobrobytu 
i konkurencyjności. Wielokrotnie wzywała ona ponadto do podjęcia działań ukierunkowanych 
na promowanie równego udziału kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych na wszystkich 
szczeblach oraz we wszystkich obszarach, celem pełnego wykorzystania ich talentów. 

Parlament Europejski natomiast niejednokrotnie zachęcał same spółki jak i państwa człon-
kowskie do zwiększenia reprezentacji kobiet w organach decyzyjnych, natomiast w rezolucji 
z 2011 r. wezwał Komisję do zaproponowania kwot legislacyjnych w celu osiągnięcia progu 
krytycznego 30% członkostwa kobiet w organach zarządzających do 2015 r. i 40% do 2020 r.23 

Zobowiązanie do dalszego działania w tym obszarze w swoim programie prac na lata 2012–
2014 potwierdzili także europejscy partnerzy społeczni. Warto ponadto podkreślić, że unijna 

17  Raport: Gender Equality in the European Commission, Women on boards – factsheet 4, dostęp: http://ec.europa.
eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-4_en.pdf. 
18  Komunikat Komisji z dnia 5 marca 2010 roku Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami 
i mężczyznami, Karta Kobiet, COM(2010) 78 final.
19  Komunikat Komisji z dnia 21 września 2010 roku Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010–2015, 
COM(2010) 491 final.
20  Zob. sprawozdanie Komisji More women in senior positions ze stycznia 2010 r.; dokument roboczy służb Ko-
misji Równowaga płci w kierownictwie przedsiębiorstw z marca 2011 r. (SEC(2011) 246 final, a także sprawozdania 
Komisji z postępów w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w 2011 roku (A7-0041/2012) oraz z postępu 
prac Women in economic decision-making in the EU z marca 2012 r.; ponadto dokument roboczy służb Komisji 
Postępy w dziedzinie równości kobiet i mężczyzn w 2011 r.,  z kwietnia 2012 r. (SWD(2012) 85 final).
21  Women on the Board Pledge for Europe, dostęp: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/women-
pledge/index_en.htm. 
22  Council recommendation on the promotion of positive action for women (84/635/EEC) oraz Council recom-
mendation, upon proposal by the Commission, on the balanced participation of women and men i decision-making 
process (96/694/EC).
23  Zob. np. Rezolucja z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie kobiet i kierownictwa przedsiębiorstw (2010/2115(INI)) czy Re-
zolucja z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej – 2011 r. (2011/2244(INI)).
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inicjatywa wpisuje się w rezultaty badania eurobarometru, wskazujące, iż 88% Europejczyków 
deklaruje potrzebę istnienia równej reprezentacji, a 75% popiera przyjęcie prawnych gwarancji. 
Dyrektywa, określająca min. 40%-owy udział przedstawicieli płci niedoreprezentowanej po-
śród członków zarządu, wartość tę zatem ulokowała pomiędzy tzw. „masą krytyczną” (35%), 
a parytetem (50%), co koresponduje ze wspomnianą rezolucją PE. Trzeba ponadto podkreślić, 
iż w projekcie zawarto tzw. sunset clause (dyrektywa ma obowiązywać do 2028 roku).

3. Rozwiązania krajowe – przegląd i ocena efektywności 
„kwotowania” dobrowolnego i obligatoryjnego

Ukazane w tabelach nr 1 i 2 przykłady kilku europejskich państw pokazują, że (w od-
różnieniu do zastosowania mechanizmu „kwotowania” w  polityce24) jeśli chodzi o  dostęp 
kobiet do stanowisk kierowniczych w biznesie działania dobrowolne okazują się nieskutecz-
ne. W Norwegii25 ustawa wprowadzająca 40% kwotę do zarządów różnych spółek (akcyjne, 
przedsiębiorstwa państwowe i komunalne) początkowo przyjęta została warunkowo. Innymi 
słowy, dobrowolne porozumienie z  przedstawicielami biznesu sensu largo zakładało osią-
gnięcie postulowanego wskaźnika w  ciągu dwóch lat (2003–2005) pod „groźbą” wprowa-
dzenia prawa powszechnie obowiązującego. Ponieważ tak się nie stało, od stycznia 2006 r. 
weszło ono jednak w życie. Podstawowym założeniem ustawy było sformułowanie gwarancji 
w postaci min. 40% miejsc dla przedstawicieli każdej z płci w radach nadzorczych liczących 
co najmniej 9  członków. Pomimo początkowych kontrowersji i  różnorakich obaw, w  tym 
zwłaszcza że firmy – celem „omijania” rzeczonej regulacji – zaczną zmieniać formę własno-
ści, a także (co stanowi klasyczny wręcz argument, jeśli chodzi o mechanizm „kwotowania”), 
że da o sobie znać deficyt kompetentnych kobiet, chcących i nadających się do piastowania 
rzeczonych stanowisk26 – ustawa okazała się skuteczna. Pomogły temu najpewniej także do-
tkliwie sformułowane sankcje za niezastosowanie jej postanowień (takie jak kary pieniężne, 
a – w konsekwencji także – likwidacja firmy). Niemniej jednak udział kobiet w radach nad-
zorczych wzrósł z 6,8% (w 2002 r.) do 40,3 (w 2011 r.)27, natomiast jeśli chodzi o stanowiska 
prezesów i  członków zarządu największych firm – progres był nieco mniej spektakularny 
i wyniósł odpowiednio: 11% (z 2% w 2003 roku do 13% w 2010) oraz 19% (z 20% w 2003 

24  Badania dotyczące zastosowania systemów kwotowych w odniesieniu do partycypacji politycznej (zarówno w od-
niesieniu do krajowej legislatywy, jak i szczebla samorządowego) kobiet dowodzą bowiem, że rozwiązania stosowane 
dobrowolnie przez partie polityczne mogą być równie skuteczne (lub nawet bardziej) jak gwarancje o charakterze usta-
wowym. Szerzej: D. Dahlerup, L. Freidenvall (red.) (2011), Electoral Gender Quota Systems and Their Implementation in 
Europe, Brussels: Directorate-General for Internal Policies, Policy Department C and Citizens’ Rights and Constitution-
al Affairs, a także: M. Półtorak, Kwoty w europejskich systemach wyborczych jako wyraz zasady równości a funkcje prawa 
(współautorstwo z A. Kalisz), “De Doctrina Europea”. Roczniki Instytutu Europeistyki. Rok VII/2010, s. 29-56; M. 
Półtorak, Kwoty w wyborach samorządowych w Polsce na tle wybranych rozwiązań europejskich, [w:] B.M. Ćwiertniak 
(red.), Prawne problemy samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2013, s. 163-184. 
25  Choć kraj ten pozostaje poza strukturami Unii Europejskiej, a niniejsze opracowanie poświęcone jest analizie 
rozwiązań stosowanych w jej państwach członkowskich, to zakres zastosowania dyrektywy, na kanwie której zo-
stało ono oparte, dotyczy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do którego Norwegia należy.
26  Co więcej, nie dość, że do rad nadzorczych trafiły kobiety lepiej wykształcone od mężczyzn, to jeszcze mocno 
obniżyły ich średnią wieku. Za: Raport: Superwoman na rynku pracy. Droga do zarządu, materiały opracowane na 
potrzeby projektu Czas na kobiety. Superwoman na rynku pracy, Konfederacja Lewiatan – Kongres Kobiet, s. 4.
27 Ibidem.
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roku do 39% w 2010)28. Norwegia jest przykładem pierwszego państwa na świecie, które za-
gwarantowało literą prawa powszechnie obowiązującego 40% miejsc w radach nadzorczych 
spółek publicznych. Szacuje się, że regulacja ta dotyczy obecnie blisko 500 największych firm, 
natomiast wciąż nie obowiązuje w tysiącach pozostałych. Warto jednak podkreślić, że firmy, 
których nie objęły obligatoryjne regulacje, także zwiększyły zatrudnienie kobiet. Jeśli zmiany 
te przybiorą analogiczny przebieg jak w przypadku partycypacji politycznej Norweżek (w 
norweskim parlamencie zasiada obecnie blisko 40% kobiet29) – kraj ten ma szansę na kolejną 
„etykietę” lidera w zakresie materializacji koncepcji równości płci także w biznesie. W Wiel-
kiej Brytanii natomiast pomimo braku regulacji ustawowych, zrównoważona reprezentacja 
kobiet na stanowiskach decyzyjnych o charakterze ekonomicznym stanowi jeden z obszarów 
zainteresowania – notabene konserwatywnego – rządu, a przede wszystkim jego lidera – Da-
vida Camerona30. Podobnie jak w przypadku Norwegii „widmo” wprowadzenia ustawy kwo-
towej jest swoistym „straszakiem” na firmy, które same nie osiągną min. 25% udziału kobiet 
w swoich zarządach (do 2015 roku). Co jednak interesujące – rozwiązaniu temu przeciwne 
są przede wszystkim… same kobiety, które wyrażają przekonanie, że kwoty umniejszą ich 
wartość. To jednak argument, który raczej charakterystyczny jest dla państw byłego bloku 
wschodniego, kojarzących mechanizm „kwotowania” z praktykami ancient regime oraz ich 
fasadowością. Z kolei hiszpańska ustawa „O rzeczywistą równość kobiet i mężczyzn” z 22 
marca 2007 roku31 dała podstawę do podejmowania działań na różnych płaszczyznach32. 
W odniesieniu do sfery biznesu pełni ona jednak – przede wszystkim – rolę czynnika moty-
wującego, wzywając firmy do osiągnięcia równowagi między kobietami i mężczyznami i re-
komendując minimalny udział przedstawicieli każdej z płci na poziomie 40%. Potencjalna 
zmiana nastąpić ma jednak także w 2015 roku, kiedy postulat ten zabezpieczony zostanie 
skuteczną sankcją prawną. Warto podkreślić, że już na przełomie lat 2010–2011 odnotowano 
delikatny wzrost liczby kobiet w hiszpańskich spółkach (z 9,5% do 11,5%). Równie niewielki 
był on w przypadku prezesów i członków zarządu dużych firm (z 2 na 3% i z 3 na 10%)33. Co 
więcej, Hiszpania stanowi jedyny przykład państwa członkowskiego UE, w którym fakt urze-
czywistniania wymogów kwotowych na gruncie swoich zarządów przez firmy zatrudniające 
więcej niż 250 pracowników skutkuje preferencyjnym ich traktowaniem przy rozstrzyganiu 
przetargów dotyczących zamówień publicznych. 

28 Dane za raportem: Gender Quotas in Management Boards, Parlament Europejski, Bruksela 2012, http://www.
europarl.europa.eu/document/activities/cont/201202/20120216ATT38420/20120216ATT38420EN.pdf, s. 32.
29  Po wyborach parlamentarnych we wrześniu 2013 r. kobiety objęły 39,6% mandatów w norweskim Storting.  
Dane za IPU: http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm (stan na 1.11.2013).
30  Podobnie rzecz miała się w odniesieniu do sfery polityki, w momencie objęcia władzy przez konserwatystów 
w 2005 r. Warto jednak podkreślić, że obecnie co 3. brytyjska firma ma w swoim zarządzie min. jedną kobietę.
31  Mowa o: Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Tekst ustawy dostępny na: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6115. Szerzej: A. Łabno, Prawa kobiet w Hiszpanii, [w:] Pra-
wa kobiet we współczesnym świecie, red. L. Kondratiewa-Bryzik i W. Sokolewicz, Wydawnictwo Sejmowe, War-
szawa 2011, s. 208 i 213.
32  M.in. na jej podstawie dokonano zmian w prawie wyborczym (Gender Electoral Act z 1985 roku), gwarantując 
zbliżoną do równowagi proporcję obu płci na wybieralnych stanowiskach (wyrażoną proporcją 40:60) pod rygo-
rem odmowy rejestracji „wadliwej” listy wyborczej. 
33  Dane za raportem: Gender Quotas in Management Boards…, s. 32.
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Tabela 1. Mechanizmy kwotowe o charakterze dobrowolnym (lub ich brak) stosowane w państwach 
członkowskich UE ze wskazaniem odsetka kobiet w strukturach decyzyjnych największych krajowych 
spółek notowanych na giełdzie*

Kraj 

Odsetek ko-
biet pośród 

organów 
wykonaw-

czych

Odsetek ko-
biet pośród 

organów 
nie-wyko-
nawczych

Odsetek 
kobiet na 

stanowisku 
dyrektorów 

general-
nych

Obowiązujące rozwiązania w zakre-
sie równości płci w zarządach

Bułgaria 11.5% 16.7% 0% brak 
Cypr 8.6% 6.3% 5.3% brak
Czechy 6.3% 18% 0% brak
Estonia 20% 7.8% 0% Brak

Niemcy 7.2% 13.8% 0% 

Kodeks spółek handlowych (Handels-
gesetzbuch) stanowi, że rady nadzorcze 
spółek giełdowych powinny ustanowić 
założenia dotyczące ich kompozycji, 
w  tym „właściwy udział” weń kobiet, 
wraz z obowiązkiem raportowania po-
wyższego.

Węgry 2.5% 3.4% 0% brak
Irlandia 6.5% 10.3% 0% brak
Łotwa 21.9% 28.2% 3.2% brak
Litwa 11.5% 19.1% 4% brak

Luksem-
burg 10.2% 11.3% 0% 

Kodeks handlowy zaleca, aby w zarzą-
dzie istniała odpowiednia reprezenta-
cja obu płci, przy czym zasadę tę sto-
suje się do wszystkich jego członków 
(menedżerów i  dyrektorów niewyko-
nawczych).

Malta 6.8% 3.5% 5% brak

Polska 5% 11.8% 5.3% 

Kodeks spółek handlowych zaleca, 
aby spółki notowane na giełdzie za-
pewniały zrównoważony udział kobiet 
i mężczyzn w zarządach i radach nad-
zorczych, wraz z raportowaniem zgod-
ności działań z kodeksem.

Rumunia 30.5% 12.5% 10% brak
Słowacja 13.7% 14.5% 10% brak
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Szwecja 19.3% 26.9% 3.8% 

„Kodeks Nadzoru Korporacyjnego” 
(z 2004 r.) rekomenduje parytet płci 
w  spółkach notowanych na giełdzie, 
przy czym mają one obowiązek uzasad-
nienia ostatecznej propozycji dotyczą-
cej składu rady nadzorczej. W związku 
z powyższym w przypadku odstępstwa 
– wyjaśniają rozbieżność. Mechanizm 
ten stosuje się także do wszystkich 
członków zarządu (menedżerów i dy-
rektorów niewykonawczych).

Wielka Bry-
tania 11.1% 22.9% 6.4% 

Z raportu dokonanego na zlecenie rzą-
du (Lord Davies report) wynika zale-
cenie, aby dobór kandydatów do sta-
nowisk w zarządzie spółek giełdowych 
prowadzony był z  uwzględnieniem 
postulatu różnorodności płci. Spółki 
giełdowe (notowane w FTSE 100) po-
winny osiągnąć poziom reprezentacji 
kobiet min. 25% do 2015 r., natomiast 
mniejsze przedsiębiorstwa (notowane 
w FTSE 350) – ustalić własne cele do 
osiągnięcia do 2013 i 2015 r.

*Dane obejmują największe spółki (blue-chip), których akcje są notowane na giełdzie. 
Źródło: Raport: Gender Equality in the Member States, Women on boards – Factsheet 2, dostęp: http://
ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-2_en.pdf, oraz dane za-
warte w European Commission’s Database on women and men in decision-making; dostęp: http://
ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm.

Tabela 2. Mechanizmy kwotowe o charakterze obligatoryjnym stosowane w państwach członkowskich 
UE (oraz EOG) ze wskazaniem odsetka kobiet w strukturach decyzyjnych największych krajowych 
spółek notowanych na giełdzie

Kraj
(rok wprowa-
dzenia regu-

lacji)

Zakres zastoso-
wania

Odsetek 
kobiet 
pośród 

organów 
wykonaw-

czych

Odsetek 
kobiet 
pośród 

organów 
niewy-
konaw-
czych

Od-
setek 

kobiet 
na 

stano-
wisku 
dyrek-
torów 
gene-
ral-

nych

Cel do 
osią-

gnięcia 
(wymiar 
kobiecej 

reprezen-
tacji)

Czas, do 
którego cel 
ma zostać 
osiągnięty

Sank-
cje za 

niesto-
sowa-

nie
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Austria (2011)

Dotyczy rad 
nadzorczych 
w przedsię-
biorstwach 
stanowiących 
w ponad 50% 
własność pań-
stwa. 

Dodatkowo: 
rekomendacja 
zawarta w „Ko-
dekie Nadzoru 
Korporacyj-
nego” z 2009 
r., postulująca 
reprezentację 
obu płci w pro-
cesie nominacji 
do rad nadzor-
czych. 

4,7% 12,3% 0% 

Dwufa-
zowo

25%

35%

Dwufazo-
wo

2013

2018

Brak

Belgia (2011)

Dotyczy zarzą-
du jako całości 
(dyrektorów 
i organów nie-
-wykonaw-
czych) w przed-
siębiorstwach 
państwowych, 
spółkach gieł-
dowych oraz 
MŚP.
Dodatkowo 
zalecenie zasto-
sowania zasady 
różnorodności 
płci  w odnie-
sieniu do składu 
zarządu zawarto 
w kodeksie 
handlowym  
z 2009 r. 

9,6% 14,1% 33%

Stopniowo, 
uwzględ-
nia-jąc sta-
tus prawny 
firmy

2012 
(przedsię-
-biorstwa 
państwo-
we)

2017 (spół-
ki giełdo-
we)

2019 
(MŚP)

Cza-
sowa 
utrata 
finan-
so-
-wych 
i niefi-
nanso-
-wych 
ko-
rzyści 
przez 
człon-
ków 
zarządu
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Dania (2000)

Dotyczy zarzą-
dów w spółkach 
Skarbu Państwa, 
które powinny 
„w miarę moż-
liwości” zapew-
niać równowagę 
płci wśród 
kierownictwa 
oraz dyrektorów 
niewykonaw-
czych.

Ponadto nowe-
lizacja doko-
nana w 2013 r. 
zobowiązywała 
największe 
firmy do okre-
ślenia w sposób 
dobrowolny 
celów w zakre-
sie udziału płci 
niedostatecznie 
reprezentowanej 
w najwyższym 
organie zarzą-
dzającym. 
Dodatkowo 
klauzula róż-
norodności 
zawarta została 
w „Kodeksie 
nadzoru kor-
poracyjnego”, 
natomiast od 
2010 r. funkcjo-
nuje zalecenie 
zwiększenia 
liczby kobiet 
w radach nad-
zorczych spółek 
akcyjnych.

11,2% 17,3% 0% min. 30% Natych-
miastowo

Brak 
danych
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Finlandia 
(2004)

Dotyczy przed-
siębiorstw 
państwowych, 
które powin-
ny zapewniać 
„sprawiedliwy 
udział kobiet 
i mężczyzn” 
(pośród kierow-
nictwa  i orga-
nów niewyko-
nawczych). 
Dodatkowo 
postulat równo-
wagi płci w od-
niesieniu do 
organów zarzą-
dzających spół-
ek giełdowych 
zawarto w rzą-
dowej polityce 
oraz „Kodeksie 
nadzoru korpo-
racyjnego” 

14,5% 29,2% 0% 40% 2005 Brak 
danych

Francja (2011)

Dotyczy osób 
pełniących 
funkcje kie-
rownicze 
w spółkach 
giełdowych 
oraz w dużych 
przedsiębior-
stwach (zatrud-
niających więcej 
niż 500 pracow-
ników i posia-
dające obroty 
pow. 50 mln 
euro). Dodat-
kowo zrzeszenie 
AFEP-MEDEF 
posługuje się 
analogicznym 
postulatem 
w odniesieniu 
do członków 
zarządu.

8,4% 27% 0% 

Dwufa-
zowo

20%

40%

Dwufazo-
wo

2014

2017

Unie-
waż-
nienie 
nomi-
nacji 
zarządu
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Grecja

(brak danych) 

Dotyczy 
zarządów 
(dyrektorów 
i osoby 
niepełniących 
funkcji kie-
rowniczych) 
w państwowych 
spółkach.

5,2% 10% 0% 33% Brak da-
nych 

Brak 
danych

Islandia (2006)

Dotyczy za-
rządów przed-
siębiorstw 
państwowych 
i komunalnych.

Brak da-
nych

Brak 
danych

Brak 
da-
nych

50% Natych-
miastowo

Brak 
danych

Islandia (2010)

Dotyczy zarzą-
dów publicz-
nych i prywat-
nych spółek 
giełdowych, 
zatrudniających 
powyższej 50 
pracowników.

Brak da-
nych

Brak 
danych

Brak 
da-
nych

40% 2013 Brak 
danych

Irlandia (2004)

Dotyczy zarzą-
dów przedsię-
biorstw pań-
stwowych.

6,5% 10,3% 0% 40%
Brak osta-
tecznego 
terminu

Brak 
danych

Włochy (2011)

Dotyczy za-
rządów i rad 
nadzorczych (tj. 
kierownictwa 
i organów nie-
wykonawczych) 
w spółkach 
giełdowych oraz 
przedsiębior-
stwach z udzia-
łem własności 
państwowej.

3,9% 12,9% 0% 

D w u f a -
zowo:

20%

30%

Dwufazo-
wo:

2012

2015

Sankcja 
wer-
balna 
organu 
kontro-
lnego 
(Con-
sob); 
kara 
pie-
niężna, 
unie-
waż-
nianie 
działań 
zarządu
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Norwegia 
(2003/2006)

Dotyczy zarzą-
dów w spółkach 
akcyjnych, 
przedsiębior-
stwach pań-
stwowych oraz 
spółkach komu-
nalnych

Brak da-
nych

Brak 
danych

Brak 
da-
nych

40% 2008

Ofi-
cjalne 
ostrze-
żenie; 
kara 
finan-
sowa, 
osta-
tecznie 
wykre-
ślenie 
z re-
jestru 
i roz-
wiąza-
nie

Hiszpania 
(2007)

Dotyczy człon-
ków zarządu 
(menedżerów 
i dyrektorzy 
nie-wykonaw-
czych) w przed-
siębiorstwach 
państwowych 
zatrudniających 
pow. 250 pra-
cowników.

Dodatkowo 
„Kodeks nadzo-
ru korporacyj-
nego”  
zaleca kształ-
towanie skła-
du zarządu 
z uwzględnie-
niem reprezen-
tacji obu płci.

5,7% 13,9% 2,9% 40% 2015

Brak 
kar; 
zachęta  
w po-
staci 
prio-
ryteto-
wego 
trakto-
wania 
przy 
zamó-
wie-
niach 
rządo-
wych

Portugalia
(2012)

Dotyczy sta-
nowisk kie-
rowniczych 
i wykonawczych 
w przedsiębior-
stwach pań-
stwowych. 

Dodatkowo 
analogiczne 
działania zale-
cane są spółkom 
giełdowym.

9,6% 6,9% 0% 50% Brak da-
nych

Brak 
danych
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Szwajcaria 
(2006)

Dotyczy zarzą-
dów w przed-
siębiorstwach 
państwowych

Brak da-
nych

Brak 
danych

Brak 
da-
nych

30% 2011 Brak 
danych

Słowenia

(brak danych)

Dotyczy za-
rządów i rad 
nadzorczych 
(kierownictwo 
oraz osoby nie-
pełniące funkcji 
kierowniczych). 
spółek Skarbu 
Państwa.

17,9% 21,6% 0% 40% Brak da-
nych

Brak 
sankcji 
za nie-
prze-
strzega-
nie.

Holandia 
(2011)

Dotyczy zarzą-
dów i rad nad-
zorczych (kadry 
kierowniczej jak 
i organów nie-
-wykonawczych) 
wszystkich 
przedsiębiorstw 
zatrudniających 
powyżej 250 
pracowników 
(lub spełniają-
cych określone 
kryteria obro-
tu), zgodnie 
z założeniem 
„przestrzegaj lub 
wyjaśnij”. 
Dodatkowo 
klauzula różno-
rodności zawar-
ta została także 
w „Kodeksie 
nadzoru kor-
poracyjnego”  
z 2009 r. 

6,8% 21,7% 10% 

30% 
w za-
rządach 
i pośród 
kierow-
nictwa 
wyższego 
szczebla

2016

Brak 
sankcji 
praw-
nych. 
Wymóg 
prze-
strze-
gania 
i pu-
blikacji 
w rocz-
nym 
ra-
porcie 
i planie 
działa-
nia.

Źródło: L. Dord, Women on Boards, Department for Business, Innovation and Skills; European Com-
mission’s Network to Promote Women in Decision-making in Politics and the Economy (2011) The 
Quota-instrument: Different approaches across Europe. Working Paper, Annex II; R. Pande, D. Ford 
(2011) Gender Quotas and Female Leadership, World Development Report 2012, Gender Equality and 
Development, Background Paper, World Bank. Table 3; M. Visser (2011) Advancing gender equality 
in economic decision-making, European Conference on Equality between Women and Men, Brussels, 
September 19-20, 2011. Annex II, cyt. za: Gender Quotas in Management Boards, Directorate Ge-
neral for Internal Policies, Policy Department C: Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, Gender 
Equality, PE 462.429, Brussels 2012, cyt. za: Raport: Gender Equality in the Member States, Women on 
boards – Factsheet 2, źródło: European Commission’s Database on women and men in decision-making; 
dostęp: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm.
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4. Konkluzje

Przeprowadzone na potrzeby niniejszego opracowania artykułu analizy dowiodły, że in-
terwencja polegająca na posłużeniu się prawem powszechnie obowiązującym przyczynić się 
może do zwiększenia udziału kobiet w zarządach form. Tym samym – per analogiam do po-
litycznego procesu decyzyjnego – także w obszarze struktury płci w odniesieniu do procesów 
ekonomicznych dowiedziono, że instrumenty w postaci kwot stanowią skuteczny i  szybki 
środek do osiągnięcia zmian. Również w  wielu przypadkach przed wprowadzeniem kwot 
obligatoryjnych miało miejsce „kwotowanie” dobrowolne, stosowane na zasadzie samoregu-
lacji, niemniej jednak działania te – choć doprowadziły do pewnego wzrostu udziału kobiet 
w zarządach spółek – okazały się zdecydowanie mniej efektywne. Innymi słowy, chcąc przy-
spieszyć osiągnięcie równowagi płci w ekonomicznym procesie decyzyjnym, słuszne wydaje 
się posłużenie literą prawa, albowiem działalność „po dobroci” nie sprawdza się.

Zjawisko kwotowania w biznesie ma bardzo krótką tradycję, stąd dostępność literatury 
na ten temat pozostawia wiele do życzenia. Niemniej jednak z przekonaniem można stwier-
dzić, iż popularność mechanizmu (jak również paleta środków służących jego materializacji) 
wzrasta, a wskazany przykład Norwegii (pozostającej wprawdzie poza granicami UE, lecz ko-
rzystającej z „dobrodziejstw” EOG) dowodzi jego wysokiego wpływu na kształtowanie kra-
jowej polityki. Choć w wielu przypadkach nie sposób jeszcze stwierdzić, jakie konsekwencje 
przyniesie przyjęcie określonego rozwiązania, a momentem granicznym „zmierzenia” jego 
skuteczności będzie upływ czasu, na jaki zostało przyjęte, wydaje się jednak wielce praw-
dopodobne, że wybór określonej ścieżki (samoregulacja bądź „twarde” prawo) oraz stopień 
„dolegliwości” sankcji za niestosowanie (od kary pieniężnej po konsekwencję w postaci roz-
wiązania firmy) mieć będzie decydujący nań wpływ. Wobec powyższego likwidacja gender 
gap zależy nie tylko od decyzji dotyczącej zatasowanego instrumentu prawnego, lecz także 
od metod, które mają mu się przysłużyć. 

 W zdecydowanej większości analizowanych przypadków zaobserwowano wyraźne od-
dzielenie metod obligatoryjnych od stosowanych w sposób dobrowolny. Jak jednak pokazują 
przypadki działań na rzecz równości płci w politycznym procesie decyzyjnym, nie ma prze-
szkód, aby jednym i drugim rozwiązaniem posługiwać się jednocześnie. Tam bowiem gdzie 
mowa o tzw. obszarach „wrażliwych” (a kwestia równości wciąż takowym się wydaje), zwykle 
najważniejsza jest wola głównych zainteresowanych. Innymi słowy, „prorównościowa” po-
lityka stosowana w  sposób dobrowolny przez same przedsiębiorstwa może wspierać obo-
wiązujące prawo, które z kolei – poprzez wyraźnie ukształtowany system sankcji – wzmocni 
skuteczność samoregulacji, a w konsekwencji także przełoży się na mierzalne rezultaty.
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CZECH CONSUMERS´ BEHAVIOR TOWARD 
DOMESTIC BRANDS 

 ZACHOWANIE CZESKICH KONSUMENTÓW W STOSUNKU 
DO MAREK KRAJOWYCH

Summary: The study is aimed to reveal Czech customers decision making styles toward domestic 
brands; that is important because it determines the behavioral patterns of consumers and is relevant 
for market segmentation. Therefore the present study mainly focuses on exploring the impact of con-
sumer decision making styles on their preference towards domestic brands in the context of Czech Re-
public. The sample for this study was drawn from adult customers who live in the Brno, Zlín, Olomouc 
regions in the Czech Republic. Altogether 200 questionnaires were distributed and 123 completed 
questionnaires were taken in for final analysis. The decision making styles were measured by using 
Consumer Style Inventory. Principle Component Analysis was employed to determine the decision 
making styles of Czech customers. The findings revealed that seven decision making styles are appe-
ared among Czech customers and fashion consciousness, recreational orientation, impulsiveness and 
price consciousness of customers show direct relationship with the domestic brand tendency. Other 
styles did not show significant relationship with domestic brand preferences in the given context. 

Key words: brand preference, consumer behavior, decision making styles, domestic brand, Con-
sumer Style Inventory
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Streszczenie: Badanie ma na celu poznanie stylów podejmowania decyzji przez czeskich klientów wo-
bec krajowych marek. Jest to ważne, ponieważ określa wzorce zachowań konsumentów i segmentację 
rynku. Badanie przeprowadzono wśród dorosłych klientów mieszkających w Brnie, Zlínie, w regio-
nach Ołomuńca w Czechach. W sumie rozdano 200 ankiet. Do badań zakwalifikowano 123 wypeł-
nione kwestionariusze. Style podejmowania decyzji były mierzone za pomocą Style Inventory Kon-
sumentów. Zasada Analiza Komponent została wykorzystana w celu określenia stylów podejmowania 
decyzji przez czeskich klientów. Wyniki badań wykazały, że na podjęcie decyzji dotyczącej zakupu 
czaeskiej marki miały wpływ przede wszystkim następujące czynniki: moda, wartości rozrywkowe, 
działanie pod wpływem impulsu, cena. 

Słowa kluczowe: preferencje marki, zachowania konsumentów, style podejmowania decyzji, marka 
krajowa

Inroduction

Consumer decision making styles have become a popular research area among academics 
in marketing and behavioral sciences. Most of the previous researchers have paid considerable 
attention on consumer shopping behavior and decision making styles which they are display-
ing in purchasing products in a modern retail environment. Consumer decision making style 
is a mental orientation characterizing a consumer’s approach to making choices.1 Therefore 
examining this concept is important to marketing practices because it determines consumer 
behavior and is relevant for market segmentation.2 On the other hand consumer decision is 
a signal for marketers, whether a marketing strategy has been wise and insightful or whether 
it was poorly planned and missed the market. Hence understanding about consumer decision 
making is essential for both domestic and global businesses in crafting strategies.

In recent times, globalization has become a crucial phenomenon for any business in the 
world with its profound impacts in the short term and in the long term. Further, globaliza-
tion leads to the homogenization of world markets and it allows multinational companies 
(MNCs) to mark their presence in the local markets by increasing the availability of a wi-
der range of international brands in various host countries. As huge assets, sophisticated 
technology, knowledge and skills in terms of business operations of MNCs have enabled 
them to create undue opportunity to monopolize the markets of the host countries; domestic 
firms should find the strategic alternatives for stimulating customer preferences for domestic 
brands. Although several alternatives are available, most domestic marketers address this 
issue by utilizing ethnocentric brand appeals. Along with increased nationalism and heavy 
emphasis on cultural and ethnic identity, consumer ethnocentrism will be a potent force in 
the global business environment in the years to come. 

Consumers’ preference to buy foreign or local brands mainly depends on their decision 
making styles. 3 Further researchers noted that customers decide to buy local or foreign pro-

1  G.B. Sproles & E. Kendall, A  methodology for profiling consumers decision-making styles, „The Journal of 
Consumer Affairs“ 1986, 20(2), pp. 267-279.
2  G. Walsh, T. Hennig-Thurau, V. Wayne-Mitchell, K.P. Wiedmann, Consumers‘ decision-making style as a basis 
for market segmentation, „Journal of Targeting, Measurement & Analysis for Marketing“ 2001, 10 (2), pp. 117-131.
3  C.L. Wang, Z.X. Chen, A.K.K. Chan and Z.C. Zheng, The influence of hedonic values on consumer behaviors: an 
empirical investigation in China, „Journal of Global Marketing“ 2000, Vol. 14 No. 1/2, pp. 169-186.
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ducts based on their degree of ethnocentric tendencies.4 Consumer ethnocentrisn tendency 
has several antecedents and consumer decision making styles become a socio psychological 
antecedent of consumer ethnocentrism.5 On the other hand, empirically was validated that 
consumer ethnocentrism tendency has direct impact on local brand bias. There was reasona-
bly assumed that consumer decision making styles may have significant impact on domestic 
brand bias of the customers for the submitted research.

Even though previous research findings provide rich information about the consumer 
decision making styles, very limited studies only focus on relationship between consumer 
decision making styles and domestic brand bias of the customers. Furthermore Hanzaee and 
Aghasibeig (2008) noted that there is no universally accepted model for understanding con-
sumer shopping styles6 and most of researchers have adopted to the Consumer Style Inven-
tory (CSI) developed by Sproles and Kendall as a comprehensive instrument.7 Therefore the 
main purpose of the present study is to explore the impact of consumer decision making 
styles of CSI on domestic brand bias of the customers in the context of the Czech Republic. 

The significance and expected knowledge contribution of this study will veer into three aspects. 
In general, this study will draw attention to the consumer CSI as an important phenomenon for re-
searching different contexts for analyzing consumer decision making styles. It will aim at providing 
suggestions for further researches as well. In the theoretical perspective it will contribute to deve-
loping a comprehensive understanding and application of previous research findings to correlate 
those phenomenons. In the practical aspect, this study will aim to provide guidelines to marketers 
of domestic companies to identify potential segments to promote the appeals for stimulating local 
brand of customers. In this article the researchers will first discuss the theoretical background of the 
study. Then will continue by presenting the critical literature in the respective area and hypotheses, 
finally research findings and discussions will be presented, followed by the conclusion. 

1. Consumer decision making styles

Decision making style is one of the crucial factors in consumer purchase decision. There-
fore studying consumer decision making styles can be categorized into three main approaches 
namely psychographic/lifestyle approach, consumer typology approach and consumer charac-
teristics approach. Psychographic/ lifestyle approach includes many characteristics of consumer 
behavior. Consumer typology approach identifies customer into several types and consumer 
characteristics approach aims on different cognitive dimensions of consumer decision making. 

The consumer characteristics approach is the most dominant and descriptive approach 
among these three approaches. Hence this approach focuses on the mental orientation of 
consumers in making decisions.8 Therefore decision making styles can be found by identify-

4  T. Shimp, S. Sharma, Consumer ethnocentrism: construction and validation of the CETSCALE, „Journal of 
Marketing Research“ 1987, Vol. 14, pp. 280-289.
5  M.N. Shankarmahesh, Consumer ethnocentrism: an integrative review of its antecedents and consequences, 
„International Marketing Review“ 2006, Vol. 23, No. 2, pp. 146-172.
6  K.H. Hanzaee, S. Aghasibeig, Generation Y female and male decision-making styles in Iran: are they different?, 
International Review of Retail, Distribution & Consumer Research” 2008, 18 (5), pp. 521-537.
7  G.B. Sproles, & E. Kendall, A methodology for profiling…, op. cit., pp. 267-279.
8  S. Lysonski, S. Durvasula & Y. Zotos, Consumer decision making styles: A multi country investigation, “European 
Journal of Marketing” 1996, 30(12), pp. 10-21.
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ing the general orientation of consumer towards shopping and buying. Studying underlying 
decision styles of shoppers, under the field of consumer behavior literature has a  long hi-
story since the 1950’s. Most of these studies revealed that all consumers approach shopping 
with certain decision making traits that combine to form a consumer decision making styles. 
Accordingly the previous studies have disclosed considerable number of aspects regarding 
consumer decision making behavior9; these studies have broadly categorized them as being 
based on shopping orientation, store patronage, consumer decision making styles and infor-
mation search behavior.10

In the context of consumer characteristics approach, Sproles (1985) developed an instru-
ment to profile the decision making styles of consumers.11 This instrument consisted with 50 
items, related to consumers’ cognitive and affective orientation towards shopping activities. 
Data collection was carried out from 111 undergraduate women in two classes at the Uni-
versity of Arizona. Using Factor Analysis technique Sproles found six consumer decision 
making style traits namely, perfectionism, value conscious, brand consciousness, novelty fad 
fashion consciousness, shopping avoider, time saver and confused support seeking decision 
maker. Sproles and Kendall further refined this inventory and developed a more parsimonio-
us scale called Consumer Style Inventory (CSI) in 1986. The CSI comprised with 40 items on 
consumer decision making styles characteristics. The instrument was administered to 482 
students in 29 home economics classes in five high schools in the Tucson, Arizona area. This 
instrument measured 8 mental characteristics of consumer decision as, perfectionism, brand 
consciousness, novelty and fashion consciousness, recreational, price value consciousness, 
impulsiveness, confused by over choice and brand loyal and habitual. 

High quality conscious customers search carefully and systematically for the highest or 
very best quality in products and brand conscious people are buying the most expensive and 
well-known brands.12 On the other hand novelty and fashion conscious customers like new 
and innovative products for gaining excitement from seeking out new things. Recreational 
and shopping conscious individuals consider shopping as a pleasant activity and shops just 
for the fun of it. However price conscious customers are seeking high value for money. Fur-
thermore those researchers found that impulsive customers never plan their shopping and 
tend to buy on the spur of the moment. Confused by over choice customers perceive too 
many brands and stores from which to choose and who likely experience information over-
load in the market. As last decision making style of CSI, the habitual/brand loyal consumers 
who have favorite brands and stores was suggested.13

After introducing aforesaid eight decision making styles, many researchers in consumer 
behavior had employed CSI as a tool for analyzing shopping behavior of customers. Accor-
ding to the empirical studies in different socio cultural contexts, CSI items has been loaded 
into different factors and revealed some additional decision making patterns as well. Even 

9  W.R. Darden & F.D. Reynolds, Shopping orientations and product usage rates, “Journal of Marketing Research” 
1971, 8, 505-508.
10  V. Mitchell & G. Walsh, Gender differences in German consumer decision-making styles, “Journal of Consumer 
Behavior” 2004, 3 (4), 331-346.
11  G.B. Sproles, From perfectionism to dadaism: measuring consumers’ decision-making styles, American council 
on consumer interest on Columbus 1985, OH, 79-85.
12  G.B. Sproles & E. Kendall, A methodology for profiling …, op. cit., 267-279.
13  Ibidem.
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though it was argued that generalizability of CSI instrument has not been established by pre-
vious studies 14 most of the previous authors commonly accept CSI as reliable measurement 
for analyzing consumer shopping behavior in different contexts in the world. Therefore it is 
worth to analyze the adoptability of CSI for analyzing consumer behavior in the context of 
the Czech Republic. 

2. Consumer style inventory adoptability 

The development of CSI was significant milestone in consumer decision making rese-
arch.15 CSI has contributed in providing a good foundation for comparing the results with 
prior research.16 In addition to that this instrument will assist to reduce the conceptual and 
measurement differences and identifying differences in decision making styles in different 
countries and cultures.17 The dimensionality and reliability of CSI is acceptable in New Ze-
aland context, as well. That was found eight consumer decision making styles which are si-
milar to the original CSI scales. 18 and that was found that seven of the eight factors of Spro-
les and Kendall’s CSI among Korean customers. Novelty and fashion consciousness was not 
confirmed in the study. Those researchers attributed this to the possible links between ‘brand 
consciousness’ and ‘fashion consciousness’ among young Korean consumers. The additional 
factor was named as “Time-energy Conserving Consumer”. The eight factor solution was fo-
und to be difficult to interpret for the Greek and Indian customers and it is applicable in New 
Zealand and USA contexts.19 Furthermore was explored that six consumer decision making 
styles are only confirmed in the Germany.20 The inventory was vital to assess cultural diffe-
rences and produced meaningful results.21 But they were doubtful about the generalizability 
of the original CSI research findings among different cultures. As far as applicability of CSI in 
developing countries are concerned, Fan and Xiao (1998) tested CSI in Chinese context and 
found only five decision making styles are applied to young Chinese consumers.22 They fur-
ther concluded that consumer commodity market is different in China than US and Korea. 
Therefore some limitations can be identified against generalizability of the inventory across 
those countries. Further Canabal, (2002) confirmed five decision styles in the empirical stu-
dy in South India. 23 According to the aforesaid findings of empirical studies, the present 

14  B. Yasin, The Role of Gender on Turkish Consumers’ Decision-Making Styles, “Advances in Consumer Research 
- Asia-Pacific Conference Proceedings” 2009, 8, 301-308.
15  Hafstrom, Jeanne J., Jung Sook Chae, and Young Sook Chung, Consumer decision-making styles: comparison 
between United States and Korean Young Consumers, “The Journal of Consumer Affairs” 1992, 26 (1), 146-158.
16  S. Durvasula, S. Lysonki, and J. Andrews, Cross cultural generalisability of a scale for profiling consumers decision 
making Styles, “Journal of Consumer Affairs” 1993, 27(1), 33-75.
17  G. Walsh, T. Hennig-Thurau, V. Wayne-Mitchell, K.P. Wiedmann, Consumers’ decision-making style as a basis 
for market segmentation, “Journal of Targeting, Measurement & Analysis for Marketing” 2001, 10 (2), 117-131.
18  Hafstrom, Jeanne J., Jung Sook Chae, and Young Sook Chung, Consumer decision-making…, op. cit., 146-158.
19  S. Lysonski, S. Durvasula, & Y. Zotos, Consumer decision…, op. cit., 10-21.
20  G. Walsh, T. Hennig-Thurau, V. Wayne-Mitchell, K.P. Wiedmann, Consumers’ decision-making style…, op. cit., 117-131.
21  V.W. Mitchell, and L. Bates, UK Consumer decision making styles, “Journal of Marketing Management” 1998, 
14, 199-225.
22  Fan Jessie X, Jing J  Xiao, Consumer decision making styles of young-adult Chinese, “Journal of Consumer 
Affairs” 1998, 32(2), 275-294. 
23  M.E. Canabal, Decision Making Styles of Young South Indian Consumers: An Exploratory Study, “College 
Student Journal” 2002l, Vol. 36 (1), 12-20.
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researchers noted that CSI can be applied in both developed and developing countries for 
investigating consumer decision making styles. 

3. Consumer behaviour and domestic brand preference

Domestic brand preferences play a different role from coutry to country. Despite numerous 
articles which have been published, there seems to have been no real advancement in the deve-
lopment of theories which might explain why consumers view foreign products differently than 
they do domestic products.24 In some of those countries ethnocentric appeals is a very base for 
consumer behaviour expressions. Ethnocentrism is a sociological phenomenon discovered by 
William G. Sumner (1906) in the first decades of the twenties century. Initially, this concept 
was referred to with the purpose of differentiating between one’s own group from others. In 
a broader perspective, people in different countries evaluate their inherent products as superior 
to that of other nations’ and show a tendency to use their own products rather than foreign 
made products. grown products instead of those products from countries that are perceived 
to be different from the home country. 25 The outcomes have been operationalized by previous 
researchers in different ways such as attitudes towards buying foreign products26, willingness 
to buy foreign products27, purchasing intention of local products28, willingness to buy domestic 
products29, favorable evaluation of domestic products attributes30, domestic brand preference 31, 
supporting foreign retail outlets32, product receptivity.33 As per the above, it is noted that consu-
mer ethnocetrism may naturally stimulate the customers’ preferences of home-made products. 
Further consumers adapted to several decision making styles in their purchasing decisions. 
However the most important issues are whether Czech customers display all decision making 
styles34 and whether domestic brand biasness of Czech people is varied in those behavioral pat-
terns. Therefore those issues mainly addressed in the present study. 

24  G. Baumgartner, and A. Jolibert, The Perception of Foreign Products in France, in NA - Advances in Consumer 
Research Volume 1978 05, eds. Kent Hunt, Ann Abor, MI : Association for Consumer Research, Pages: 603-605.
25  E. Kaynak, A. Kara, Consumer perceptions of foreign products, “European Journal of Marketing” 2002, Vol. 36, 
No. 7/8, pp. 928-949.
26  S. Sharma, T.A. Shimp, J. Shin, Consumer ethnocentrism: a test of antecedents and moderators, “Journal of the 
Academy of Marketing Science” 1995, Vol. 23, No. 1, pp. 26-37.
27  J.G. Klein, R. Ettenson, and M. Morris, The animosity model of foreign product purchase: an empirical test in the 
People’s Republic of China, “Journal of Marketing” 1998, Vol. 62, No. 1, pp. 89-100.
28  C.M. Han, The role of consumer patriotism in the choice of domestic versus foreign products, “Journal of 
Advertising Research” 1988, June/July, pp. 25-32.
29  J.E. Olsen, K.L. Granzin, A. Biswas, Influencing consumers’ selection of domestic versus imported products: 
implications for marketing based on a model of helping behavior, “Journal of the Academy of Marketing Science” 
1993, Vol. 21, No. 4, pp. 307-321.
30  G. Chryssochoidis, A. Krystallis, P. Perreas, Ethnocentric beliefs and country-of-origin (COO) effect: impact 
of country, product and product attributes on Greek consumers’ evaluation of food products, “European Journal of 
Marketing” 2007, Vol. 41, No. 11/12, pp. 1518-1544.
31  D. Siemieniako, K. Kubacki, E. Glinska & K. Krot, National and regional ethnocentrism: a case study of beer 
consumers in Poland, “British Food Journal” 2011, Vol. 113, No. 3, p. 404-418.
32  Zarkada-Fraser A., Fraser C., Store patronage prediction for foreign-owned supermarkets, “International Journal 
of Retail & Distribution Management” 2002, Vol. 30, No. 6, p. 282-299.
33  L.V. Orbaiz, N. Papadopoulos, Toward a model of consumer receptivity of foreign and domestic products, “Journal 
of International Consumer Marketing” 2003, Vol. 15, No. 3, pp. 101-126.
34  G.B. Sproles, & E. Kendall, A methodology for profiling…, op. cit., 267-279.
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Consumers evaluate foreign made products differently than domestic products.35 Most 
of the researchers argue that when information about the product is lacking, consumers have 
a  general preference for domestic-made products over foreign products in developed co-
untries 36, noted that quality image associated with imported products is lower than dome-
stic products in the developed countries. Therefore is argued that there is a positive correla-
tion between domestic product evaluations and the economic development of the country 
of origin37. On the other hand, consumers show more preference to the imported products 
in developing countries38. Therefore it was argued that customers display conspicuous con-
sumption pattern in purchasing foreign products.39 Further was noted that well off customers 
are motivated to buy imported products in order to satisfy the social factors rather than 
economic or physiological utility of products. Brand consciousness is becoming increasingly 
important factor among the customers who are willing to buy foreign products.40 Moreover, 
that was empirically proved that customers who are willing to buy imported products display 
high degree on quality conciseness, brand conciseness, fashion conciseness as well as impul-
siveness and brand loyalty.41

4. Objectives and methodology of study

The aim of the study is to reveal impact of buying decision making styles on domestic 
brand preferences of the customers in the context of the Czech Republic and discover whe-
ther local brand preference of Czech people is varied in behavioral patterns.

Based on the preceding discussion, five hypotheses were formulated to determine the 
relationship between decision making styles and the local brand bias of Czech customers. 

H1: The high-quality conscious and brand conscious Czech consumers are being less 
biased towards domestic brands

H2: The fashion conciseness, impulsive and brand loyal Czech consumers are being less 
biased towards domestic brands

H3: The price conscious Czech consumers are consumers are being more biased towards 
domestic brands

H4: The confused by over choice Czech consumers are being more biased towards do-
mestic brands

H5: The recreational/hedonistic orientated Czech consumers are being less biased to-
wards domestic brands

35  J. Herche, A note on the predictive validity of the CETSCALE, “Journal of the Academy of Marketing Science” 
1992, Vol. 20, Summer, pp. 261-264.
36  F. Damanpour, Temporal shifts of developed country-images: a 20 year view, in N. Papadopoulos and L.A. 
Heslop, (Eds), Product-Country Images: Impact and Role in International Marketing, International Business Press, 
New York 1993, pp. 357-78.
37  B. Toyne and P.G.P. Walters, Global Marketing Management: A Strategic Perspective, Allyn & Bacon, Boston 1989.
38  B.A. Agbonifoh and J.U. Elimimian, Attitudes of developing countries towards ‘country-of-origin’ products in an 
era of multiple brands, “Journal of International Consumer Marketing” 1999, Vol. 11, No. 4, pp. 97-116.
39  F. Piron, Consumers’ perceptions of the country-of-origin effect on purchasing intentions of (in)conspicuous 
products, “Journal of Consumer Marketing” 2000, Vol. 17, No. 4, pp. 308-321.
40  L.C. Wang, X.Z. Chen, Consumer ethnocentrism and willingness to buy domestic products in a  developing 
country setting: testing moderating effects, “Journal of Consumer Marketing” 2004, Vol. 21, Issue 6, pp. 391-400.
41  Ibidem.
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The respondents of this study were adult customers who live in the Brno, Zlín, Olomouc 
regions in the Czech Republic. They were selected based on the convenience sampling method, 
mainly through the students of Tomas Bata University in Zlin. They collected data through a self-
-administrated questionnaire from the adult customers in Zlin region. Altogether 200 question-
naires were distributed; only 123 completed questionnaires were taken into the final analysis. The 
sample consisted of a higher proportion of female respondents (53.6 percent) than male respon-
dents (46.4 percent). In addition, 36.5 percent of the customers were students and 41.4 percent of 
the customers held graduate and post graduate qualifications. As per the age distribution, the ma-
jority of respondents (45.5 percent) were aged between 18 – 30 years. Therefore the demographic 
structure of the sample was sufficient to examine the research issue of the given context.

This study’s survey instruments were developed based on previous studies. Consumer Sty-
le Inventory (CSI) developed by Sproles and Kendall (1986), was used to measure the decision 
making styles of the respondents with some modifications to fit with the Czech context. This 
scale has been validated by different studies in different countries by previous researchers. In all 
the previous studies it has reported sufficient value of Cronbach’s alpha as an indicator of the re-
liability of the scale. Local brand bias was operationalized as consumer preferences for domestic 
brands, in that consumers intentionally take time to identify these products while shopping. Even 
though there is no universally accepted scale to measure the local brand biasness. All the scales 
were scored on a seven point Likert scale ranging from 1 (strongly disagree) to 7 (strongly agree). 

This study is characterized by several limitations that restrict the reliability to generalize the 
findings. First, the study was restricted to the few regions in the Czech Republic. Therefore it may 
be possible to obtain different results in the case of conducting the study in other parts of the Czech 
Republic. Furthermore, the data was collected from students of TBU with using self administrated 
questionnaires. Thus it is possible that these respondents may have provided highly subjective re-
sponses. Therefore further research can be designed to investigate this issue in different areas of the 
Czech Republic using random or stratified sampling techniques to represent the total population in 
the Czech Republic. Furthermore, future researches could investigate the impact of consumer deci-
sion making styles in considering the country of origin of imported products as well. 

5. Research results and discussion

The IBM SPSS 19 package was employed for data analysis. The outcome of the analysis is 
reported in the first part of this section. Further findings and their possible consequences are 
also discussed here in detail. Initially, a reliability analysis was done to measure the internal 
consistencies of the total scores for each scale through Cronbach’s Alpha Coefficients. The 
calculation of reliability measurements is presented in table 1. As per the findings, all the 
reliabilities for both scales are found to be adequate since Cronbach’s Alpha values are higher 
than 0.8 (According to George and Mallery (2003)42, Cronbach Alpha > .9 – Excellent, _ > 
.8 – Good, _ > .7 – Acceptable, _ > .6 – Questionable, _ > .5 – Poor, and < .5 – Unacceptable) 

42  D. George & P. Mallery, SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. 11.0 update. 4th ed. 
Boston: Allyn & Bacon, 2003.
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Table 1. Reliability analysis for the Scale. Source: Survey data 2012
Scales No. of Items Cronbach’s Alpha
CSI 40 .811
Local brand biasness 02 .824

Source: Authors´ own research (2012)

In addition to the reliability statistics of the initial stage, EFA was initially conducted 
with the purpose of grouping 40 items for the different factors. In the data screening process, 
major assumptions to the factor analysis was tested. Accordingly missing data were replaced 
by responses of respondents who are in similar demographic characteristics based on hot or 
cold deck imputation techniques. Normality was tested based on multivariate normality test. 
Further homoscadasity was assured based on Levene test for each of the non metric variable 
across the metric variables in the data base. Further multicoliniarity was tested by using the 
criteria of Squared Multiple Correlation (SMC), Tolerance Statistics and Variance Inflation 
Factor (VIF). Linearity was further assured based on residual plots. As all assumptions were 
satisfactory met and it was assumed that data set is appropriate to conduct factor analysis.

According to the inter item correlation matrix, all correlation coefficients were reported 
within the range between 0.3 to 0.8 and it was further assured that data is free from mul-
ticolinearity issues. Furthermore Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test and Bartlett’s Test were 
conducted to test the factorability and sample adequacy for the factor analysis. It ensured the 
sample adequacy due to KMO value was 0.836. Further Chi-Square 6.711 of Bartlett’s test 
was highly significant (p<0.001). As a basic requirement for the factor analysis is satisfied, 
principle component analysis based on varimax rotation was adopted and extracted factors 
with greater than 01 eigenvalue. 

According to the rotated component matrix, 34 items were loaded into 07 factors and 
total variance of those factors was 66.95%. Summary of factor loading, eigenvalues and va-
riance explained in each factor are summarized into table 3. 

Table 2. Rotated Component Matrix for CSI

Factors Factor 
loading

Eigen 
values

Variance 
Explained

Brand Consciousness (7 items) 5.365 21.612
The most advertised brands are usually very good 
choices. . 821

I prefer buying the best-selling brands. .733
The more expensive brands are usually my choices. .696
The higher the price of a product, the better its quality. .612
Once I find a product or brand I like, I buy it regularly. .592
I have favorite brands which I buy over and over again. .570
I change brands I buy regularly. .493
Perfectionist, high-quality consciousness (5 items) 4.236 14.251 
Getting high quality is very important to me. .811
When it comes to purchasing products, I try to get the 
very best or the perfect choice. .791
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I make special effort to choose the very best quality 
products. .629

In general, I usually try to buy the best overall quality. .602
My standards and expectations for products I buy are 
very high. .543

Recreational, hedonistic consumer (5 item) 3.211 11.613
Shopping is not a pleasant activity to me (R).  -.796
Shopping in a supermarket wastes my time (R). -.691
Going shopping is one of the enjoyable activities of my 
life. .556

I enjoy shopping just for the fun of it. .522
I make my shopping trips fast. .491
Impulsiveness (5 items) 2.164 8.566
Often I make careless purchases I later wish, I had not. .784
I normally shop quickly, buying the first product or 
brand that seems good enough. .722

I believe product doesn’t have to be exactly what 
I want, or the best on the market to satisfy me. .686

I spend little time deciding on the products and brands 
I buy. .520

I should plan my shopping more carefully than I do. .511
Price-Value Consciousness (4 items) 1.812 4.938
I buy as much as possible at sale price. .694
I carefully watch how much I spend. .632
I look carefully to find the best value for the money. .620
The lower price products are usually my choice. .515
Confused by Over choice (4 items) 1.521 3.244
There are so many brands to choose from, that often 
I feel confused. .741

Sometimes it is hard to choose which supermarket to 
shop. .677

The more I learn about products, the harder it seems 
to choose the best. .631

All the information I get on different products 
confuses me. .502

Novelty fashion conscious consumer (4 items) 1.212 2.728
I keep my wardrobes up to date with the changing 
fashions. .693

Fashionable attractive styling is very important to me. .645
I usually have one or more outfits of the very newest 
style. .608

To get variety, I shop different stores and choose different 
brands. .574

R= Reverse coded items
Source: Authors´ own research (2012)
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Results showed that a seven-factor solution was more interpretable. Items that had a fac-
tor loading less than 0.4 on its primary factor and items that had substantial cross-loading(s) 
were removed. This resulted in the removal of 06 items. According to the structure of factor 
loading of remaining items, researchers named the factors in line with Sproles and Ken-
dall (1986) when they reflect similar decision-making characteristics. Accordingly habitual, 
brand-loyal consumer pattern were removed and other seven decision making styles were 
considered in labeling the seven factors. Most of items belong to the habitual, brand-loyal 
consumer pattern were loaded in to brand consciousness style of original CSI model. Further 
reliability of those factors was re tested by using Cronbach’s alpha and all seven factors were 
recorded above 0.70 Cronbach’s alpha values. Therefore both reliability and construct validity 
were assured in the data set. 

6. Consumer style inventory segments and local brand bias

As per the details given in methodology section, local brand biasness was operationalised 
as consumer preference for selecting domestic brands in the shopping contexts. Accordingly 
two items were used for measuring local brand biasness of Czech customers. The findings 
revealed that generally local brand biasness of the Czech customers is at a moderate level (M 
= 5.84, SD= 0.8142). However the main issue of the study is to evaluate the impact of decision 
making styles on local brand biasness of Czech customers. Therefore, the researchers divided 
the total sample into two clusters based on their degree of local brand biasness. Accordin-
gly, the customers who recorded above the average mean values for the two question items 
of local brand biasness were categorized as high local brand bias customers and customers 
who reported below the average were named as low local brand bias customers. Finally, the 
local brand biasness of the customers were analyzed relating to each decision making pattern 
identified in the factor analysis. The results are given in the table 03. 

Table 3. Consumer decision making styles and domestic brand bias

Decision making styles
High local brand 

bias customers 
(N= 49)

Low local brand 
bias customers 

(N= 74)
ANOVA p value

Perfectionist, high-quality 
conscious
consumer

3.71 3.76 0.00

Brand conscious consumer 3.61 3.53 0.00
Novelty, fashion conscious 
consumer 2.82 3.44 0.40

Recreational, hedonistic 
consumer 3.11 3.26 0.35

Price conscious consumer 3.65 3.18 0.51
Impulsive consumer 2.13 3.12 0.46
Confused by over choice 
consumer 2.27 2.31 0.00

Source: Authors´ own research (2012)
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According to the findings given in the table 03, there were significant differences in local 
brand biasness (p<0.05) on four factors of consumer-decision making styles (novelty-fashion 
consciousness, recreational-hedonistic, price consciousness and impulsiveness). As compa-
red to high local brand bias consumers, low local brand bias consumers appeared to be more 
novelty-fashion consciousness, more recreational-hedonistic oriented, more impulsive and 
less price conscious. Further brand loyalty was not recognize as a separate decision making 
pattern of Czech customers in the factor analysis. However, on the other three factors no si-
gnificant differences (p>0.05) in consumer decision styles between high and low local brand 
bias customers were found. Therefore the empirical results were supported to H2, H3, and 
H5. Therefore the researchers concluded that more fashion conscious, impulsive, and recre-
ational oriented customers have less preference to buy the domestic Czech brands. Further 
it was noted that price conscious customers are preferred to buy domestic brands in Czech 
Republic. On the other hand H1 and H4 were not supported by the empirical results of the 
study. Therefore the researchers concluded that there is no significant difference in brand 
consciousness, quality consciousness and confused by over choice of customer between more 
ethnocentric and less ethnocentric customers. 

Conclusions

In conclusion, the submitted study has been mainly focused on investigating the decision 
making styles of Czech customers and their local brand preference. The empirical evidences 
support the three hypotheses and reject the two hypotheses. Therefore it reveals that more 
fashion conscious, recreational oriented, impulsive customers are less domestic brand orien-
ted and price conscious customers are more prefer to buy domestic brands. Further it was 
noted that consumer characteristics such as quality consciousness, brand consciousness, and 
confused by over choice do not have material impact on the domestic brand preferences 
of Czech customers. However habitual, brand-loyal pattern of consumer behavior did not 
appeared among Czech customers. Therefore the findings are confirmed with the previous 
research evidence and theories. The results of the study offer some implications to the do-
mestic marketers in the Czech Republic to rethink about their current marketing strategies. 
Especially domestic marketers of local Czech firms should use local brand appeals to attract 
more customers in growing segments. Furthermore, they can use the findings of the study in 
segmentation and positioning of their products in the domestic market. 
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SYSTEMY MOTYWACJI W KSZTAŁTOWANIU ROZWOJU 
PRACOWNIKÓW MŚP W DOBIE ROSNĄCEJ GLOBALIZACJI

Summary: The aim of this paper is to present the functioning of motivation systems that shape the de-
velopment of employees of small and medium-sized enterprises in an increasingly globalizing world. 
The discussion is theoretical and empirical. The theoretical part identifies the nature and factors of 
motivation at workplace. The empirical part shows systems of employee motivation applied in small 
and medium-sized enterprises. It also describes a model presentation of employee motivation focus-
ing on the challenges in employee motivation in an increasingly globalizing world. 
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Streszczenie: Celem opracowania jest wskazanie funkcjonowania systemów motywacji kształtujących 
rozwój pracowników małych i średnich przedsiębiorstw w dobie rosnącej globalizacji. Rozważania te 
mają charakter teoretyczno-empiryczny. Część teoretyczna identyfikuje istotę i  czynniki motywacji 
w miejscu pracy. Część empiryczna przedstawia systemy motywacji pracowników stosowane w ma-
łych i średnich przedsiębiorstwach. Charakteryzuje również modelowe ujęcie motywacji pracowni-
ków z ukierunkowaniem na wyzwania motywacji pracowników w dobie rosnącej globalizacji.

Słowa kluczowe: motywacja do pracy, czynniki motywacji, model motywowania, system motywacji, 
globalizacja

Introduction

In today’s world that dynamically develops, in a  highly competitive environment, en-
terprises fight not only to survive on the market, but also to thrive and constantly develop. 
Success of an enterprise to a large degree depends on its employees, who constitute the most 
valuable capital of an organisation. To achieve that, good, appropriate and effective work mo-
tivation is needed. A system of employee motivation involves a range of conditions and fac-
tors that should guarantee appropriate level of motivation, which creates the basis for proper 
use of human potential for development of an organisation regardless of its size. Creating 
and improving an effective system for employee motivation is not an easy task, therefore it’s 
worth stressing that the motivation systems discussed constitute one of the most important 
elements determining effectiveness of the process of managing human resources. 

1. Essence and concept of a motivation system

 A motivation system is a tool through which managers of an organisation exert influence 
on employees to increase their work effectiveness. Its aim is to improve the functioning of an 
organisation. A successful motivation system should include incentives, measures, principles 
and conditions, tailored to needs, designed to elicit employees’ involvement ensuring mutual 
benefits for employees and an organisation.1

Academic literature provides a number of definitions of a motivation system. Accord-
ing to J. Penc, a motivation system is a system intentionally created in an organisation that 
is a composition of various motivation tools.2 According to A. Stabryła, a motivation sys-
tem is an ordered set of tools designed to increase work productivity and effectiveness, with 
simultaneous improvement of employees’ qualifications and broadening of their skills. An 
ideal motivation system is one that makes employees feel an inner need to do what managers 
would like to be done.3 J. Woźniak thinks that “a motivation system refers to ways of exerting 
motivational influence on employees that are used in an organisation and are expressed in 
organisational procedures, so they are as a rule public and universal, i.e. addressed to people 

1  Z. Sekuła, Motywowanie do pracy, Teorie i instrumenty, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, 
p. 225.
2  J. Penc, Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000, p. 203.
3  Stabryła A., Podstawy zarządzania firmą, Wydawnictwo Antykwa, Kluczbork 1997, p. 187.
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fulfilling certain formal conditions - rather than being discretionary actions taken by specific 
persons and addressed to certain individuals.”4 

According to L. Kozioł and M. Tyrańska, a motivation system should be understood as an 
ordered set of motivation tools and factors that are interrelated and form a whole designed to 
create conditions and induce employees to behave in an organisation in a way that serves the 
company’s goals.5 S. Borkowska writes that “a motivation system is a coherent set of motiva-
tion tools intentionally selected from the perspective of implementation of the objectives of 
an organisation and employees.”6

Analysing the definitions presented above, it should be stressed that an important aspect 
of a motivation system is its subsystems which include7:

1. Motivating factors, which directly belong to the group of instruments for manag-
ing human resources. These instruments also include directive factors (orders and prohibi-
tions), economic and financial parameters, legal norms, negotiation techniques, accounting 
methods (e.g. economic analysis, optimisation methods). A set of motivating factors contains 
a sub-class of conditions characteristic of the working environment, and a sub-class of incen-
tives and persuasion measures.

2. task system of an enterprise, i.e. focus on the employee. Its main role is to give 
quantitative and qualitative dimensions to different work processes, to define and assess ef-
fectiveness of individual, group and team work.

3. total labour costs, which have influence on the results achieved in an enterprise. Prop-
er decisions regarding incentives, employment level, development of its structure, matrix of 
salaries and benefits paid to employees impact production costs and work productiveness.

4. participation of employees, i.e. direct or indirect influence of employees on deci-
sions regarding the functioning and management of an organisation.

The aim of creating a motivation system is to ensure success of an organisation and its 
employees. From the perspective of an enterprise, effectiveness of motivation is measured in 
terms of the achievement of goals, whereas from the perspective of an employee, it is mea-
sured by the level of satisfaction and contentment of their lack.8 A motivation system is also 
an important element of the art of recruitment and selection of staff. However, it has to be 
appropriately adjusted to the whole organisation.9

According to M. Armstrong, the basic aims of a motivation system include: 
	optimal use of the potential of employees to achieve an organisation’s goals,
	increase in work effectiveness by making salary dependent on job performance,
	employees’ identification with an organisation’s goals and activities,
	increase in motivation of a group,
	increase in employees’ individual motivation.10

4  J. Woźniak, Współczesne systemy motywacyjne, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012, p. 21.
5  L. Kozioł, M. Tyrańska, Motywowanie pracowników w teorii i praktyce, Wydawnictwo Biblioteczka Pracownika, 
Warszawa 2002, pp. 28-29.
6  S. Borkowska, Motywacja i motywowanie, [in:] Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. H. Król, A. Ludwiczyński, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, p. 342.
7  L. Kozioł, M. Tyrańska, Motywowanie pracowników…, op. cit., p. 32-34.
8  S. Borkowska, System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985, p. 16.
9  J.E. Karney, Człowiek i praca. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy, Międzynarodowa Szkoła 
Menadżerów, Warszawa 2000, p. 163.
10  M. Armstrong, Jak być lepszym menadżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997, p. 255.
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Creating and improving an effective system for employee motivation is not an easy task, 
therefore it’s worth stressing that motivation systems are one of the most important elements 
determining effectiveness of work in a given organisation, which directly leads to increased 
morale of employees.11 

Effectiveness of existing motivation systems can be examined from the perspective of an 
enterprise, and then the measure of effectiveness is the extent to which the objectives – tasks 
of the motivating person - have been achieved, whereas from the perspective of an employee, 
the measure of effectiveness is the level of satisfaction and contentment or their lack. Creation 
of motivation systems in an enterprise is determined by a range of factors that result from the 
external environment in relation to an organisation, and from relations with the internal en-
vironment. The basic determinants of shaping motivation systems in an enterprise include12: 

•	 strategy, 
•	 organisational culture, 
•	 organisational structure, 
•	 specificity of activity, 
•	 financial situation, 
•	 competitive environment, 
•	 phase of a company’s development, 
•	 size of an enterprise, 
•	 potential of human resources.
The determinants presented above impact the construction of motivation systems, but require 

that a preceding diagnosis is conducted covering employees, their needs, preferences, attitudes, and 
knowledge of motivation methods and techniques. Additionally, it is necessary to characterise and 
assess work situation, organisational conditions, system of work appraisal, and system of an enter-
prise management. It is also important to know the company’s prospects for development.13

2. Factors of a motivation system

There are various instruments that influence motivation. Most often they are divided into 
coercive, incentive and persuasion measures. Coercive measures assume that an employee’s 
behaviour is subordinated to the interests and will of the motivating person, no matter what 
the employee’s expectations are. Incentive measures propose a certain reward for certain be-
haviour. Persuasion refers to the emotional sphere of a human being - the motivating person 
together with the employee establish and undertake behaviours that are desirable for the both 
parties.14  A motivation system built in an enterprise is a system of incentives, measures and 
conditions that are intended to encourage employees to become involved in their work and 
duties in a way that is possibly most advantageous for the enterprise and gives the employees 
personal satisfaction, and encourage them to enterprise and creativity. For a good motivation 

11  J. Dzieńdziora, Chapter 9 Employees’ morale as a motivation factor at work, [in:] Toyotarity. Motivation features 
of managers, eds. S. Borkowski, M. Blaskowa, M. Hitka, Publisher Yurii V. Makovetsky, Dnipropetrovsk 2009, p. 96.
12  A. Benedikt, Motywowanie pracowników w sytuacjach kryzysowych, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2003, p. 29.
13  J. Dzieńdziora, Systemy motywacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Nr 579, Ekono-
miczne problemy usług Nr 47, Kreatywność – Innowacje – Przedsiębiorczość, red. P. Niedzielski, J. Guliński, K.B. 
Matusiak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, p. 282.
14  M.W. Kopertyńska, Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2008, p. 40.
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system to be created, the managerial staff and persons involved in its creation have to know 
employees’ expectations.15 Effectiveness of various incentives depends on age, family status, 
aspirations and wealth not related with work.16

Development of a motivation system involves the following activities: 
•	 analysis of long- and medium-term goals, 
•	 identification of employees’ values and needs,
•	 selection of the type, height, size, frequency and scale of intensity of incentives,
•	 establishing the relationships between employees’ conduct and involvement and the 

incentives and their height,
•	 diagnosis of the measures used to measure work effects,
•	 matching drivers to employees and teams, 
•	 selection of the forms of giving feedback on the results with the possibility of receiv-

ing rewards.17

These actions should provide an answer to the questions – what is the goal of employees, 
what are their values and expectations, what are necessary attitudes and behaviour to ensure 
proper performance of the tasks assigned, what type of instruments should be used, taking 
into account possibilities and conditions in an organisation?18

Motivation systems presented by various authors are aimed at identifying main elements 
of motivating that are of fundamental importance for the process of motivating from the 
perspective of a specific objective19. Authors differently define components of a motivation 
system, which is illustrated in table 1. 

Table 1. Components of a motivation system according to different authors
Author of the 

concept
Elements of the motivation system

G. Gruszczyń-
ska-Malec

Assuming that the main instrument of a  motivation system are 
mechanisms of rewarding, we distinguish:

1. material rewards:
•	 cash rewards - salary, bonuses, perks, extra money, partici-

pation in a company’s results,
•	 non-cash rewards - emoluments, training courses, confer-

ences, events, privileges;
2. non-material rewards:

•	 in the organisational area - horizontal and vertical promo-
tion, work content, access to information,

•	 in the social and psychological area - commendations and 
distinctions, work in a good team, security of employment;

•	 in the technical area - possibility of working on modern de-
vices, computer aided work.

15  Z. Sekuła, Motywowanie do pracy …, op. cit., p. 225.
16  T. Kruszewski, Metody motywowania pracowników w firmie informatycznej, „Personel” 2004, nr 10, pp. 28-30.
17  Z. Sekuła, Motywowanie do pracy …, op. cit., p. 224.
18  Ibidem.
19  M.W. Kopertyńska, System płac przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego 
we Wrocławiu, Wrocław 2000, p. 38.
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L. Kozioł Distinguishes the following groups of motivating instruments and 
factors that impact an employee’s motivation:

•	 structure of the work content,
•	 scope of tasks, responsibilities and powers, 
•	 system of participation,
•	 system of employee appraisal and development,
•	 remuneration system,
•	 organisation of working time,
•	 human relations,
•	 social policy and social security,
•	 material working conditions.

A. Stabryła A motivation system supports decision-making, planning and con-
trol processes. It consists of:

1. Motivating factors:
•	 working environment - social environment, location of an 

enterprise and natural environment, technical equipment 
and economic situation; 

•	 incentives - material and non-material incentives;
•	 persuasion measures - educational influence of the superi-

ors and informing; 
2. Task system of an enterprise:

•	 catalogue of task units, 
•	 way of formulation,
•	 assessing tasks. 

3. Labour costs:
•	 total labour costs.

4. System of employee participation in management includes:
•	 scope of exclusive decisions of employees,
•	 scope of shared decision-making by employees and man-

agement,
•	 scope of negotiations - refers to: salaries, working condi-

tions, social and housing matters and other,
•	 scope of shared control of employees and management,
•	 consultations and evaluation.

A. Szałkowski A motivation system consists of the following elements:
•	 sub-system of economic (material) incentives, 
•	 sub-system of social incentives,
•	 sub-system of non-economic incentives,
•	 sub-system of management,
•	 sub-system of work appraisal.



Motivation systems in shaping the development of SME employees 99

A. Gick, 

M. Tarczyńska

A professional manager should use various motivation instruments:

1. Material instruments, such as:
•	 basic salary, which is characterised by providing constant 

reinforcement of employees regardless of their behaviour. It 
has to be fair, and its amount should allow an employee to 
have a normal existence,

•	 bonuses and awards - they are an effective incentive when 
employees know and accept the criteria for awarding them, 
are awarded to employees who have contributed in a special 
way to the achievement of an organisation’s objectives. 

•	 social security and retirement benefits - designed to ensure 
an employee certain protection in the event of illness or ac-
cident during his/her employment in an organisation, 

•	 financial benefits - designed to increase the quality of life of 
employees.

2. Non-financial instruments, including:
•	 status of the position held by an employee,
•	 possibility of personal development,
•	 promotion of an employee,
•	 recognition,
•	 good working conditions,
•	 ensuring safety to employees, 
•	 image of an organisation.

Source:  Own work based on: G. Gruszczyńska-Malec, Koncepcja systemu motywacji pracowniczej, 
„Ekonomika i  Organizacja Przedsiębiorstwa” 1999, nr 5; A. Stabryła, Podstawy zarządzania firmą, 
Antykwa, Kraków – Kluczbork 1997, pp. 187-193; L. Kozioł, Motywacja w pracy. Determinanty eko-
nomiczno- organizacyjne, PWN, Warszawa 2002, pp. 66-67; A. Szałkowski (red.), Wprowadzenie do 
zarządzania personelem, Wyd. Akademii Ekonomicznej w  Krakowie 2000, s. 158-159; A. Gick, M. 
Tarczyńska, Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa 1999, pp. 159-289.

An appropriately selected system of financial incentives satisfying material, livelihood 
and consumption needs should be supported by non-financial incentives, connected e.g. 
with self-realisation, recognition.20 A system of employee motivation also includes rules and 
procedures that constitute an element of systems influencing employee motivation. These are 
systems of training courses, development, assessment, remuneration and promotion, which 
significantly determine employees’ motivation to work.

The most important role of each motivation system is to support an organisation in 
achieving its strategic objectives. Known concepts of a motivation system in an enterprise 
include: administrative coercive measures, incentives and persuasion measures. They define 
tasks for an employee in an obligatory and non-obligatory ways, and assume that the behav-
iour of the person being motivated is subordinated to the interests and will of the motivating 
person.21

20  M.W. Kopertyńska, Motywowanie pracowników…, op. cit., p. 200.
21  L. Kozioł, Motywacja w  pracy. Determinanty ekonomiczno- organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa – Kraków 2002, p. 59.
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For a good motivation system to be created, the managerial staff and people involved in 
its creation have to know employees’ needs and expectations. They have to know what impor-
tance employees attach to various incentives and whether there is correspondence between 
the attractiveness of reward for the employee and employees’ activities that are relevant to the 
employer. Employees cannot feel manipulated, badly paid or overexploited.22 In a motivation 
system it is important to appropriately select motivation instruments or tools in respect of an 
enterprise’s conditions and goals.23

Today, managers have a lot of tools that can be used in the process of motivation, and 
they also can be sure that their activities will bring the desired result. However, there isn’t one 
pre-defined method that could be used in all enterprises and would bring the expected effect 
in all of them. As was already mentioned, motivation measures are based on incentives; they 
are certain factors, tools, but their most important feature is the fact that they meet basic hu-
man needs. However, many companies decide to hire external companies which are tasked 
with improving the motivation system or introducing completely new principles. Often, even 
appropriately selected motivation factors are crushed by bad atmosphere in a company. It is 
important for a manager to know the mechanisms behind the motivation system, as this is 
the first and fundamental step to achieve success in managing people. Degree of knowledge 
of the mechanisms underlying the functioning of the whole motivation system determines 
successes in the area of managing human beings. 

Creating an ideal motivation system, i.e. one that will be ideally adjusted to the needs of 
employees, management and the whole organisation, is very difficult. The most difficult pe-
riod for companies is time of crisis, when they desperately try to survive on the market, and 
allocate much less resources to their motivation system. 

3. Principles of building effective motivation systems

Today, managers have to know a lot about motivation, as they have to guide their subor-
dinates to achieve their own objectives and those of the organisation. However, even the best 
manager cannot succeed in motivating employees if he/he acts alone, therefore it is impor-
tant that an employee shows at least a little interest in and willingness to work. Unfortunately, 
managers are still relying on older theories of motivation, e.g. Herzberg’s theory, because they 
have been using it for a long time, are attached to it and it is not difficult for them to imple-
ment it. Additionally, the advantage of older models of motivation is the fact that they can 
be applied to a large group of people. One of the latest studies point out that it is important 
to understand subordinates, precisely set objectives, be systematic and very patient when 
performing these tasks. 

R.M. Steers and L.W. Porter presented conclusions that should be used by managers in-
tending to implement modern theories of employee motivation in their enterprises. The first 
and basic conclusion from the assumptions of Steers and Porter is that it is the task of manag-
ers to actively and intentionally encourage employee to work. It is also important that before 
making an attempt to change and influence their subordinates, managers are able to identify 

22  Z. Sekuła, Motywowanie do pracy …, op. cit., p. 225.
23  J. Sikora, Motywowanie pracowników, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Byd-
goszcz 2000, p. 53.
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their strengths and weaknesses. In reality, every human being has different needs, different 
factors motivate him/her to work, and has different skills. It is thus important that managers 
take into account these characteristics of a human being when creating a motivation system. 
Employees should be appreciated not only for their period of service but above all for their 
results. People like being noticed and rewarded, as this gives them additional incentive to 
act. It is also understandable that the tasks that managers assign to their subordinates should 
be not only at high level but also constitute challenges and be varied. Employees should 
have clearly defined objectives and know what is expected from them and for what they can 
receive a particular type of reward. It is the task of management to care for the image of an 
enterprise, not only the external one, but above all the internal one, and prevent conflicts. If 
conflicts do appear, a manager has to react immediately. This means that a manager has to 
take care of employees, their emotional well-being, because an enterprise is not only manag-
ers but above all people who work there.24

For managers who try to build systems of employee motivation it is important to apply 
principles of effective motivation. These principles should be used according to certain cri-
teria. The most important thing is to start the process of motivation by motivating oneself. 
In order to have influence on others and effectively motivate them, one has to first motivate 
oneself. If managers themselves don’t believe in success of their company, it will be difficult 
for them to influence people. If positive energy emanates from them, as well as belief that the 
tasks can be performed, they encourage other employees to act jointly and set an example 
how others should behave.25 

Another important element of an effective motivation is to establish objectives, and how 
they should be achieved, and to communicate them to employees, as people have to know 
what their employer expects from them. These objectives should be precisely defined and be 
unambiguous. Further, they should not be at a too low or too high level. If an objective will be 
too easy to achieve, it will not give satisfaction, if however it will be too difficult, it may cause 
frustration among employees, and become counter-productive. One should bear in mind the 
principle that people are more willing to perform tasks they were asked to do than those they 
were forced to do. Equally important is to know the needs of employees, as it is difficult to moti-
vate people if their needs are not known. Remembering that people work to satisfy their needs, 
managers should organise work and set objectives in such a way that allows employees to satisfy 
their needs by performing tasks. It is thus important not to avoid talking with employees, as it is 
the only way for a manager to learn about his/her employees needs. When building an effective 
motivation system it is very important to trust subordinates. Constant control and lack of trust 
may make people feel intimidated and fail to perform tasks effectively.26 

For a motivation system to be effective, a manager has to take care of the team as a whole. 
For projects and tasks to be implemented as planned, the whole team has to participate. The 
way people communicate during work creates positive relationships among them, which af-
fects the whole process of motivation. It is also worth remembering to introduce competition 

24  J. Stoner, R. Freeman, D. Gilbert, Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, p. 379.
25  Ł. Harmoszeki, Aktywność liderów jako szansa rozwoju organizacji trzeciego sektora w powiecie dzierżoniow-
skim, [in:] A. Stabryła, K. Woźniak (red.), Determinanty potencjału rozwoju organizacji, Wydawnictwo Mfiles, 
Kraków 2012, p. 201.
26  Ibidem.
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among employees. If it is at an appropriate level, it increases employees’ ambitions - they want 
to catch up with the other employees or be better than them.27 

One of important principles of effective motivation is to continuously influence subor-
dinates. For a manager to be able to implement this principle, he/she has to learn to recog-
nise which behaviour should be rewarded and which punished. Moreover, these types of 
behaviour should also be recognised by employees so that they don’t make mistakes and are 
reprimanded. Managers should also remember that rewarding or punishing should not be 
postponed. This is a crucial element, as it is an important motivator, and when postponed it 
doesn’t bring desired effects. 28

The discussion above shows that every employer, head or manager should know and use 
the principles presented not only for the sake of the company but also people. Positive energy 
that can come from people who trust one another, are willing to work and cooperate, is the 
best and most profitable motivator for others. 

4. Motivating factors used in small and medium-sized enterprises

Level of development of small enterprises is essential due to the huge role of this sector 
for the economy in Poland. Analysis of factors affecting development of the SME sector in 
the Polish economy shows that there are certain areas that constitute barriers preventing the 
Polish small and medium-sized enterprises from taking full advantage of their potential.29 
One of undervalued areas of management in SMEs is management of human resources. The 
limitation of the sector of small business is mainly due to lack of appropriate human and 
financial potential.30 Therefore, a particularly important element of management should be 
a motivation system that matches the specificity of an enterprise.

According to a  questionnaire survey31, the most important instrument of a  personnel 
policy for an enterprise of the SME sector was organisation of work and management of the 
27  Ibidem.
28  Ibidem.
29  M. Sitek, Wpływ wybranych czynników na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [in:] Determinan-
ty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, red. M. Okręglicka i O. Ławinska, Wyd. PCzęst., Często-
chowa 2009, p. 157. 
30  M. Sipa, Czynniki wpływające na zwiększanie obszaru działalności małych przedsiębiorstw, [in:] Współczesne 
koncepcje i strategie zarządzania. Teoria a praktyka, red. J. Wnuk, J. Ryśnik, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Huma-
nistyczna, Bielsko-Biała 2010, p. 43.
31  The enterprises participating in the survey were located in Zagłębie Dąbrowskie region comprising: Sosnowiec 
gmina, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Zawiercie, Będziński and Zawierciański poviats (80% of questionnaires 
were sent to enterprises localised in Sosnowiec gmina and Dąbrowa Górnicza). Among the enterprises surveyed, 
services companies constituted (41.8%), trade companies - (25.5%), production companies - (20.0%), services 
and trade companies (7.3%), production and trade companies - (3.6%), and services, production and trade com-
panies accounted for (1.8%). Enterprises with registered seats located in cities and cities having the status of 
a poviat constituted the biggest groups - 56.4% and 40.0% respectively. In the case of the remaining 3.6% of the 
enterprises, their seats were located in gminas (1.8%) and rural gminas (1.8%). In terms of area of operation, 
enterprises can be divided into those operating nationwide (40.0%), regionally (25.5%), or locally (23.6%). The 
remaining 10.9% are mixed enterprises (operating locally and nationwide). As far as education of the owners of 
the enterprises is concerned, those with higher education dominated (76.8%). 21.4% of company owners had sec-
ondary education. The smallest group was entrepreneurs with vocational education (1.8%). Entrepreneurs aged 
40-49 and 50-59 (29.1% for each group) dominated. Entrepreneurs aged 30-39 accounted for 27.3%, and those 
aged 60 and older made up 9.1%. The smallest group was entrepreneurs aged 29 and younger, accounting for only 
5.5%. The average age of entrepreneurs was 46.
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staff. It was followed by a motivation system, remuneration system and personnel improve-
ment and development (figure 1). This order of using instruments of a personnel policy may 
mean that the SMEs surveyed recognise human resources of the organisation, and manage-
ment is professionally interested in social and cultural problems. 

Figure 1. Instruments of a personnel policy in an enterprise

Source: Own work based on survey results.

In small and medium-sized enterprises, due to a small number of employees, a motivation 
system should be adapted to individual expectations of those employed and individual contri-
bution to the task performed. When asked about motivation measures that are most often used, 
enterprises indicated salary incentives (figure 2). Almost 90% of the enterprises surveyed use 
this kind of incentives. Non-salary incentives are used in almost 40% of enterprises. 

Figure 2. Incentives used in SMEs

Source: Own work based on survey results.

Non-salary incentives have an important position in a system of employee motivation. 
Figure 3 presents average assessments for non-salary incentives. Each of the identified non-
salary incentives was assessed by the respondents on a scale of 1 to 7, where “7” identified the 
motivator as very important, and “1” - as the least important. Respect shown by superiors 
(5.48%) and friendship and kind co-workers (5.48%) obtained the highest average scores. 

Equally important incentives for the population surveyed are security of employment 
and improvement of qualifications. Possibility of being promoted within a year received the 
lowest scores, which may indicate lack of a defined path of career development in small and 
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medium-sized enterprises. It should be however stressed that non-salary incentives were as-
sessed by the owners of enterprises, not employees. It can be assumed that during a crisis em-
ployees of the enterprises surveyed would have assessed these incentives differently. Analysis 
of a survey of employees of enterprises operating in Podlaskie and Warmińsko-Mazurskie 
Voivodeships shows that ensuring the sense of security and stabilisation of employment play 
an important role in the process of employee motivation.32 

Figure 3. Average assessment of non-salary incentives used in an enterprise

Source: own work based on survey results.

Bonuses (83.9%) are the incentives most often used in the enterprises surveyed. They are 
followed by verbal commendation, individual or public, training courses and pay-rises. Rela-
tively least respondents indicated “promotion” and “other”, which included material rewards 
(figure 4). The small number of responses indicating promotion of SME employees may be 
the result of a flat organisational structure in which vertical promotion is difficult. 

Figure 4. Incentives most often used in SMEs

Source: own work based on survey results.

32  J.M. Moczydłowska, Potrzeba bezpieczeństwa w systemach motywacyjnych, „Ekonomika i Organizacja Przed-
siębiorstwa” 2008, nr 11, p. 44.
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Survey shows that the incentives discussed above are effective according to entrepre-
neurs, as confirmed by 80.4% of those surveyed. 7.1% assess the motivation system used 
as ineffective, and 12.5% of the population surveyed do not know whether the motivation 
system used is effective (figure 5).

Figure 5. Entrepreneurs’ opinions about effectiveness of the incentives used in their enterprise

Source: own work based on survey results.

5. Examination of management systems as a tool for employee motivation 
in the age of globalisation

Growth of the market economy and possibility of becoming known on the market make 
global organisations increasingly interested in high quality products which have been manu-
factured in a manner that takes into account the natural environment. Many organisations 
strive to implement Quality Management System and Environmental Management System, 
as having these systems in place has become a  standard. Implementation of management 
systems has a huge influence on functioning of an organisation in the age of globalisation, 
by increasing competitiveness and customer satisfaction, improving the use of resources, 
increasing sale of products and reducing waste. The implementation of these systems is con-
firmed by certificates through which an organisation increases its credibility among custom-
ers, confirms its modernity and improves its capability of competing with other organisations 
on the market. Management systems implemented in an organisation have to be subject to 
evaluation and should be continuously improved in accordance with the requirement of the 
standard PN-EN ISO 9001:2009 (it includes requirements for all types of organisations along 
with the possibility to make exclusions as specified in point 7 of the standard33). Therefore, 
it is crucial to implement improvement instruments which will make employees of an enter-
prise motivated to follow standards compatible with requirements, and above all motivated 
to follow procedures, processes covered by the system approach. Audit is one of basic meth-
ods of examining and evaluating the effectiveness of management systems.

The paper discusses this tool because practice of organisations shows that many manage-
ment systems do not maintain high quality due to incorrect audit policy, lack of diligence 
and failure to systematically discuss discrepancies and observations regarding improvement 
with employees. This results in lack of employee motivation, lack of involvement in fulfilling 

33  Norma PN-EN ISO 9001:2009: Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania, Wyd. PKN, Warszawa 2009.
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the requirements of the system and failure to pursue continuous improvement. It should be 
stressed that in the age of globalisation, audits and their proper implementation have become 
crucial, which is reflected in the process of motivating employees to follow system require-
ments and implement methods of continuous improvement in a  global organisation. Re-
quirements regarding the use of audits are included in the standard PN-EN ISO 19011:2003, 
which is manifested in the obligation to carry out and document audits and necessity to take 
actions to correct the system and prevent discrepancies from appearing again.  A well con-
ducted audit allows to assess the effectiveness of the management system being examined, i.e. 
it allows to assess to what extent the system contributes to the achievement of objectives and 
tasks established by an organisation. The task of an audit is to provide an organisation with 
evidence that the system meets the requirements and is effective.

6. Motivation system and requirements of the standard PN-EN ISO 
19011:2003

This standard presents guidelines on the principles of carrying out audits, managing au-
dit programs and auditing Quality Management System and Environmental Management 
System, as well as guidelines on competences of auditors of Quality Management System and 
Environmental Management System. The guidelines contained in the standard are intended 
to be flexible and possible to be used by all users.34 Trust in the process of an audit and its 
credibility depend on competences of the persons that carry out an audit, which are based on 
various tasks (figure 6). 

Competences are based on display of characteristics, ability to use knowledge and skills 
acquired through education, work experience, training course for auditors and experience in 
auditing. Following these guidelines allows a global enterprise to increase its effectiveness, 
and motivates employees to comply with the processes and procedures. It should be noted 
that nowadays, in the age of globalisation, quality improvement is an element of quality man-
agement focused on increasing capability of meeting quality requirements.35 

34  Norma PN-EN ISO 19011:2004: Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania jakością i/lub zarzą-
dzania środowiskowego, Wyd. PKN, Warszawa 2004.
35  Norma PN-EN ISO 9000:2006: Systemy Zarządzania Jakością. Podstawy i terminologia, Wyd. PKN, Warszawa 2006.
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Figure 6. Tasks of an auditor

Source: own work.

7. Internal audits as management instruments in the age of globalisation

Audits constitute accurate comparison between the required state and the actual state, they 
not only verify whether the actual values correspond with the planned requirements, but also 
check whether the planned requirements were actually implemented in practice, rather than ex-
isting only on paper. Written formulation of the objectives and principles of action in the form of 
procedures and instructions of work will not give the desired result, if these instructions are not 
followed. Moreover, an audit also checks whether the planned requirements are appropriate in 
terms of achievement of qualitative objectives of an enterprise. Increasing importance of quality 
and standardised management systems forces enterprises to identify factors that have the biggest 
influence on their effectiveness and efficiency. Appropriate implementation of a management sys-
tem provides a big chance for bringing order to the whole organisation and, more importantly - 
motivating the staff to implement the assumptions of the system. However, this should not be the 
only objective, it is also important that through the system introduced an enterprises see a chance 
for its development and can appropriately use the solutions proposed. Audit is undoubtedly one 
of the most valuable tools of improvement, but it should be stressed that the examination of the 
process should be performed in an independent, systematic and documented manner. Audit is 
an obligatory form of verification and improvement, required by relevant provisions of standards, 
but it is up to an organisation whether it will fully use this instrument.36

In managing an audit program, the following stages should be distinguished:
a) planning and establishing dates of audits,
b) defining scopes of audits - by organisational units, processes, points in the standard,

36  Magazyn Zarządzanie Jakością: Nr 1/2010, Wyd. Polska Akademia Jakości, Kraków 2010.
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c) selecting auditors and the leading auditor to carry out an audit,
d) monitoring the implementation of the program (dates, scopes),
e) controlling post-audit activities (if needed),
f) evaluating the effectiveness of the program and evaluating the auditors,
g) preparing reports for the top management on general results of the audit program,
h) formulating conclusions from the implementation of the audit program - as input for 

developing a plan for the next period.37

Carrying out an internal audit is required by standards, as is the development of a writ-
ten procedure for it.38. External audits include audits generally known as second-party or 
third-party audits. Second-party audits are carried out by parties interested in an organisa-
tion, such as customers or other persons acting on their behalf. Third-party audits are carried 
out by independent external organisations, such as those offering certification of compliance 
with PN-EN ISO 9001:2009 or PN-EN ISO 14001.39 

Such an audit is carried out by an independent, certification authority to grant a certifi-
cate, i.e. proof of conformity of the system examined with requirements of the standard. The 
certificate has a limited validity, usually for the period of 3 years. The certifying organisation 
monitors the quality management system of the registered enterprise by carrying out follow-
up audits.40

Summing up, thanks to a professional approach to the process of auditing a system, i.e. 
following the requirements, cyclic examination of processes conducted by prepared inter-
nal and external auditors, following the procedures of the management system, as well as 
good communication with employees and evaluation of processes, and taking corrective and 
preventive actions, a  management system functions correctly and significantly motivates 
employees, as they see the effects of cyclically introduced changes to the functioning of an 
enterprise. 

8. Suggestion systems - how to motivate and involve employees 
in submitting their ideas to improve the functioning of management systems

In the age of global economy a suggestion system is an inseparable element of building 
and developing the culture of constant improvement.41 It should be stressed that this ap-
proach effectively supports systematic and long-term increasing of an organisation’s value, 
and what’s more important - significantly motivates employees to be active in submitting 
proposals for improvements in an organisation. All that thanks to a great number of ideas for 
small improvements and large rationalisation projects.

Suggestion systems applied in pro-consumer enterprises fulfil a number of motivating functions: 
1. They promote knowledge flow in an organisation, with focus on practical knowledge 

of line employees.

37  ISO w praktyce, Wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa 2009.
38  A. Herdan, M. Stuss, J. Krasodomska, Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór kor-
poracyjny w spółkach akcyjnych, Wyd. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2009.
39  K. Winiarska, Audyt wewnętrzny 2008, Wyd. Difin, Warszawa 2008.
40  S. Wawak, Podręcznik wdrażania ISO 9001:2000, Wyd. Helion, Gliwice 2007.
41 http://pl.kaizen.com/glossary.html?no_cache=1&tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Bui
d%5D=840&cHash=7737a1ae4391d5b305d94d2f360cc4de
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2. They constitute a  source for innovations: they promote the implementation of new 
practices, standards; they lead to „freshening up” of existing standards and practices.

3. They are a  form of channelling „the voice of employees” - allowing employees to 
express their concerns or grudges; staff can influence key business decisions.

4. They promote employees’ involvement, which leads to increased morale and produc-
tivity and motivation to increased performance. 

Experience of existing global enterprises shows that the most often implemented ideas 
concern improvement of the workplace, saving of energy, materials and other resources, im-
provement in working environment, improvement of the operation of machines and pro-
cesses, improvements in tools and the work of offices, improvements of product quality, ideas 
for new products, customer service and improvement of customer relations. 

Summary

Employees are one of the most important success factors of modern, dynamically chang-
ing enterprises, which operate in a changeable and competitive environment. Their quali-
fications and professional predispositions have a  direct impact on an enterprise’s success. 
This applies to both large corporations and small and medium-sized enterprises. In view 
of the problems of small and medium-sized enterprises, often connected with limited own 
resources and lack of possibility to obtain appropriate human potential, it is worth paying 
special attention to a motivation system and its role in effective management of a company. 

Questionnaire surveys showed that small and medium-sized enterprises had well-suited 
motivation systems. According to entrepreneurs, salary incentives are the most important. 
Nonetheless, the following factors received the highest scores: respect shown by superiors 
and friendship and kind co-workers - nice atmosphere at work. Owners of small and me-
dium-sized enterprises in Zagłębie Dąbrowskie assess their motivation systems as effective, 
whereas the small number of promotions is caused by a flat organisational structure. 

In SMEs, it’s worth indicating the possibility of introducing a suggestion system, which 
should be implemented in stages. In order to motivate employees to high activity, this process 
can be divided into 3 phases:

1. Stage one - managers help employees to submit suggestions, even those most fun-
damental, to improve the workplace and practice. This causes employees to learn to look at 
their work in a new way. In this phase it’s worth focusing on making employees aware of what 
is a good suggestion and what are its criteria. This will save the organisation the effort con-
nected with analysing ideas that don’t bring anything new into the organisation. 

2. Stage two - focus on educating employees so that they can submit better and better 
suggestions of changes, providing employees with methods of analysis and problem solving. 

3. Stage three - interested and properly trained employees - management - should con-
centrate on the economic aspect of submitted ideas. 

Summing up, suggestion systems motivate an enterprise’s employees to improve their 
organisation in the age of globalisation, and what’s important - they bring many measurable 
benefits, such as: 

1. Measurable financial effects and reduction of costs of functioning in the age of glo-
balisation.
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2. Improvement of communication between the superior and subordinates (possibility 
of discussion, argumentation).

3. Development of innovativeness in an enterprise.
4. Employees’ development and motivation, their loyalty towards an enterprise func-

tioning in the age of globalisation.
In this time of growing competition and globalisation, enterprises that appreciate em-

ployees’ suggestions often have a dilemma when implementing a system - which model to 
choose: the Japanese one or the American one. The first assumes lack of financial motivation, 
increase in employee morale as an important effect of the team’s involvement, strong focus on 
non-financial motivation (possibility of influencing decisions of the managerial staff, show-
ing creativity); suggestions are submitted individually or by a team. The American system 
puts strong emphasis on economic benefits - which are obtained by a company by imple-
menting a good idea, commonly used financial incentives or material rewards.
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BARRIERS TO THE DEVELOPMENT AND OPERATION 
OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

BARIERY ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA MAŁYCH 
I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Summary: Small and medium enterprises are crucial for the functioning of the Polish economy, con-
tributing to the economic growth of the country. However, companies in this sector face many barriers 
to their development. The paper presents results of studies conducted in a group of entrepreneurs 
from the region of Silesia. The aim of the study was to find out the opinions of entrepreneurs about the 
various difficulties encountered in their work and to answer the question to what extent the economic 
crisis of recent years has affected the condition of the surveyed enterprises.

Key words: Small and medium enterprises, barriers to the development, economic crisis

Streszczenie: Małe i średnie przedsiębiorstwa są niezmiernie istotne dla funkcjonowania gospodarki 
polskiej, przyczyniają się do wzrostu gospodarczego kraju. Jednakże przedsiębiorstwa z tego sektora 
napotykają na wiele barier utrudniających ich rozwój. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań 
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przeprowadzonych w grupie przedsiębiorców z obszaru województwa śląskiego. Celem badania było 
poznanie opinii przedsiębiorców na temat różnego rodzaju utrudnień, na jakie napotykają w swojej 
działalności oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu kryzys gospodarczy z ostatnich 
lat wpłynął na kondycję badanych przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: małe i średnie przedsiębiorstwa, bariery rozwoju, kryzys gospodarczy

Introduction

Small and medium-sized enterprises are very important for the functioning of the Polish 
economy. This sector became the main source of economic growth in Poland after 1992. Now 
it has a large share in the total number of enterprises, and significant share in GDP generation 
and creation of jobs. Despite a huge diversity in forms of ownership and organisational and le-
gal forms, the sector of small and medium-sized enterprises has some common characteristics 
that distinguish it from the sector of large enterprises. They include: high flexibility, use of non-
-standard technological processes, offering original products, innovativeness and creativity1. 

1. Barriers limiting the development and functioning of small 
and medium-sized enterprises

Academic literature extensively discusses barriers to the development and functioning 
of small and medium-sized enterprises. We can distinguish entry barriers, which impede 
the establishment of a company and its initial stage of operation, and development barriers, 
which constrain further functioning of a company on the market.2 The most important bar-
riers include:

•	 Legal barriers - one of most burdensome barriers. One of the first obstacles that an 
entrepreneur encounters is a bureaucratized and laborious procedure of setting up a company. 

•	 Tax barriers - unclear tax law which allows for different interpretations of tax regula-
tions; lack of transparency and clarity is also one of the main barriers. 

•	 Financial barriers - today small and medium-sized enterprises have a number of po-
ssibilities of using various forms of financial support for their development, such as: credits, 
loans, guarantees for loans, leasing, factoring, franchising, etc. Some of them are addressed to 
this sector. An important issue is low awareness of these possibilities among entrepreneurs3. 

•	 Market barriers - lack of appropriate resources that allow an enterprise to adapt to 
the situation, look for new markets or buyers.

•	 Social barriers - often negative perception of an entrepreneur by the society4. 

1  Bariery w korzystaniu z usług bankowych w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw, red. J. 
Bilski, E. Stawasz, Wydawnictwo Uniwersytet łódzkiego, Łódź 2006; M. Smolarek, Planowanie strategiczne w ma-
łej firmie, Oficyna Wydawnicza „HUMANITAS”, Sosnowiec 2008, p. 58-62.
2  Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowanych z UE, red. E. Latoszek, Szkoła Główna Handlowa w War-
szawie, Warszawa 2008.
3  M. Smolarek, J. Dzieńdziora, Wybrane zewnętrzne źródła finansowania rozwoju małych i  średnich przedsię-
biorstw w Polsce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zeszyt 2/2011, Seria: Zarządzanie, p. 7-25.
4  Małe i średnie przedsiębiorstwa, Szkice o współczesnej przedsiębiorczości, red. T. Łuczka, Poznań 2007.
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Apart from the barriers mentioned above, the situation of small and medium-sized en-
terprises has been significantly affected in recent years by the world economic crisis. The 
crisis in Europe started a bit later and was largely a reaction to negative news from the United 
States, but its consequence were comparable. They included:

•	 loss of trust between banks and rating institutions, 
•	 inhibition of credit activity and decrease in real production. 
The Polish economy turned out less resistant to the world crisis than it had been thought 

in its initial phase. The economic policy of the Polish government and companies’ adaptabili-
ty were used to appease the crisis in Poland and make it less costly, but they could not prevent 
problems that had their sources abroad.

2. Barriers impeding the development and functioning of small 
and medium-sized enterprises in the light of own research

The aim of the research was to identify barriers and impediments encountered by small and 
medium-sized enterprises in the conditions of economic slowdown. The research was conducted 
in the first half of 2013 and covered a group of enterprises from the area of Silesian Voivodeship. 

The research tool was survey questionnaires, sent to 250 enterprises, of which 180 qu-
estionnaire replies were received. Verification showed that 159 questionnaire replies had 
been filled in correctly5. 

Most participants of the survey were enterprises employing from 1 to 9 people (66%), 
with majority of them providing services (65%). Almost 80% of the enterprises surveyed 
have been continually carrying out their activity for over 15 years. Table 1 presents a detailed 
characterisation of the entities surveyed.

One of specific aims of the survey was to find out how entrepreneurs perceive the econo-
mic situation of their companies in the conditions of an economic crisis. Fig. 1 presents the 
results of this assessment. 

Table 1. Characterisation of the enterprises surveyed
Enterprise	type	in	terms	of	employment	

Number	of	enterprises Percentage
Micro-enterprises

(1-9	people)
105 66.04

Small	enterprises	(10-49	people) 43 27.04
Medium-sized	enterprises

(50-249	people)	
11 6.92

In total 159 100%
Type	of	business	activity	and	number	of	industries	in	which	an	enterprise	operates	

Enterprises	operating	in	one	industry

5  The results presented constitute a selected fragment of the survey.
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Industry name Number of enterprises Percentage
Trade 2 1.26
Manufacturing 14 8.81
Services 103 64.78
Construction 8 5.03

Enterprises	operating	in	two	industries
Names of the industries Number of enterprises Percentage
Trade,	services 4 2.52
Trade,	manufacturing 16 10.06
Manufacturing,	services 4 2.52
Construction,	services 1 0.63
Manufacturing,	construction 1 0.63

Enterprises	operating	in	three	industries
Names of the industries Number of enterprises Percentage
Trade,	manufacturing,	services 6 3.76
In total (for 1, 2 or 3 indus-
tries)

159 100%

How	long	business	activity	is	conducted
1	-	5	years 7 4.40
6	-	10	years 16 6.92
11	-	15	years 11 10.06
Over	15	years	 125 78.62
In total 159 100%

Legal	form
Natural	person 118 74.21
Civil	partnership 22 13.84
Registered	partnership 4 2.52
Limited	liability	company 10 6.29
Other	legal	form 5 3.14
In total 159 100%

Source: own work based on survey results.

Almost 70% of companies declared that their situation had significantly deteriorated, 
and even put the functioning of the company at risk. Especially small enterprises and micro-
-enterprises assessed their situation as bad. 
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Figure 1. Assessment of the economic situation of the enterprises surveyed (in %)

Source: own work based on survey results.

When asked about necessity of taking anti-crisis measures, only 28 companies replied 
that they didn’t think it was necessary to take such measures (17.61%). The majority, over 
50% of the entrepreneurs (81 enterprises), realised the necessity of taking anti-crisis measu-
res. Types of anti-crisis measures taken by the enterprises analysed are presented in fig. 2.

The largest group of enterprises was forced to suspend investments - 58% of all the com-
panies decided to take such actions, whereas 42% of the enterprises limited their develop-
ment plans. 36% of the companies decided to look for new market outlets, and almost the 
same percentage (35%) reduced employment. The other measures presented in figure 2 were 
taken by much less enterprises, namely: 18% reduced social benefits in their company, 7% re-
duced salaries received by their employees, and 7% delayed payments. The same percentage 
applies to the companies that decided to change the profile of their activity.
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Figure 2. Anti-crisis measures taken by the enterprises surveyed (in %)

Source: own work based on survey results.

These measures are cumulated. Around 32% of the companies took only one measure; in most 
cases companies took two, three or even more measures. The population surveyed included also com-
panies that didn’t take any anti-crisis measures. A detailed analysis of the questionnaire replies shows 
that these are companies indicating in earlier questions that their economic situation has not changed, 
the crisis did not affect their functioning, and they did not see necessity to take anti-crisis measures. 

Apart from identifying anti-crisis measures that have already been taken, as presented in fig. 
2, the entrepreneurs surveyed were asked whether they intended to take measures in the future 
such as those discussed earlier. The largest group, i.e. 64% of the enterprises planned proactive ac-
tions focused on looking for new market outlets. At the same time 51% intended to stop or post-
pone investments, limit development plans (37%) and reduce employment (27%) in the future.  

A very important factor influencing the development of an enterprise is obtaining capital for 
financing current operations and investment activity of an entity. The main source of financing 
of the companies surveyed are own funds. The analysis shows that the enterprises surveyed use 
external sources of financing, such as credits, leasing or EU grant, to a negligible extent. 

The survey questionnaire contained a question designed to find out how difficult it is for 
enterprises to obtain bank credits. Although the survey shows that most entrepreneurs do not 
encounter difficulties in obtaining bank credits, only 23% of those surveyed use this source of 
financing. Entrepreneurs’ reluctance to run up a debt is likely to result from the country’s macro-
economic situation, including unstable interest rates and unstable economic policy of the country. 

In order to diagnose how entrepreneurs perceive barriers impeding the functioning and 
development of small and medium-sized enterprises, the survey used a scale from 0 to 5 po-
ints, where 0 points is an imperceptible barrier, and 5 points - the biggest barrier; the results 
have been presented in fig 3. The analysis of the results shows that the biggest barrier indicated 
by entrepreneurs is labour costs - 101 entrepreneurs gave it 5 points, which is 63.5% of all the 
companies. 93 companies, which accounts for 58% of all the companies surveyed, indicated 
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high taxes as a serious impediment to business activity, giving 5 points to this barrier. Another 
significant barrier indicated by entrepreneurs is complicated and unclear legal regulations (36% 
of the companies surveyed gave it 5 points).

Figure 3. Assessment of barriers on a scale from 0 to 5 points.
Source: own work based on survey results.

The biggest barriers to companies, i.e. those receiving four and five points, are: high labo-

ur costs - 134 companies surveyed (84.27%), high taxes - 134 companies surveyed (84.27%), 
and complicated and unclear legal regulations - 101 companies surveyed (63.52%). The other 
barriers have negative effect on the functioning of enterprises to a medium extent. 

One of the aims of a detailed survey conducted among enterprises from Silesian Voivo-
deship was to find out the opinions of entrepreneurs on the work of the government and eco-
nomic policy of the state (tab. 2). Entrepreneurs were asked to assess the existing regulations 
and procedures in the area of tax law. 30 entrepreneurs surveyed assessed the tax law as very 
bad, which accounts for 19% of those surveyed, whereas 67 assessed it as bad (42% of the 
total). No entrepreneur indicated that this law was functioning very well. 

Table 2. Entrepreneurs’ opinion on the economic policy of the state (in %)
Very	
bad Bad Medium Good Very	

good In	total

Assessment	of	the	existing	provi-
sions	of	the	tax	law	 19 42 37 2 0 100

Assessment	 of	 regulations	 and	
procedures	regarding	settlements	
with	business	partners

7 18 60 14 1 100

Assessment	 of	 the	 existing	 pro-
visions	 and	 procedures	 of	 the	
labour	law

9 28 55 8 0 100

Assessment	of	the	economic	pol-
icy	of	the	government 23 40 33 3 1 100

Source: own work based on survey results.
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The existing regulations and procedures regarding settlements with business partners 
were significantly better assessed by the entrepreneurs. Only 11 entrepreneurs assessed them 
as very bad, which accounts for 7% of all surveyed. 

Similarly assessed were the existing provisions and procedures regarding the labour law. 
Only 14 entrepreneurs surveyed assessed the provisions of labour law as very bad, which ac-
counts for only 9% of the total sample. 88 entrepreneurs assessed the labour law as medium, 
which accounts for 55%, whereas 13 entrepreneurs assessed it as good (9%). None of the 
entrepreneurs surveyed assessed the labour law as very good.

Negative assessments dominated the opinions on the economic policy of the govern-
ment. In total, 101 entrepreneurs surveyed assessed the economic policy of the government 
as bad, which accounts for 63.52% of the total research sample. 53 entrepreneurs assessed it 
as medium, which accounts for 33% of the total.

Summary

The survey results presented above show that the small and medium-sized enterprises 
analysed from Silesian Voivodeship feel negative effects of the economic crisis. Over half of 
the companies surveyed have taken or are planning anti-crisis measures that mainly involve 
suspending investments, limiting development plans, and reducing employment. 

Small and medium-sized enterprises encounter a range of barriers impeding their functio-
ning. Based on the results of a survey on barriers existing in the sector of small and medium-sized 
enterprises in Silesian Voivodeship, three main barriers affecting the activity of enterprises have 
been identified: high labour costs, high taxes and complicated and unclear legal regulations.

The biggest barriers impeding the activity of enterprises as indicated by the entrepreneurs su-
rveyed are beyond their control and the entrepreneurs cannot reduce them. Reduction of these bar-
riers lies with the government. Analysis of this part of the results may suggest that the economic 
policy of the state does not support small and medium-sized enterprises. This is confirmed by the 
answers of the entrepreneurs to the questions concerning the assessment of the government’s econo-
mic policy. Of the entrepreneurs surveyed, 63% negatively assess the government’s economic policy, 
and 61% of the companies surveyed assess the provisions of the tax law as bad or very bad. 

Analysis of academic literature and statistics over recent years on the issues of the sector 
of small and medium-sized enterprises conducted for the purpose of comparison with the 
results of the survey presented in the paper shows similarities. Among the main barriers 
encountered by entrepreneurs, high taxes have invariably held top position, which was also 
confirmed in the survey conducted on enterprises from Silesian Voivodeship; the next bar-
rier indicated in academic literature is high labour costs and unclear and complicated legal 
regulations, which were also indicated by entrepreneurs in the survey conducted as the main 
barriers. 

The economic policy of the state does not sufficiently solve or reduce impediments enco-
untered by small and medium-sized enterprises in Poland. In this respect, the assessment of 
a large majority of the enterprises surveyed was also negative. 
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WYBRANE ASPEKTY KONCEPCJI CSR NA PRZYKŁADZIE 
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW AGROBIZNESU

SELECTED ASPECTS OF CSR STRATEGY AS AN EXAMPLE OF 
SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES AGRIBUSINESS

Streszczenie: Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, funkcjonująca pod nazwą CSR (Cor-
porate Social Responsibility), czyli odpowiedzialność w biznesie, zdobywa coraz większą popularność 
nie tylko w środowiskach akademickich, ale także biznesowych. Celem niniejszego opracowania jest 
przedstawienie wybranych kwestii dotyczących wdrażania strategii CSR na przykładzie małych i śred-
nich przedsiębiorstw agrobiznesu. Badania dotyczące opinii przedsiębiorców na temat koncepcji CSR 
zostały przeprowadzone w drugiej połowie 2013 roku i obejmowały 174 mikro (0-9 osób), małe (10-49 
zatrudnionych) i  średnie (50-249 pracowników) przedsiębiorstwa agrobiznesu prowadzące działal-
ność gospodarczą na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, agrobiznes, małe i średnie przedsiębiorstwa, 
obszary wiejskie
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Summary: The concept of corporate social responsibility, functioning under the name of CSR (Cor-
porate Social Responsibility), which is the responsibility of the business, is becoming more popular 
not only in academia, but also business. The purpose of this paper is to present some issues concerning 
the implementation of CSR strategies on the example of small and medium-sized enterprises agribusi-
ness. Research on business opinion on the concept of CSR has been carried out in the second half of 
2013 and included 174 micro-enterprises (0-9 persons), small (10-49 employees) and medium (50-249 
employees) businesses agribusiness established in rural areas of Warmia and Mazury.

Key words: social responsibility of business, agribusiness, small and medium-sized enterprises, rural 
areas

Wprowadzenie

 W praktyce biznesowej zazwyczaj panuje przekonanie, że przedsiębiorstwa istnieją wy-
łącznie po to, aby uzyskiwać zysk dla ich właścicieli. Niewielu przedsiębiorców i menedże-
rów dostrzega potrzebę łączenia działalności swoich firm z etyką, a przede wszystkim z po-
winnościami wobec społeczeństwa lub środowiska przyrodniczego. Podobne stwierdzenia 
można również odnaleźć w publikacjach autorów o neoliberalnych poglądach. Najczęściej 
przywołuje się w tym miejscu poglądy Miltona Friedmana, laureata Nagrody Nobla w dzie-
dzinie ekonomii, który jest zdania, że w gospodarce rynkowej przedsiębiorstwa swoje zasoby 
powinny wykorzystywać głównie na pomnażanie zysków, w oparciu o określone normy po-
stępowania, bez naciągania i oszustw1.

Takie zapatrywanie na rolę przedsiębiorstw w  rzeczywistości społeczno-gospodarczej, 
wywodzące się z klasycznej ekonomii, wraz z upływem czasu zaczęły coraz mniej pasować do 
obecnej sytuacji w gospodarce większości krajów2. Stąd od pewnego czasu można zaobser-
wować rosnące zainteresowanie koncepcją zarządzania biznesem, polegającą na świadomym 
działaniu zorientowanym nie tylko na zysk finansowy i aspekty ekonomiczne, ale także na 
szeroko rozumiane oraz analizowane interesy społeczne i ekologiczne3. 

Wspomniana koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, funkcjonująca pod na-
zwą CSR (Corporate Social Responsibility), czyli odpowiedzialność w biznesie, zdobywa co-
raz większą popularność nie tylko w środowiskach akademickich, ale także biznesowych4. 
Wynika to z  tego, że przedsiębiorcy i menedżerowie zaczynają dostrzegać pewne korzyści 
z wdrażania tej idei do swoich firm – i nie chodzi tu wyłącznie o aspekt ekonomiczny, ale 
także o zapewnienie sobie dobrej pozycji do startu w przyszłości5. Dlatego właśnie koncepcja 
CSR skupia się na budowaniu nowej równowagi między wymiarem ekonomicznym, eko-
logicznym i społecznym funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz rozwojem gospodarczym6.  

1  M. Friedman, The essence of Friedman, “Hoover Institution Press” 1987, s. 47.
2  D.W. Bromley, Environment and Economy: Property rights and public Policy, Blackwell, New York 1991.
3  M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004, s. 65.
4  M. Ratajczak, J. Wołoszyn, E. Stawicka, Społeczna odpowiedzialność małych i  średnich przedsiębiorstw 
agrobiznesu z obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012, s. 5-6.
5  R. Velford, A. Gouldson, Environmental management and business strategy, Pitman Publication, London 1994.
6  M. Ratajczak, Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności (CSR) we współczesnych 
przedsiębiorstwach, [w:] Społeczne i  organizacyjne czynniki rozwoju przedsiębiorczości, red. S. Flaszewska, S. 
Lachiewicz, M. Nowicki, Politechnika Łódzka, Łódź 2013, s. 198. 
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W  literaturze przedmiotu można spotkać kilkanaście definicji koncepcji CSR, dlatego że 
wiele instytucji międzynarodowych, np. Komisja Europejska czy Komitet ISO, organizacji 
społecznych oraz teoretyków i praktyków biznesu podjęło się próby wyjaśnienia jej istoty, 
stosując przy tym różnorodną argumentację7. 

Na pewno najważniejszą inicjatywą w zakresie propagowania idei CSR było opublikowa-
nie przez Komisję Europejską Zielonej Księgi na temat społecznej odpowiedzialności przed-
siębiorstw. Dokument ten systematyzuje koncepcję CSR na poziomie europejskim. Ogłosze-
nie Zielonej Księgi zainicjowało szeroką debatę na temat sposobu, w jaki UE może aktywnie 
promować koncepcję CSR na płaszczyźnie europejskiej oraz globalnej. Komisja Europejska 
określa społeczną odpowiedzialność jako ideę, w ramach której firmy dobrowolnie wbudo-
wują kwestie społeczne i środowiskowe w swoje działania biznesowe oraz w relacje ze swoimi 
grupami zainteresowanych8. 

Zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, w aspekcie różnych obszarów działalności przed-
siębiorstw, zawarte są w dokumentach takich, jak: Globalne zasady Sullivana, Inicjatywa Sekretarza 
Generalnego ONZ z 1999 roku, a także Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych9. 

Dokument pierwszy to zbiór zasad L. Sullivana, amerykańskiego pastora, członka za-
rządu General Motors10. Zasady te, kilkakrotnie uzupełniane, w obecnym kształcie odnoszą 
się do potrzeby przestrzegania praw człowieka, wolności zrzeszania się, zapewnienia bezpie-
czeństwa zdrowia i życia oraz promowania równych szans wobec pracowników bez względu 
na ich płeć, kolor skóry czy przekonania religijne, oraz do przestrzegania praw w działalności 
gospodarczej, do promocji zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego11.

Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan w trakcie Światowego Forum Ekonomicznego w Da-
vos w 1999 roku ogłosił inicjatywę nazwaną „Global Compact”. Inicjatywa ta w obecnym kształcie 
to zestaw 10 zasad zaakceptowanych przez ponad 4300 firm z całego świata, które zobowiązały się 
do ich przestrzegania. Zasady te odnoszą się do czterech obszarów działalności firm: przestrzega-
nia praw człowieka, warunków pracy, ochrony środowiska oraz walki z korupcją12.

Następną ważną inicjatywą są Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. 
Opracowane one zostały w 1976 roku, a ich ostatnia nowelizacja miała miejsce w 2000 roku13. 
Zasady te odnoszą się przede wszystkim do takich zagadnień, jak: stosunki między pracow-
nikami i pracodawcami, prawa człowieka, konkurencja, środowisko, interesy konsumentów, 
udostępnienie informacji, walka z korupcją oraz podatki14.

Trzeba także wspomnieć, że obok przywołanych dokumentów międzynarodowych za-
wierających kodeksy etyczne, w maju 2010 roku na sesji plenarnej ISO w Kopenhadze przy-
7  S. Syska-Romańczuk, P. Roszkowska, A. Niedźwiecka, Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Management 
and Business Administration, Central Europe, marzec-kwiecień 2012.
8  Green Paper: Promoting Framework for Corporate Social Responsibility, Commision of the European 
Communities. Brussels 2001, COM(2001) 366 final, s.4.
9  A. Carroll, za: A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, 
Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2009, s. 67. 
10  M. Żemigała, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, 
Wydawnictwo Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 107. 
11  J. Nakonieczna, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Wydawnictwo Difin, 
Warszawa 2008, s. 30. 
12  The Ten Principles, United Nations, The Global Compact, www.unglobalcompact.org 
13  M. Bojar, Społeczna odpowiedzialność w biznesie, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2007. s. 20.
14  M. Ratajczak, Odpowiedzialny biznes (CSR) w odniesieniu do wymagań rynkowych, [w:] Nauki o zarządzaniu dla 
przedsiębiorstw i biznesu, red. A. Czech, A. Szplit, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s. 161.
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jęto pierwszy międzynarodowy standard społecznej odpowiedzialności – ISO 26000, któ-
ry w Polsce został oficjalnie przetłumaczony i przedstawiony w drugiej połowie 2012 roku. 
W jego treści, oprócz zasad społecznej odpowiedzialności, zaprezentowano opis podstawo-
wych siedmiu obszarów CSR odnoszących się do: ładu organizacyjnego (między innymi 
posiadanie strategii CSR), praw człowieka, relacji z pracownikami, środowiska naturalnego, 
praktyk rynkowych, kwestii konsumenckich oraz zaangażowania i rozwoju społecznego15.

Jak już wcześniej zostało wspomniane, w literaturze można znaleźć kilkanaście definicji 
koncepcji CSR. W. Gasparski definiuje społeczną odpowiedzialność jako strategię przewagi 
konkurencyjnej, opartej na dostarczaniu trwałej wartości zarówno dla udziałowców, jak i po-
zostałych partnerów-interesariuszy16. Natomiast J. Korpus stwierdza, że odpowiedzialność 
społeczna to nowy światowy kierunek zmian w zrównoważonym rozwoju z poszanowaniem 
zasad ekonomii, ekologii i etyki17. 

Kolejny z  autorów, L. Zbiegień-Maciąg, definiuje odpowiedzialność w  biznesie jako 
moralną i zgodną z prawem powinność wobec całego środowiska, zarówno wewnętrznego, 
jak i  zewnętrznego otaczającego każde przedsiębiorstwo, zwłaszcza ze sfery agrobiznesu18. 
Podobnego określenia definicji używa M. Żemigała, zwracając uwagę na to, że koncepcja 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw agrobiznesu oznacza określoną wrażliwość na 
sprawy otoczenia zewnętrznego, takie jak wrażliwość społeczna czy ekologiczna, zdolność 
do utrzymania równowagi między interesami klientów, pracowników i akcjonariuszy, a także 
świadczenia pewnych usług na rzecz społeczności lokalnej19.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych aspektów dotyczących 
wdrażania strategii CSR na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu, a w 
szczególności posiadania strategii CSR, występowania osoby odpowiedzialnej za elementy 
CSR w firmie oraz ustalenie zależności pomiędzy posiadaniem strategii CSR a wykształce-
niem właścicieli oraz sekcją gospodarki, w jakiej prowadzą działalność.

1. Charakterystyka badanej populacji

Badania dotyczące opinii przedsiębiorców na temat znajomości przez nich koncepcji CSR, jej 
zakresu i zastosowania zasad społecznej odpowiedzialności zostały przeprowadzone w drugiej po-
łowie 2013 roku i obejmowały 174 mikro (0-9osób), małe (10-49 zatrudnionych) i średnie (50-249 
pracowników) przedsiębiorstwa agrobiznesu prowadzące działalność gospodarczą na obszarach 
wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.  W analizowanej populacji przeważały małe fir-
my – stanowiły 62,5%, przedsiębiorstwa mikro odpowiednio 29,5%, z kolei podmioty średnie – 8%.

Mężczyźni byli właścicielami 54,9% analizowanych przedsiębiorstw, a kobiety 45,1% pod-
miotów gospodarczych z sektora agrobiznesu. W badanej populacji występowało wyraźne 

15  P. Hąbek, P. Szewczyk, Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 
Gliwice 2010, s. 36.
16  W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski, Odpowiedzialność społeczna i  etyka biznesu 
w polskim życiu gospodarczym, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa 2004, s. 18.
17  J. Korpus, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w  obszarze kształtowania środowiska pracy, 
Wydawnictwo Placet, Warszawa 2006, s. 84. 
18  L. Zbiegień-Maciąg, Etyka w zarządzaniu, CiM, Warszawa 1997, s. 48-49.
19  M. Żemigała, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, 
Wydawnictwo Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 99.
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zróźnicowanie właścicieli w odniesieniu do ich wieku. Ponad 60% ankietowanych miało 46 
lat i więcej (odpowiednio przedział 46-55 lat stanowił 36,7%, a powyżej 56 lat około 25% 
właścicieli). Co trzeci przedsiębiorca znajdował się w przedziale wiekowym 30-45 lat, nato-
miast osób zarządzających w wieku do 30 lat było około 7,4% populacji. 

Stosunkowo korzystnie prezentowała się struktura właścicieli badanych przedsiębiorstw 
według ich wykształcenia (tabela 1). Zarządzający 46% firm posiadali wykształcenie wyższe 
– jest to na pewno zjawisko pozytywne, biorąc pod uwagę migracje osób wykształconych ze 
wsi do miast. Z wykształceniem wyższym była niewielka przewaga mężczyzn w wieku 30-55 
lat (ponad 59%). Prawie 37% ankietowanych posiadało wykształcenie średnie – przedział 
wiekowy zdominowany był przez zarządzających w wieku 46-55 lat. Pozostali badani chara-
kteryzowali się wykształceniem zasadniczym i  stanowili około 17% badanej populacji 
(wyraźna dominacja mężczyzn powyżej 56 lat). 

Tabela 1. Wykształcenie właścicieli przedsiębiorstw w zależności od płci i wieku (%)

Wykształcenie Ogółem
Płeć Wiek

Kobieta Mężczyzna do	30	
lat

30-45 
lat

46-
55	lat

powy-
żej
56	lat

Wyższe 45,9 44,8 55,2 15,4 33,3 25,9 25,4

Średnie 36,8 42,9 57,1 6,1 36,8 41,9 15,2

Zasadnicze 17,3 13,0 87,0 2,1 31,2 17,0 49,7
Źródło: opracowanie własne.

Na poniższym rysunku przedstawiona jest struktura badanych przedsiębiorców wiej-
skich według sekcji prowadzenia przez nich działalności gospodarczej.

Rysunek 1. Struktura badanych przedsiębiorstw według sekcji gospodarki (%)

Źródło: badania własne.
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Prawie 59% ankietowanych prowadziła działalność w sekcji przetwórstwa przemysłowego, 
co jest charakterystyczne dla małych i  średnich firm agrobiznesu w skali kraju, zwłaszcza 
na obszarach wiejskich. Co piąty badany zajmował się handlem hurtowym i detalicznym, 
co wynikało z  częstego lokalizowania podmiotów gospodarczych na obszarach wiejskich 
w pobliżu dużych aglomeracji miejskich. Pozostałe sekcje – rolnictwo i transport – stanowiły 
około 20% w strukturze badanych przedsiębiorców.

Kolejnym przedmiotem analizy były formy prawne, jakie miały badane podmioty gospo-
darcze z obszarów wiejskich (rysunek 2).

Rysunek 2. Struktura badanych firm według formy prawnej (%)

Źródło: badania własne.

Najwięcej badanych przedsiębiorstw (prawie 61%) funkcjonowało jako osoby firyczne 
prowadzące działalność gospodarczą – forma ta jest również najbardziej popularna w ska-
li całego kraju. W  pozostałych przypadkach podmioty te były zarejestrowane jako spółki 
z organiczoną odpowiedzialnością, cywilne oraz jawne (co jedenasta badana firma). 

2. Wybrane aspekty koncepcji CSR w świetle badań własnych

Polityka społecznej odpowiedzialności pozwala na uporządkowanie wszystkich działań 
związanych z podejmowaniem przez przedsiębiorstwa dobrowolnych inicjatyw społecznych. 
Takie firmy stają się organizacjami nowoczesnymi, co wiąże się głównie z faktem wprowa-
dzenia dialogu z różnymi grupami interesariuszy.

Wyniki badań przeprowadzonych w  małych i  średnich przedsiębiorstwach agrobizne-
su z  województwa warmińsko-mazurskiego pokazały, że prawie 36% przedsiębiorców nie 
podejmuje w swojej polityce działań z zakresu CSR (rysunek 3). Niestety, w przypadku ta-
kich podmiotów gospodarczych możemy mówić o postawie oporu wobec CSR i zmian z tym 
związanych. 
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Rysunek 3. Występowanie strategii CSR w badanych przedsiębiorstwach agrobiznesu (%)

Źródło: badania własne.

Tylko co czwarty ankietowany stwierdził, że podejmowane są działania na rzecz szero-
ko rozumianego otoczenia i są one wpisane w strategię działania firmy. W przypadku tych 
przedsiębiorstw można mówić o świadomej postawie społecznego wkładu oraz działaniach 
mających na celu poprawę jakości życia obywateli – przede wszystkim są to przemyślane 
działania CSR ukierunkowane na określony cel firmy. Natomiast prawie 38% badanych zade-
klarowało podejmowanie kroków o charakterze CSR, ale raczej w sposób okazjonalny, czyli 
jeśli zostaną o  to poproszeni. Chodzi tutaj głównie o działania jednorazowe, które bardzo 
często wynikają z zaangażowania się w konkretny projekt, w ramach którego firma podejmu-
je okazjonalne działania z zakresu CSR na rzecz społeczności lokalnej czy też pracowników. 
W celu określenia statystycznej niezależności między wykształceniem właścicieli badanych 
przedsiębiorstw a  posiadaniem strategii CSR wykonany został test niezależności χ2, który 
pokazał, że badane zmienne są wzajemnie zależne (tabela 2). Działania na rzecz szeroko ro-
zumianego otoczenia przedsiębiorstwa realizowane były przede wszystkim przez właścicieli 
z wykształceniem wyższym, a kroki o charakterze CSR, ale bez strategii, podejmowali przed-
siębiorcy z  wykształceniem zasadniczym. Praktycznie w  ogóle elementy strategii CSR nie 
istniały u osób z wykształceniem średnim. Trzeba także podkreślić, że obliczone wskaźniki 
pokazują umiarkowaną siłę związku pomiędzy badanymi zmiennymi.

Tabela 2. Określenie statystycznej niezależności pomiędzy wykształceniem właścicieli badanych 
przedsiębiorstw a posiadaniem strategii społecznej odpowiedzialności

TEST	NIEZALEŻNOŚCI	χ2

Hipotezy:
H0:	[badane	zmienne	są	wzajemnie	niezależne]

H1:	[badane	zmienne	nie	są	wzajemnie	niezależne]
 = 10,20 > 

     
	=	3,84,	zatem	odrzucamy	hipotezę	H0	na	rzecz	H1 przy	α	=	0,05

Współczynnik	zbieżności	T	Czuprowa Txy	=	0,54
Współczynnik	kontyngencji	C	Pearsona	-	zwykły Cxy	=	0,59

Współczynnik	kontyngencji	C	Pearsona	-	skorygowany skorCxy	=	0,83
Zmienna	X:	Wykształcenie	właścicieli	przedsiębiorstw

Zmienna	Y:	Posiadanie	strategii	społecznej	odpowiedzialności
Źródło: opracowanie własne.

2χ 2
αχ
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Określono także statystyczną niezależność pomiędzy sekcją działalności a posiadaniem 
strategii społecznej odpowiedzialności (tabela 3). 

Tabela 3. Określenie statystycznej niezależności pomiędzy sekcją działalności (PKD) a posiadaniem 
strategii społecznej odpowiedzialności

TEST	NIEZALEŻNOŚCI	χ2

Hipotezy:
H0:	[badane	zmienne	są	wzajemnie	niezależne]

H1:	[badane	zmienne	nie	są	wzajemnie	niezależne]
	=	23,95	>							=	11,07,	zatem	odrzucamy	hipotezę	H0	na	rzecz	H1 przy	α	=	0,05

Współczynnik	zbieżności	T	Czuprowa Txy	=	0,58
Współczynnik	kontyngencji	C	Pearsona	-	zwykły Cxy	=	0,63

Współczynnik	kontyngencji	C	Pearsona	-	skorygowany skorCxy	=	0,81
Zmienna	X:	Sekcja	działalności	(PKD)

Zmienna	Y:	Posiadanie	strategii	społecznej	odpowiedzialności
Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzony w  tym celu test niezależności χ2 pokazał, że badane zmienne nie są 
wzajemnie niezależne. W szerokim zakresie działania CSR w aspekcie otoczenia firmy były 
podejmowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa z branży przetwórstwa przemysłowego 
oraz handlu. Kroki o charakterze prospołecznym podejmowały przede wszystkim podmioty 
gospodarcze z sekcji rolnej, a w najmniejszym zakresie działania takie były realizowane przez 
firmy transportowe. Siła powiązania między analizowanymi zmiennymi jest stosunkowo sil-
na, co obrazują obliczone współczynniki. O słuszności przeprowadzonego powyżej testu nie-
zależności świadczą przedstawione na rysunku 4 zestawienia dotyczące posiadania strategii 
odpowiedzialnego biznesu według sekcji gospodarki. Przeprowadzone analizy pokazują, że 
działania na rzecz szeroko rozumianego otoczenia firmy występowały głównie w przedsię-
biorstwach przetwórstwa przemysłowego (prawie 70% odpowiedzi) oraz firmach handlo-
wych (połowa wskazań). Z kolei kroki o charakterze CSR, ale bez opracowanej strategii, mia-
ły miejsce przede wszystkim w firmach z branży rolnej – około 45% odpowiedzi. Trzeba też 
zwrócić uwagę na to, że w branży transportowej ponad 77% badanych przedsiębiorców nie 
posiada strategii CSR w żadnej postaci. 

2χ 2
αχ
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Rysunek 4. Występowanie strategii CSR według sekcji gospodarki (%)

Źródło: badania własne.

Bardzo często wdrażanie zasad CSR nie tylko w celu osiągnięcia własnych korzyści, ale 
też poszanowania obowiązków wobec interesariuszy w dużej mierze zależy od postawy oso-
by kierującej przedsiębiorstwem oraz osób odpowiedzialnych za przestrzeganie tych zasad 
w praktyce gospodarczej. Ponad 52% badanych potwierdziło, że w firmie nie ma osoby odpo-
wiedzialnej za działania powiązane ze społeczną odpowiedzialnością (rysunek 5). 

Rysunek 5. Występowanie w przedsiębiorstwie osoby odpowiedzialnej za działania CSR (%)

Źródło: badania własne.

Ponad 44% zadeklarowało, że osoby odpowiedzialne za działania CSR mają także inny 
zakres obowiązków zawodowych albo zajmują się tymi kwestiami doraźnie. Wdrażanie i re-
alizacja tych zasad staje się więc dodatkowym obowiązkiem i może powodować rozbieżności 
w realizacji ich w praktyce. Trzeba także podkreślić, że niecałe 4% badanych potwierdziło, 
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że jest w  firmie samodzielne stanowisko do spraw CSR i  taka osoba ma na celu przy-
gotowywanie wszystkich elementów związanych z wdrażaniem odpowiedzialnego biznesu 
w przedsiębiorstwie. 

Podsumowanie

Jeśli weźmiemy pod uwagę formalną stronę funkcjonowania koncepcji CSR w badanych 
przedsiębiorstwach agrobiznesu, to należy stwierdzić, że społeczna odpowiedzialność 
w strukturze organizacyjnej była bardzo mało widoczna, ponieważ brakowało osób odpow-
iedzialnych za opracowanie koncepcji CSR związanej z przedmiotem działania oraz specyfiką 
firmy. Tylko co czwarty ankietowany stwierdził, że podejmowane są działania na rzecz szero-
ko rozumianego otoczenia i są one wpisane w strategię działania firmy. W szerokim zakresie 
działania CSR w aspekcie otoczenia firmy były podejmowane przez małe i średnie przedsię-
biorstwa z branży przetwórstwa przemysłowego oraz handlu.

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że konieczne jest, aby przedsię-
biorcy w swoich firmach starali się wdrażać instrumenty polityki społecznej odpowiedzial-
ności, między innymi poprzez utworzenie jednolitej strategii w  tym zakresie. W  praktyce 
deklaracje, które są zapisane i przestrzegane dają o wiele większą gwarancję jakości i budzą 
zaufanie wśród interesariuszy. Dokładnie określony zakres strategii i jej formy pozwolą rów-
nież dostosować ją do rodzaju prowadzonej działalności biznesowej, zwłaszcza w sektorze 
agrobiznesu. 
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GOSPODARKA INNOWACYJNA OPARTA NA WIEDZY 
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW 

ROZWOJOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

KNOWLEDGE – BASED INNOVATIVE ECONOMY, 
WITH THE SPECIAL EMPHASIS ON THE EUROPEAN UNION 

DEVELOPMENT PROGRAMMES

Streszczenie: W artykule przedstawiono program Unii Europejskiej, który ze szczególnym naciskiem 
akcentuje potrzebę rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Unii w oparciu o innowacje i wiedzę. 
Program zawiera imperatywnie wyrażoną konieczność zwiększania nakładów na badania i rozwój do 
3% dochodu narodowego brutto, bo wówczas można się spodziewać wzrostu ilości nowych miejsc 
pracy w tych krajach o 3,7 mln oraz wzrostu dochodu narodowego tych krajów o 800 mld euro. Prze-
widuje się też utworzenie nowych instytucji unijnych, których zadaniem będzie rozwój jakościowy 
i ilościowy zasobów ludzkich przez system stypendialny dla młodych naukowców, poprzez stworzenie 
przestrzeni naukowo-badawczej, w której naukowcy mogliby pracować w dowolnie wybranym kraju 
Unii (oczywiście zgodnie z potrzebami tego kraju). Na tle planów unijnych przedstawiono i krytycznie 
oceniono poziom innowacyjności gospodarki polskiej (Forum gospodarcze w Krynicy).

Słowa kluczowe: wynalazki, innowacje, dyfuzja innowacji, innowacje w organizacji, rozwój poprzez 
innowacje, przedsiębiorczość 
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Summary: The article presents the European Union programme, which emphasizes the need for so-
cial and economical the development of the EU countries basisng on innovation and knowledge. The 
programme includes imperatively expressed necessity for increase of financial support directed onto 
research to 3% of GNP, as this means that we can expect the increase in the workplaces in these co-
untries by 3.7 mln, as well as the increase of GNP in these countries by 800 billion Euro.The plan is to 
found new EU institutions, whose task will involve qualitative and quantitative development of human 
resources by implementation of system of scholarships for young academics, and by creation of scien-
ce and research space where the scientists could work in a chosen EU country ( obviously according 
to the needs of the country in question). In this aspect, the level of innovation in Poland was critically 
assessed (Economic Forum in Krynica).

Key words: inventions, innovations, innovation diffusion, innovation of organisation, development 
through innovations, entrepreneurship

Wstęp

Gospodarkę światową i  nie tylko ją, ale dosłownie każdy aspekt życia społeczeństw, 
szczególnie tych gospodarczo rozwiniętych i tych, które próbują ją dogonić w cywilizacyjnym 
rozwoju, przenika proces globalizacji. Włączenie się naszego kraju do światowego procesu 
postępującej globalizacji i rozwoju sprawia, iż wykorzystanie przez polskie przedsiębiorstwa 
dotychczasowych innowacyjnych osiągnięć krajów rozwiniętych stało się koniecznością. Im-
peratyw adaptacji światowego dorobku innowacyjnego do warunków polskiej gospodarki 
i społecznego rozwoju nabrał cech szczególnej ważności. Pojęcie „innowacji” do światowej 
literatury ekonomicznej wprowadził I. Schumpeter. Mimo upływu czasu nie straciło ono nic 
ze swojej aktualności i znaczenia, i jak przed wiekiem, tak i teraz obejmuje ono: 

−	 wprowadzanie do produkcji wyrobów nowych lub udoskonalonych na bazie  
już istniejących;

−	 wprowadzanie nowych lub udoskonalonych procesów wytwórczych;
−	 zastosowanie nowych sposobów sprzedaży lub zakupów;
−	 otwarcie nowych rynków, zastosowanie nowych surowców lub półfabrykatów;
−	 wprowadzenie nowej organizacji do produkcji.
Podsumowując: każda innowacja w  ujęciu ekonomicznym prowadzi do przeniesienia 

zasobów z  niższego na wyższy poziom ekonomicznej efektywności. Światowy autorytet  
w dziedzinie innowacji i przedsiębiorczości, nieżyjący już P.F. Drucker, określa innowację 
jako szczególne narzędzie przedsiębiorcy, za pomocą którego zmiany obserwowane  w róż-
nych dziedzinach czynią okazję do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub do świad-
czenia nowych usług. Innowacja to pojęcie zarówno (a nawet bardziej) ekonomiczne, spo-
łeczne, organizacyjne niż techniczne. 

Powszechnie przyjmuje się, iż o innowacji możemy mówić dopiero po pierwszym han-
dlowym wprowadzeniu nowego produktu, usługi, procesu lub systemu czy urządzenia.  
A więc o pojawieniu się innowacji decyduje rynek, co lapidarnie można ująć, że „nic się nie 
dzieje, dopóki ktoś czegoś nie sprzeda”. J. Pajestka, odnosząc się do innowacji, stwierdza: „Nie 
ma znaczenia, że produkty czy technologie znane są gdzie indziej; dla danego społeczeństwa, 
które ich wcześniej nie znało, są bez wątpienia innowacjami”.



Gospodarka innowacyjna oparta na wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem... 137

Rodzaje innowacji:
- wynalazek – określa się najkrócej jako pomysł, który rodzi się dzięki znajomości  

wiedzy w danej dziedzinie, informacji czy sygnałów rynkowych. Przyjęto, iż dopiero zastoso-
wany wynalazek staje się innowacją;

- proces innowacyjny to pełny zakres czynności niezbędnych do przygotowania  i prak-
tycznego zastosowania oraz rozprzestrzeniania się – dyfuzji innowacji. Proces ten ma cha-
rakter probabilistyczny, zawsze bowiem towarzyszy mu ryzyko i jest uwarunkowany wieloma 
sytuacjami, a zatem nie istnieje jeden najlepszy sposób prowadzenia działalności innowacyj-
nej. Pochodną tego stanu rzeczy są liczne modele procesu. Przykład najprostszego modelu 
procesu to innowacja ciągniona (napędzana) przez rynek, zawierający 4 fazy:

1. sygnalizowana przez rynek potrzeba;
2. prace rozwojowe;
3. prace wdrożeniowe;
4. sprzedaż.
- innowacyjność organizacji – charakteryzuje zdolność i  wolę organizacji do ciągłego  

poszukiwania, wdrażania i  upowszechniania innowacji. W  coraz powszechniejszym prze-
konaniu innowacyjność staje się pożądaną cechą nie tylko w organizacji, ale przede wszyst-
kim w społeczeństwie i społecznościach lokalnych każdego obszaru ich działalności, w tym 
zwłaszcza gospodarki i administracji. Twierdzi się m.in. (Drucker), że w warunkach gospo-
darki rynkowej, oznaczającej jej konkurencyjność, szanse rozwojowe mają te organizacje, 
które w sposób innowacyjny będą wdrażały i oferowały nowe produkty, procesy i  zmiany 
w organizacji. Ogromna ilość stosowanych przykładów bezspornie dowodzi, iż przedsiębior-
stwo (organizacja) niewprowadzająca innowacji nieuchronnie starzeje się i podupada, ulega-
jąc ostatecznie unicestwieniu. Osobliwością innowacyjnego sposobu rozwoju organizacji jest 
równoczesne działanie kompleksowej grupy czynników w układzie synergicznym.  W świe-
tle powyższego, współczesny rozwój odbywa się głównie przez innowacje  i  jest to słuszne 
w odniesieniu zarówno do rozwoju cywilizacyjnego w skali makro, jak i poszczególnych or-
ganizacji – przedsiębiorstw i społeczności lokalnych.

1. Badania i innowacje w Unijnej Agendzie na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

 W  Agendzie tej zachęca się państwa Unii do zwiększania nakładów finansowych na 
badania i rozwój do wysokości 3% PKB, przy czym 1% nakładów pochodziłoby ze środków 
publicznych a 2% pokrywałby sektor prywatny. Szacuje się, że dzięki temu nastąpi wzrost 
liczby nowych miejsc pracy o 3,7 mln, z jednoczesnym wzrostem PKB o 800 mld euro. 

Najważniejsze wyzwania stojące w tym zakresie przed państwami Unii to: energia  i bezpie-
czeństwo żywnościowe, zmiany klimatu, starzenie się społeczeństwa. Panuje zdecydowany po-
gląd, że poziom życia w krajach Unii zależeć będzie od tego, czy potrafimy pobudzić innowacyj-
ność w zakresie produktów i usług, a także procesów i modeli biznesowych i społecznych. Dlatego 
innowacje stanowią centrum strategii „Europa 2020”, której inicjatywą przewodnią jest Unia In-
nowacji. Godnym podkreślenia jest fakt dążenia Unii do utworzenia wspólnej europejskiej prze-
strzeni badawczej (do 2014 r.), w ramach której m.in. europejscy naukowcy będą mogli pracować 
w dowolnym kraju Unii. Przykładem konkretnych działań Unii jest 7.P.R. na lata 2007-2013.
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Program tworzą 4 działy: 
a) Współpraca – w zakresie zdrowia, żywności, rolnictwa, rybołówstwa, biotechnolo-

gii, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, energii, środowiska, transportu, nauk 
społecznych i ekonomicznych, nauk humanistycznych, przestrzeni kosmicznej  i bezpieczeń-
stwa. Oprócz tego znalazły tu miejsce nanonauki i nanotechnologie, nowe materiały i nowe 
technologie produkcji;

b) Pomysły – ustanowienie i zorganizowanie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych;
c) Zasoby ludzkie – utworzenie funduszu stypendialnego dla młodych naukowców 

oraz stypendiów w ramach realizacji programu uczenia się przez całe życie, rozwoju kariery 
oraz rozwijania partnerstwa nauka – przemysł;

d) Możliwości – inwestowanie w infrastrukturę badawczą, potencjał małych i średnich 
przedsiębiorstw w sferę badań i rozwoju, w tworzenie klastrów naukowych oraz  w rozwój 
wiedzy naukowej. Powołany zostanie Europejski Instytut Innowacji  i Technologii, którego 
szczególnym zadaniem będzie poszukiwanie komercyjnych zastosowań dla wyników prac 
badawczych.

2. Poziom polskiej innowacyjności

Poziom innowacyjności oceniony zgodnie z obowiązującymi kryteriami sytuuje nasz kraj 
dopiero na 22. miejscu wśród krajów UE. Liderzy klasyfikacji to Niemcy – co nie jest zaskocze-
niem, ale to, że Estonia, Słowenia i inne mniejsze kraje europejskie też nas wyprzedzają, zasko-
czeniem jest. W dłuższej perspektywie luka technologiczna, jaka  w tym zakresie dzieli Polskę 
od krajów przodujących, z  pewnością może przynieść obniżenie konkurencyjności polskiej 
gospodarki. Ta całkiem realna groźba powinna stanowić imperatyw działań, zmierzających do 
skutecznego pozyskiwania funduszy na finansowanie działalności badawczo-rozwojowej. 

Jednak obok dość powszechnych narzekań na innowacyjność naszej gospodarki i całego 
systemu prawnego, kultury społecznej – niedostatecznie innowacyjnej – dostrzega się pozy-
tywy, takie jak duży eksport usług opartych na wiedzy, malejący dystans do USA i Japonii 
pod względem odsetka osób z wyższym wykształceniem. Wciąż jednak wzbudzają niepokój 
następujące wskaźniki i niedostatki: 

−	 wysoce niedostateczna współpraca między sektorem publicznym a prywatnym;
−	 niskie wydatki przedsiębiorstw na badania i rozwój;
−	 relatywnie niska ilość przedsiębiorstw innowacyjnych;
−	 wysoce niedostateczna współpraca nauki z przemysłem i komercjalizacja  

wyników badań;
−	 od 2008 r. znacząco spada ilość MiSP inwestujących w innowacje oraz BiR – panuje 

tu wręcz groźna stagnacja, zapowiadająca dalszy trend spadkowy w kolejnych latach.
Forum gospodarcze w Krynicy, które odbyło się we wrześniu tego roku, bardzo krytycz-

nie oceniło stan polskiej innowacyjności. Stwierdzono, że potrzebna jest nam wielka zmia-
na kulturowa społeczeństwa, prowadząca do powszechnej, obywatelskiej akceptacji działań 
na rzecz gospodarki innowacyjnej, ukazania korzyści, jakie ta gospodarka przyniesie społe-
czeństwu jako całości i poszczególnym obywatelom indywidualnie. Niezbędne jest (czytamy 
w  materiałach Forum) opracowanie wieloletnich rozwiązań, które zmniejszą niepewność 
przedsiębiorców co do możliwości uzyskania wsparcia finansowego oraz zminimalizują wią-
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żącą się z tym biurokrację. Pilnie potrzebne są proste rozwiązania, jak np. systemy odliczeń 
i ulg podatkowych, które mogą stać się alternatywą dla dotacji unijnych. Takie rozwiązania 
stosują kraje wysoko rozwinięte nie tylko w Europie, ale na wszystkich kontynentach.

Liczne doświadczenia wykazują, że efektywniej wykorzystują one wewnętrzny potencjał 
gospodarki poprzez wpływ m.in. na wzrost zatrudnienia wysoko kwalifikowanej kadry oraz 
polepszenia współpracy nauka – biznes. Zwiększyć to może przychody budżetu chociażby 
z tytułu CIT. Pytanie, co uczynić, aby innowacyjność stała się polską pozytywnie ocenianą 
rzeczywistością, a nie przedmiotem kolejnych dyskusji na kolejnym forum gospodarczym. 
W ten nurt dyskusji (forum w Krynicy) włączyło się też grono specjalistów z Centrum Ada-
ma Smitha, którego głos mocno akcentuje potrzeby w tym względzie: 

−	 stabilny i prosty system finansowy, promujący innowacyjność gospodarczo-społeczną;
−	 klarowny system prawny, ochraniający wynalazców i twórców;
−	 tanie patenty (opłaty patentowe), sprawne i skuteczne prawo autorskie;
−	 elastyczny system edukacyjny, gwarantujący wysoki poziom kapitału ludzkiego;
−	 zapewnienie konkurencyjności w infrastrukturze; deregulacja, ograniczenie konce-

sjonowania i zezwoleń.
Zastanawiając się nad stanem polskiej innowacyjności, warto ukazać jej dorobek na tle 

światowego nurtu innowacyjnego. Omawiając innowacje prezentowane w  książce francu-
skich autorów pt. „Zdumiewające wynalazki”, w pozycji tej wymieniono ponad 300 innowa-
cji, poczynając od ogniwa A. Volty, a kończąc na kamizelce kuloodpornej wykonanej z kevla-
ru wynalezionego w Laboratorium firmy DuPont przez zespół chemików kierowanych przez 
Stephanie Kwolek – Polkę z pochodzenia. Kevlar to niejedyny przykład innowacyjności, jest 
tu także polski immunolog L. Hirszfeld, który oznaczył grupy krwi dla pacjenta. Godzi się 
również wspomnieć o słynnej Lwowskiej Szkole Matematyków, którym zawdzięczamy wyna-
lezienie wycieraczki samochodowej. 

Narzuca się pytanie: a co dzisiaj, teraz, aktualnie wnosimy do świata innowacji? Odpo-
wiedź może budzić satysfakcję, bo w detektor podczerwieni polskiej konstrukcji wyposażony 
jest marsjański lądownik i jesteśmy autorami innych znaczących innowacji:

−	 rewolucyjnej elektronicznej kostki do gry (Targi CEBIT),
−	 najszybszego przemysłowego procesora w świecie,
−	 paczkomatu, usprawniającego dostawy w handlu elektronicznym,
−	 systemów, usprawniających pracę sektora publicznego w załatwianiu spraw admini-

stracyjnych (założenie firmy przez internet),
−	 branża gier wideo to dziś rozpoznawalny w świecie polski znak towarowy.
Ekscytując się wynalazkami i  innowacjami, które w zasadniczy sposób zmieniły oblicze 

globu, warunki życia Ziemian, ich kultury egzystencjalnej, praktycznie w każdym jej przejawie, 
w poczuciu komfortu życia, jednocześnie doświadczamy dojmującej i bolesnej świadomości, iż 
te dary intelektualnej pomysłowości, pracowitości, niestety, nie obejmują nas wszystkich – tych 
z Afryki, Azji, Europy i kontynentu amerykańskiego jednakowo. Wszystko to jeszcze do napra-
wienia przed naszym i następnymi pokoleniami, do zmiany na sprawiedliwsze, a zatem lepsze. 
Akcentując wzrost komfortu życia, nie sposób nie podkreślić ogromnych osiągnięć medycyny, 
zwłaszcza wobec pojawiającej się koncepcji „lecz się sam”; definiowanej jako zdobywanie wie-
dzy i samoedukacja pacjentów z zakresu zagadnień medycznych (zgodnie z maksymą Hipo-
kratesa „Drogą do zdrowia jest wiedza”). Oczekuje się, iż ta koncepcja umożliwi pacjentom 
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podejmowanie właściwych decyzji nie tylko w kwestii leczenia, ale uświadomienia, jak dana 
choroba może wpływać na wypełnianie różnych ról życiowych (rodzic, małżonek, nauczyciel). 

Zagadnienie to nie jest jeszcze rozpoznane przez polską służbę zdrowia. Z pewnością 
należy też podkreślić, iż w literaturze książkowej, publikacjach i przekazach internetowych 
pojawia się relatywnie dużo informacji na temat również niekonwencjonalnych metod le-
czenia. Dobry przykład stanowi tu wydanie książkowe pt. „Nieznana medycyna” czy cykl 
książek dr. Ratha i  dr Niedzwiecki propagujących terapie oparte o  komórkowe odżywcze 
składniki w skutecznym leczeniu śmiertelnych chorób. Możemy też odnotować tu znaczący 
udział polskich lekarzy i popularyzatorów innowacyjnych i tanich terapii: A. Rybczyńskiego, 
St. Burzyńskiego, J. Maslanky i innych. Trudno nie zauważyć wielkiego sukcesu polskich chi-
rurgów w przeprowadzeniu udanej operacji przeszczepienia twarzoczaszki.

3. Relacje: wiedza – innowacje

Innowacje i wiedza są nierozerwalnie ze sobą powiązane. Tworzenie wiedzy, czyli kre-
atywność, jest procesem zachodzącym na różnych poziomach organizacji społecznej. Dyna-
mika wzajemnych oddziaływań między wiedzą a gospodarką tworzy nieprzerwany łańcuch 
składający się z następujących ogniw:

1. twórczość przez generowanie idei;
2. innowacje przez prototypowe artefakty;
3. dyfuzja przez sieć handlową oraz inne sieci upowszechniania;
4. dyfuzja przez edukację;
5. nowa faza twórczości.
Istnieje zależność między systemem edukacji i gospodarką lokalną. Kapitał ludzki two-

rzony przez system edukacji jest istotnym czynnikiem produkcji i zamożności społeczeństw 
lokalnych. Zależność ta jest szczególnie silna w gospodarce opartej na wiedzy. Efekty dzia-
łania systemu edukacji określają ogólny poziom wykształcenia ludności i pracowników i są 
przez niego określane. Wysokie kwalifikacje pracowników zwiększają zdolności konkuren-
cyjne i efektywność gospodarki lokalnej. Poprawa sytuacji gospodarczej oddziałuje, na za-
sadzie sprzężenia zwrotnego, na zasoby wykwalifikowanej kadry przez wpływ na poprawę 
struktury zatrudnienia. Wzrost zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych pracowni-
ków pobudza dalszy rozwój systemu edukacyjnego. Uruchamia się w ten sposób mechanizm 
okrężnej, kumulatywnej przyczynowości.

Zjawiskiem charakterystycznym dla gospodarki opartej na wiedzy jest przyspieszony 
rozwój technopoli. Termin ten oznacza koncentrację w pewnych obszarach innowacyjnych 
technologicznie rodzajów działalności zdolnych do generowania naukowych synergii i eko-
nomicznej produktywności. W  najnowszej literaturze opisuje się i  analizuje powstawanie 
oraz działanie innowacyjnych kompleksów przemysłowych, które zmieniły dynamikę świato-
wej konkurencji, takich jak Dolina Krzemowa, Boston`s Route 128, kompleks terytorialno-
-przemysłowy Los Angeles, Tokijski Okręg Przemysłowy, powojenna industrializacja Bawarii. 
Większość starych metropolii, takich jak Paryż czy Londyn, należy do głównych światowych 
ośrodków innowacji i najnowocześniejszej techniki. Na środowisko innowacyjne składają się 
struktury społeczne, instytucjonalne, organizacyjne, ekonomiczne i terytorialne, tworzące wa-
runki do ciągłego generowania synergii oraz dokonywania inwestycji w procesy produkcyjne. 
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Rozwój takiego środowiska stał się obecnie kluczowym problemem rozwoju gospodarczego 
i sprawą prestiżu politycznego i społecznego. W działaniach zmierzających do rozwoju środo-
wiska innowacyjnego trzeba jednak uwzględniać zróżnicowany charakter technopoli i celów, 
jakie mają one do spełnienia.

Stosowanie pojęcia uczenia się w  odniesieniu do przedsiębiorstw oraz ich otoczenia 
miejskiego i regionalnego pojawiło się w literaturze naukowej niedawno. Jest ono pochodną 
pojęcia innowacyjności, rozumianego szeroko, jako upowszechnianie się wynalazków, no-
wych technologii, nowych produktów, nowych organizacji gospodarczych i  finansowych, 
nowych instytucji i struktur społecznych. 

Uczenie się jest procesem zbiorowym, a w szerszej skali społecznym. W procesie tym 
uczestniczą małe, średnie i wielkie przedsiębiorstwa, administracja samorządowa i rządowa, 
wyższe uczelnie i instytuty badawcze, organizacje zawodowe, organizacje samorządu gospo-
darczego, instytucje społeczne. Proces uczenia się dokonuje się przez wzajemne oddziaływa-
nie i współpracę tych podmiotów. 

4. Rola i znaczenie kapitału ludzkiego w tworzeniu i rozwijaniu 
gospodarki innowacyjnej opartej na wiedzy

 W przedsiębiorstwie kwalifikacje, talenty oraz pomysły są największym kapitałem, który 
zapewnia ekspansję i znajduje wyraz w funkcji badawczo-rozwojowej. W USA wymienia się 
pięć najważniejszych umiejętności niezbędnych w procesach innowacyjnych:

−	 pomysłowość – wychodzenie z ideą nowych lub udoskonalonych produktów  
 i procesów;

−	 przedsiębiorczość – nie tylko proponowanie ale też umiejętne doprowadzenie  
do realizacji nowych przepisów;

−	 umiejętność kierowania realizacją projektu – zdolność przewodzenia  
 ludziom i motywowania ich postaw do realizacji projektu

−	 umiejętność wykorzystania informacji – zbieranie, udostępnianie  
 i interpretowanie informacji o najnowszych osiągnięciach;

−	 wspieranie innowacyjności przez organizowanie doradztwa, konsultacji,  
 wyjazdów, poparcia.

Wśród ludzi twórczych są wyróżniani:
1. „inicjatorzy”, tj. pomysłodawcy, którzy odznaczają się intuicją, zdolnością dostrze-

gania problemów i rozumienia ich wagi. Osoby te wyznaczają przyszłe kierunki prac badaw-
czo-rozwojowych. W ich gronie są odkrywcy.

2. wynalazcy, którzy są bardziej zainteresowani tym, „jak coś działa” oraz jak mogłoby 
funkcjonować lepiej. Najważniejszą zapłatą dla wynalazcy jest poczucie sukcesu, iż to, co 
wykonał, sprawnie działa. Ludzie ci wierzą w siebie i własne projekty. 

Pracownicy twórczo zaangażowani winni mieć pewność, że ich wysiłek, koncepcje, osią-
gnięcia będą odpowiednio uznane. System motywacji tego personelu winien wprowadzać 
indywidualne nagradzanie na podstawie kryteriów opracowanego regulaminu. 

Realizacja innowacji wymaga trafnych pomysłów, utalentowanych realizatorów oraz 
środków. Zwraca się uwagę na rolę w tym zakresie technologicznych parków, wielkich przed-
siębiorstw czy rozległych sieciowych organizacji, które mogą podołać warunkom spełniają-
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cym konieczne wymagania organizacyjne i ekonomiczne. Wymienione są następujące cechy, 
które winny być spełnione:

1. Kultura przedsiębiorstwa – jest stymulatorem innowacyjności i wprowadzania w ży-
cie nowych pomysłów, udoskonaleń technicznych. 

Kultura współczesna w działalnościach gospodarczych kojarzy się z wdrażaniem techno-
logicznych innowacji i wymaga:

•	 decentralizacji odpowiedzialności i usamodzielniania jednostek składowych w wa-
runkach wzajemnego zaufania;

•	 aktywnego zaangażowania we współpracy menedżerów marketingu, produkcji fi-
nansów a także komórek sfery badań i rozwoju;

•	 warunków dla klimatu i sposobu ekspansywnego działania, zapewnienia delegowa-
nia odpowiedzialności;

•	 stopniowe, według kolejnych etapów zmierzanie do realizacji zadań długofalowej 
strategii i jej celów;

•	 wyznaczania priorytetów w oparciu o analizę diagnostyczną warunków, szans i zagrożeń.
2. Racjonalna decentralizacja. Chodzi o racjonalną lokalizację uprawnień  i odpowie-

dzialności. W zakresie badań rozwojowych chodzi o zachowanie perspektywy interesów da-
nej organizacji z wieloletnim wyprzedzeniem.

3. Zaangażowanie kierownictwa. Naczelny kierownik jest odpowiedzialny za racjona-
lizację poziomego obiegu informacji, zaangażowanie kierowników marketingu, produkcji 
i finansów procesach innowacyjnych i kreowaniu zadaniowych komórek. 

4. Duch przedsiębiorczości. Orientacja na przedsiębiorczość i jej identyfikowanie z wy-
siłkiem konkretnych osób, grup, stanowi warunek wdrażania nowych pomysłów i nowych 
technologii.

5. Sprawne sprzężenia i  poziomy przepływ informacji. Regularne kontakty między 
komórkami badawczo-rozwojowymi, wydziałami produkcyjnymi oraz marketingowymi są 
niedoceniane. Te poziome sprzężenia zapewniają szybsze reagowanie na impulsy rynku.

6. Wnikliwe ocenianie chłonności rynku. Brak wcześniejszego dociekliwego oceniania 
możliwości rynkowych przynosi daleko idącą ostrożność w ocenie jego chłonności na nowe 
produkty. Dotyczy to zwłaszcza decydentów wykazujących awersję do ryzyka, a także przy 
niedostatecznie udokumentowanych technologiach czy produktach. Prowadzić to może do 
odwlekania decyzji i utraty szans.

7. Popieranie innowatorów. Przyśpieszanie rozwoju produktów i ich wdrażania wyma-
ga przyznawania środków inicjatorom i autorom innowacji, którymi są nieraz znani w orga-
nizacji wynalazcy, innowatorzy, mistrzowie techniki. Uzasadnienie wniosku winno opierać 
się o  strategię przedsiębiorstwa, ocenę ekspertów na podstawie badania funkcji ewentual-
nych prototypów z różnych punktów widzenia. 

Podsumowanie

Jak wynika z powyższych przykładów, chociaż obecnie już można śmiało mówić o go-
spodarce opartej na wiedzy, to samo posiadanie wiedzy nie gwarantuje oczekiwanego suk-
cesu. Konieczna jest tu umiejętność zdobywania najświeższych informacji, ich filtracji, a co 
ważniejsze – umiejętność ich właściwego wykorzystania, co właśnie prowadzi do procesów 
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innowacyjnych i wzrostu innowacyjności. Zarówno rządy, jak i pojedyncze firmy, organiza-
cje powinny ciągle pogłębiać swoją wiedzę na temat innowacji, aby zapewnić sobie i społe-
czeństwu nie tylko pozycję konkurencyjną, ale także „lepsze jutro” – co również jest celem 
gospodarki opartej na wiedzy. Z prezentowanych programów badawczo-rozwojowych Unii 
wyraźnie wynika, iż mocny, wręcz dramatyczny nacisk położony przez „Brukselę” na ko-
nieczność wykorzystania wiedzy, innowacji, kapitału ludzkiego, z jego potencjałem intelek-
tualnym to właściwa droga, prowadząca do dobrobytu i rozwoju wszystkich krajów skupio-
nych w Unii Europejskiej.
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Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest analiza podstawowych tendencji w  kreowaniu 
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Summary: The aim of the paper is the analysis of the basic tendencies in creating business strategies 
using knowledge and consumers’ experience – crowdsourcing in the functioning of not only contem-
porary enterprises but also broadly understood organizations. The key issue is an attempt to assess the 
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Wprowadzenie 

We współczesnym świecie występuje rewolucja w zakresie metod komunikacji. Do grupy 
nowych kanałów komunikacji należą między innymi: blogi, czaty, fora, Facebook, Twitter 
itd., które wymagają od marketerów innego podejścia. W  literaturze przedmiotu podkre-
śla się, że minęły czasy, gdy budżety marketingowe decydowały o sukcesie różnego rodzaju 
kampanii reklamowych1. Interesującym modelem komunikacji między przedsiębiorstwem 
a konsumentem staje się crowdsourcing, który opiera się na wykorzystaniu przez przedsię-
biorstwa pomysłowości swoich klientów; klient uzyskuje tu prawo głosu jako równoprawny 
partner w rozmowie. Zgromadzenie na profilu określonego przedsiębiorstwa licznej grupy 
fanów może być podstawą otrzymania informacji zwrotnej. Informacje płynące z „tłumu” 
mogą zostać dalej wykorzystane w strategiach biznesowych tych przedsiębiorstw; stają się 
nierzadko wartościowym doradcą w tym zakresie. Ted Rubin2 jest współautorem koncepcji 
Return on Relationship, którą konkludują słowa: think reputation not ranking, connectivity not 
netwowork, loyalty not celebrity – liczy się reputacja – nie ranking, prawdziwy kontakt – nie 
sieć kontaktów, lojalność – nie fajerwerki. Zasygnalizowane zmiany w świecie komunikacji 
między przedsiębiorstwami i interesariuszami stały się fundamentem idei crowdsourcingu.

1. Pojęcie crowdsourcingu (idea)

Termin crowdsourcing oznacza integrację szerokiej grupy ludzi z zewnątrz z daną organizacją 
lub osobą w celu działań twórczych. Crowdsourcing to neologizm powstały z połączenia angiel-
skich wyrazów „crowd” (tłum) i „outsorcing” (korzystanie z zasobów zewnętrznych). Pojęcie to 
stworzył w 2006 roku Jeff Howe, dziennikarz magazynu „Wired”, i zdefiniował go jako „outsour-
cing zadań wykonywanych tradycyjnie przez wyspecjalizowany podmiot (pracownika) do nie-
zdefiniowanej, zwykle szerokiej grupy ludzi w formie otwartego zaproszenia”. Z przedstawionej 
definicji wynika, że u podstaw crowdsourcingu leży outsourcing. W ocenach korzyści z zastoso-
wania przez menedżerów outsourcingu wskazuje się głównie na redukcję kosztów i możliwość 
skupienia się na zasadniczej działalności przedsiębiorstwa i  skrócenia czasu dostarczania pro-
duktów na rynek i uzyskanie korzyści z innowacji wprowadzanych przez outsourcingowych part-
nerów3. W literaturze podkreśla się, że crowdsourcing to młodszy brat outsourcingu. Zdaniem 
J. Howea „crowdsourcing to outsourcing na sterydach”. Crowdsourcing nie jest jednoznaczny 
z outsourcingiem, mimo że opiera się na wykorzystaniu kogoś z zewnątrz dla realizacji określo-
nych zadań, jest instrumentem tańszym i szybszym w porównaniu z outsourcingiem.  W ramach 
crowdsourcingu wyróżnić można takie kategorie, jak:

−	 crowfunding (wspólne finansowanie projektu przez społeczności),
−	 co-creation (współtworzenie, wspólne wykonywanie pracy twórczej przez społeczność),
−	 microtasking (wykonywanie przez społeczność drobnych zadań wchodzących 

w skład większego projektu, na przykład rozpoznawanie tekstu),
1  J. Kasprzycki-Rosikoń, J. Piątkowski, Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek, Wydawnic-
two HELION, Gliwice 2013, s. 16.
2  T. Rubin, K. Rose, Return on Relationship, Tate Publishing LLC, Oklahoma 2013.
3  M.J. Power, K.C. Desouza, C. Bonifazi, Ousourcing. Podręcznik spraw praktycznych, Wydawnictwo MT Biznes, 
Warszawa 2008, s. 97; L.R. Dominguez, Outsourcing krok po kroku dla menedżerów, Oficyna Ekonomiczna Grupa 
Wolters Kluwer, Kraków 2009, s. 59.



Crowdsourcing w zarządzaniu organizacjami 147

−	 ARTsourcing (zaawansowana forma crowdsourcingu; społecznością, do której kie-
ruje się przekaz są przedstawiciele różnych dziedzin sztuki i design, w tym graficy, filmowcy, 
dźwiękowcy czy też architekci).

R. Dawscon wyróżnia sześć możliwości zastosowania crowdsourcingu w marketingu, ta-
kich jak: content, brainstorm, new product development (NPD), insight, zaangażowanie oraz 
klient jako rzecznik marki. Content to angażowanie tłumu do tworzenia różnych form con-
tentu kreatywnego, czyli projektowanie logotypów (platforma crowdourcingowa 99designs), 
stron internetowych (oDesk), tworzenie wideo (Million You), budowanie baz zdjęć (Fotolia), 
tekstów, tłumaczeń, czy też testowanie stron (uTest). Brainstorm polega na generowaniu po-
mysłów dla potrzeb badań marketingowych. Przykładem z tego zakresu jest społecznościowy 
Think tank, czy też crowdsourcingowa burza mózgów. New product development to angażo-
wanie tłumu celem zgłaszania pomysłów na produkty i usługi; niejednokrotnie tłum partycy-
puje w tworzeniu strategii cenowej (Genius Crowds). Insight sprowadza się do zbierania opi-
nii użytkowników na temat produktu, usługi czy marki, których przykładem jest Crowdtap. 
Działania z zakresu zaangażowania polegają na włączaniu określonych grup docelowych tak, 
aby aktywnie spędzały czas z marką (Million You). Klient jako rzecznik marki (ang. Word-
-of-mouth) to działania, w których użytkownicy rozprzestrzeniają opinie na temat danego 
produktu lub usługi wśród swojej rodziny, znajomych (Buzz Agent). Konkludując stwierdzić 
należy, że główna idea crowdsourcingu zakłada uzyskanie przez przedsiębiorstwo korzyści 
w drodze poszukiwania globalnych zasobów talentu i umiejętności poza swoimi strukturami.

2. Crowdsourcing w strategiach biznesowych

Z raportu IBM C-suite Study 20134 wynika, że menedżerowie zauważają rosnący wpływ 
klientów na strategię działania ich firm. W procesach kształtowania strategii biznesowych 
uwzględniono wpływ takich podmiotów (interesariuszy), jak: dyrektorzy zarządu, dział stra-
tegii korporacyjnej, klienci, rada nadzorcza, spółka nadrzędna i zarząd. Wyniki badań z tego 
zakresu przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Ocena wpływu podmiotów (interesariuszy) na strategię działań przedsiębiorstw
lp. Wyszczególnienie Wpływ (%)
1. Zarząd 78
2. Klienci 55
3. Rada nadzorcza 53
4. Dział strategii korporacyjnej 44
5. Dyrektorzy poniżej zarządu 26
6. Kluczowi partnerzy biznesowi 25
7. Firma matka, spółka nadrzędna 23

Źródło: opracowanie własne na podst. raportu IBM C-suite Study 2013, [w:] W. Szwoch, Klienci przej-
mują stery w firmach, HBR Polska, luty 2014, s. 12. 

4  Badania przeprowadzili konsultanci IBM Institute for Business Value. Konsultanci IBV rozmawiali bezpo-
średnio z ponad 18 tysiącami przedstawicieli kadry kierowniczej w 60 krajach. IBM C-suite Study 2013 zosta-
ło opracowane na podstawie bezpośrednich wywiadów z 4183 przedstawicielami przedsiębiorstw działających 
w dwudziestu różnych branżach na terenie 70 krajów świata; reprezentowali oni zarówno organizacje z sektora 
publicznego, jak i prywatnego. Około 400 wywiadów pochodziło z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
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Z przedstawionych wyżej badań wynika, że w strategiach rozwoju przedsiębiorstw najwięk-
szą rolę ma zarząd; kolejne, znaczące miejsce w tym zakresie z 55% udziałem zajmują klienci; 
ich udział jest bliski znaczeniu rady nadzorczej (53% wskazań). Co więcej, opinie klientów są 
ważniejsze od założonej strategii przedsiębiorstwa, a nawet relacji z kluczowymi partnerami 
biznesowymi. We współczesnych warunkach gospodarowania nastąpiła wyraźna zmiana roli 
klientów; z odbiorców dóbr i usług stają się oni kreatorami strategii biznesowych (tabela 2).

Tabela 2. Ocena wpływu klientów przez zarządy przedsiębiorstw na świecie i w Polsce (w %)
lp. 	Poziom	wpływu Świat Polska
1. duży	 54 46
2. średni 36 38
3. ograniczony 10 16

Źródło: opracowanie własne na podst. raportu IBM C-suite Study 2013, [w:] W. Szwoch, Klienci przej-
mują stery w firmach, HBR Polska, luty 2014, s. 12.

Badania wykazały, że ponad połowa menedżerów na świecie (56%) uważa, że klienci 
mają bardzo duży wpływ na kształtowanie przyszłości przedsiębiorstw. W praktyce działal-
ności dużych przedsiębiorstw tworzy się nawet zespoły doradcze złożone z klientów, aby uzy-
skać bezpośrednie opinie na temat działań strategicznych. Zarządy polskich przedsiębiorstw 
wskazują na 46%, uznany jako duży, wpływ klientów na kształtowanie oferty swoich przed-
siębiorstw. Sytuacja taka może wynikać z dość zachowawczego podejścia do wykorzystania 
mediów społecznościowych w warunkach polskich. 

Zastosowanie crowdsourcingu w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw wymaga umie-
jętności zarządzania społecznością w celu jak najefektywniejszego wykorzystania zasobów 
ludzkich tkwiących w społeczności. W zakresie crowdsourcingu innowacji, zdaniem Darona 
Acemoglu, Mahameda Mostagir i Asumana Ozdaglara z Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT), można zarządzać, podobnie jak pracownikami wewnątrz przedsiębiorstwa5.

2. Płaszczyzny wykorzystania crowdsourcingu

Współczesny Internet nie polega już na modelu, w  którym nadawca wysyłał informa-
cję, a internauta ją odbierał, ale opiera się na strumieniowym przepływie danych w obu kie-
runkach, często bez udziału użytkownika, jak ma to miejsce w mediach społecznościowych. 
„Podstawowa idea rozwiązań sieciowych ewaluowała od oferowania treści, przez komunikację, 
do współpracy z użytkownikami. Dzisiaj sieć umożliwia każdemu konsumentowi tworzenie, 
ocenę i komentowanie treści oraz dystrybucję przekazów”6. Crowdsourcing wykorzystuje ak-
tywność i zaangażowanie internautów. Biorąc pod uwagę znaczenie komunikacji w crowdso-
urcingu, należy stwierdzić, że dużego znaczenia nabierają social media. Są one kolejnym, obok 
mediów tradycyjnych, kanałem komunikacji, ale o innym charakterze. Można je określić mia-
nem mediów konsumentów. Social media to środki przekazu podlegające kontroli społecznej, 
nastawione na dialog, polemikę, dyskusję, wymianę poglądów i społecznie realizowaną analizę 

5  R. Fabisiak, Rozwiązania tłumu pod kontrolą menedżera, „Puls Biznesu” nr 43 (4056), 4 marca 2014, s. 10.
6  D. Kaznowski, Social media – społeczny wymar Internetu, [w:] E-Marketing. Współczesne trendy. Pakiet starto-
wy, red. J. Królewski, P. Sala, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 71.
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informacji. W odróżnieniu od mediów tradycyjnych w mediach społecznościowych publikacja 
treści jest dopiero początkiem procesu mediowego7. Media społeczne są nowym zjawiskiem, 
choć wykorzystywanym coraz częściej przez polskie firmy. Niemniej zauważalny jest problem 
związany z małym zrozumieniem znaczenia i konieczności opracowania strategii internetowej, 
szczególnie w odniesieniu do social mediów. Wyjątkiem wydaje się być crowdsourcing, które-
go zastosowanie wymaga opracowania strategii, prowadzącej firmę do osiągnięcia określonego 
celu8. Oczywiście, nie można tej tezy uogólniać. Jak pokazują zaprezentowanie w artykule przy-
kłady, są w Polsce zarówno takie firmy, które w sposób świadomy i zaplanowany podejmują 
współpracę z internautami, oraz takie, które w wąskim zakresie wykorzystują komunikację ze 
społecznością internetową, przez co nie wykorzystują jej potencjału. 

Według raportu Massolution9 w 2011 r. obroty dostawców usług crowdsourcingowych 
wzrosły o  75%. Dane te świadczą o  dynamicznym rozwoju tego modelu na świecie, przy 
czym największą popularność crowdsourcing ma w Ameryce Północnej i Europie. Oba kon-
tynenty skupiają łącznie 90% klientów tego typu usług. W Polsce również rośnie zaintereso-
wanie tym trendem, co jest rezultatem m.in. dynamicznego rozwoju portali projektowania 
społecznego10. Według wspomnianego raportu zdecydowana większość przedsiębiorstw sto-
sujących crowdsourcing to start’upy i małe przedsiębiorstwa. 

Crowdsourcing rozumiany jest przede wszystkim jako współpraca z internautami, którzy 
dzielą  się nie tylko wiedzą, lecz również trafnymi uwagami, dobrymi radami i wskazówka-
mi. Trend ten znajduje zastosowanie w Polsce przy realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć 
o charakterze zarówno społecznym, jak i biznesowym. Obserwując rozwój crowdsourcingu 
w naszym kraju, można zauważyć, że w pierwszej kolejności znalazł zastosowanie w sferze 
społecznej, a następnie w biznesie (biorąc pod uwagę tylko polskie firmy).  

Z inicjatywy Centrum Cyfrowego Projekt Polska w 2012 roku powstał pomysł „Otwarte 
Zabytki”, którego celem jest propagowanie wiedzy o polskich zabytkach oraz uaktualnienie 
spisu polskich zabytków z udziałem internautów. Na potrzeby czynu społecznego zaprojek-
towano i udostępniono online narzędzie, dzięki któremu internauci mieli możliwość spraw-
dzania i uzupełniania podstawowych informacji o zabytkach: nazwę, adres, datę powstania 
i współrzędne GPS. Sukces akcji, w której wzięło udział ponad 7 tysięcy osób, przyczynił się 
do rozwoju projektu. Po uwzględnieniu sugestii użytkowników rozbudowano narzędzie słu-
żące do uzupełniania danych o kolejne funkcjonalności (m.in. opis, tagi, fotografie, wydarze-
nia historyczne)11. W ten sposób powstał serwis internetowy otwartezabytki.pl. Umożliwia 
on swobodne edytowanie katalogu oraz wykorzystanie aplikacji służących m.in. do moni-
torowania i alarmowania o stanie zabytków, do tworzenia mapy zabytków oraz dodawania 
nowych obiektów do wspólnego katalogu. Bardzo ważnym aspektem akcji jest jej edukacyjny 
charakter oraz zachęcanie do angażowania się w cyfrową ochronę zabytków w każdym za-
kątku Polski. Należy spodziewać się, że OtwarteZabytki.pl będą się rozwijać, tym bardziej 
że 88% zabytków znajdujących się w bazie ma status niesprawdzonych12. O zainteresowaniu 

7  Ibidem, s. 74-75.
8  B. Libert, J. Spector, 9 rules for Successful. Crowdsourcing, Pearson Education, New Jersey 2010, s. 28.
9  Crowdsourcing, czyli jak wykorzystać potencjał tłumu, http://www.outsourcingportal.pl/pl/outsourcing/artyku-
ly/ [dostęp: 17.03.2014].
10 Ibidem.
11  www.otwartezabytki.pl [dostęp: 18.03.2014].
12 Ibidem.
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akcją świadczą codziennie zgłaszane informacje do aktualizacji danych o zabytkach. Tabela 
3 prezentuje pod względem ilościowym bazę portalu z podziałem na zabytki według kryte-
rium sprawdzenia w poszczególnych województwach.

Przykładem wykorzystania crowdsoucingu zarówno w sferze społecznej, jak i bizneso-
wej jest platforma Sprinet.pl, oferująca e-usługę do realizacji projektów. Sprinet.pl pomaga 
komunikować się dużej liczbie ludzi, dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Jest to narzędzie 
do wymiany myśli i idei. Platforma jest skierowana do różnego rodzaju instytucji, fundacji 
oraz firm, które szukają pomysłu, projektu lub nowego wizerunku. Na platformę zapisują się 
ww. organizacje i  szukają rozwiązań z  pomocą internautów. Obecnie Sprinet.pl skupia 37 
organizacji z różnych branż. O skuteczności tego narzędzia crowdsourcingowego świadczą 
stworzone projekty. Jednymi z ciekawszych są pomysły dla firmy Vertex S.A. dotyczące in-
nowacyjnych osłon okiennych Geometrical blinds, Pepitkowe puzzle, Immaterial blinds oraz 
Shape- blinds. 

Tabela 3. Baza zabytków portalu OtwarteZabytki.pl według województw
lp. Województwo Liczba	zabytków Razem

sprawdzonych niesprawdzonych
1. Zachodniopomorskie 198 3 792 3 990
2. Pomorskie 477 3 087 3 564
3. Warmińsko-mazurskie 646 5 556 6 202
4. Kujawsko-pomorskie 709 2 927 3 636
5. Podlaskie 346 2 262 2 608
6. Mazowieckie 1 409 6 282 7 691
7. Wielkopolskie 857 7 479 8 336
8. Lubuskie 145 3 929 4 074
9. Łódzkie 407 2 710 3 117
10. Lubelskie 601 3 662 4 263
11. Świętokrzyskie 625 1 208 1 833
12. Śląskie 520 3 809 4 329
13. Opolskie 172 3 095 3 267
14. Dolnośląskie 639 8 681 9 320
15. Małopolskie 843 5 157 6 000
16. Podkarpackie 559 4 010 4 569
Łącznie 9 153 67 646 76 799

Źródło: na podstawie bazy otwartezabytki.pl, data dostępu: 19.03.2014.

Innym przykładem zastosowania crowdsourcingu w Polsce z wykorzystaniem konkur-
sów, ale adresowanych do specjalistów w określonych dziedzinach, jest serwis Corton.pl.13 
Idea portalu polega na złożeniu przez dowolną organizację zamówienia na projekt graficzny. 
Po zaakceptowaniu zamówienia Corton.pl ogłasza konkurs, a informacja o nim jest kiero-

13  P. Golczyk, Crowdsourcing w Polsce, http://blog.ideria.pl/lang/pl/crowdsourcing-w-polsce/ [dostęp: 19.03.2014]. 
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wana do kilku tysięcy profesjonalnych grafików i projektantów. W przeciągu średnio 7 dni 
(są także konkursy trwające 21 dni) do organizacji spływają projekty. Co ważne, w czasie 
trwania konkursu zleceniodawca może komunikować z projektantami w celu sugerowania 
zmian w nadsyłanych pracach. Po zamknięciu konkursu organizacja wybiera zwycięski pro-
jekt, a następnie otrzymuje materiały graficzne w określonym formacie oraz oświadczenie 
o przekazaniu wszelkich praw do projektu. Corton.pl rozlicza się ze zwycięzcą oraz wypełnia 
wszystkie formalności podatkowe związane z pozyskaniem nowego projektu graficznego.14 
Za pośrednictwem portalu zrealizowano dotychczas ponad 90  000 projektów. Przeważają 
wśród nich projekty logotypów marek, portali internetowych firm oraz opakowań dla kon-
kretnych produktów. Z portalu w zdecydowanej większości korzystają firmy, rzadziej organi-
zacje społeczne lub jednostki samorządu terytorialnego. 

Ważnym aspektem istnienia serwisów takich jak Corton.pl są obopólne korzyści dla 
zainteresowanych. Mamy więc firmy, dla których projektowanie społecznościowe zwiększa 
efektywność działań marketingowych oraz zmniejsza koszty pozyskania projektu. Ten wa-
riant, czyli zakup zwycięskiego projektu, jest tańszy niż zlecenie projektu agencji reklamowej 
lub firmie graficznej. Budżety realizowanych na serwisie projektów wahają się od kilkuset 
złotych do kilku tysięcy złotych. Przykładami najdroższych projektów, które zrealizowano za 
pośrednictwem portalu Corton.pl, są15:

−	 projekt maskotki dla Legii Warszawa – budżet 3500 zł,
−	 projekt logo dla Koalicji i kampanii edukacyjnej „Wybieram e-faktury” – budżet 3000 zł, 
−	 projekt folderu, handbooku dla firmy KennedyFitch – budżet 2999 zł,
−	 projekt strony internetowej, logo, wizytówek i papieru firmowego dla firmy KP Pro-

jekt sp. z o.o. – budżet 2700 zł,
−	 projekt strony internetowej koordynatora Kredytum.pl – budżet 2199 zł,
−	 projekt opakowań dla makaronów AS-Babunia – budżet 2050 zł. W ramach crowdso-

urcingu graficy i projektanci rozwijają swoje umiejętności, zdobywają doświadczenie niezbędne 
do tworzenia własnego portfolio oraz zarabiają. Należy również podkreślić, że w ten sposób część 
grafików, głównie tych początkujących, ma szanse zaistnienia na rynku. 

Crowdsourcing poprzez konkurs wykorzystują również pojedyncze firmy. Wśród tego 
typu działań  można  wymienić  akcję „Logo jak nowe”. Jego celem było stworzenie nowego lo-
gotypu dla marki Era  i jego późniejsze zastosowanie w kreowaniu wizerunku marki. Podobne 
działanie zastosowała Pepsi, która zorganizowała konkurs dla architektów i studentów architek-
tury. Celem tego konkursu było przygotowanie projektów „orzeźwiających” polskie budowle, 
w tym Pałacu Kultury i Nauki. W ramach tej samej kampanii polscy internauci decydowali 
o tym, który pomnik/budowla w naszym kraju wymaga zdecydowanego odświeżenia. Zwycię-
skie projekty doczekały się prezentacji w technologii Augmented Reality.  

W Polsce jest realizowanych także wiele kampanii reklamowych z pogranicza crowdsourcin-
gu i społecznej odpowiedzialności biznesu. Przykładem jest jedna z najciekawszych – a zarazem 
najgłośniejszych – kampania „Razem dla Tatr” sponsorowana przez Milkę. Celem kampanii było 
zwrócenie uwagi na ochronę przyrody w Tatrzańskim Parku Narodowym, który rocznie odwie-
dza około 3 mln turystów16. To rodzi problem z ingerencją człowieka oraz koniecznością podjęcia 

14  http://corton.pl/strona/jak-to-dziala [dostęp: 19.03.2014].
15  Baza projektów Corton.pl, http://corton.pl/agencja-graficzna/portfolio [dostęp: 19.03.2014].
16  A. Wajrak, B. Kuraś, Ratuj Tatry, wyborcza.pl, http://wyborcza.pl/1,100794,7867374,Ratuj_Tatry.html
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działań dla zachowania walorów przyrodniczych regionu. Eksperci z Tatrzańskiego Parku Na-
rodowego wybrali sześć elementów charakterystycznych polskich Tatr: świstaka, Morskie Oko, 
krokusa, Giewont, kozicę i niedźwiedzia. Internauci zostali zaproszeni do wyboru symbolu Tatr, 
który otrzymał dofinansowanie na ochronę. W głosowaniu uczestniczyło ponad 560 tys. osób17. 
Wyniki głosowania przedstawiono 26 czerwca 2010 roku, a symbolem Tatr został niedźwiedź. 
Profil Milki stworzony na Facebooku był i nadal jest miejscem spotkań fanów marki oraz polskich 
gór. Do tej pory fanpage „Razem dla Tatr” polubiło 124 133 internautów18. Marka kontynuuje 
kampanie na rzecz ochrony Tatr, wykorzystując pomysły fanów.

Crowdsourcing jest również wykorzystywany na potrzeby realizacji społecznych pro-
jektów, które często powstają spontanicznie. Przykładem jest akcja „Ukradli mi rower 
w Krakowie”. Społeczna inicjatywa mieszkańca Krakowa, który padł ofiarą złodziei, wciąż 
przynosi efekty. Internauta na portalu YouTube umieścił filmik z prośbą o pomoc w od-
nalezieniu skradzionego roweru. Odzew społeczności internetowej był natychmiastowy, 
a jego efektem jest rosnąca popularność profilu akcji, który zrzesza aktualnie 1279 osób19. 
Społeczna inicjatywa znalazła poparcie opinii publicznej, a wzmianka o niej pojawiła się 
w  jednym z  największych krajowych serwisów informacyjnych – „Faktach” stacji TVN. 
Co więcej, podobne inicjatywy zaczynają powstawać w kolejnych miastach Polski, m.in. 
w Poznaniu i Warszawie.  

W nowy trend wpisują się również jednostki samorządu terytorialnego. Przykładem jest 
stworzona przez Urząd Miasta Rzeszowa i  Sprinet Polska pod koniec stycznia br. platfor-
ma społeczna: dobrepomysly.erzeszow.pl. Jest to portal internetowy, który ma stać się miej-
scem wymiany myśli i bazą pomysłów na lepszy Rzeszów. Na razie zrzesza 80 użytkowników. 
Każdy może nim zostać pod warunkiem, że się zarejestruje. Aktualnie trwa głosowanie nad 
trzema projektami: Burza mózgów, Rowerowy Rzeszów i  Najlepsze miejsce dla studenta. 
Efektem współpracy urzędu miasta i społeczności lokalnej jest realizacja pomysłu zamonto-
wania bezpłatnej ładowarki do telefonów w trasie podziemnej, aby każdy mieszkaniec mógł 
doładować baterie20. Kolejny przykład wykorzystania crowdsourcingu to konkurs ogłoszony 
przez miasto Ostrołęka na stworzenie projektu logo Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostro-
łęce21. Z crowdsourcingu skorzystała również Policja, która 2013 roku ogłosiła konkurs na 
znak graficzny oraz elementy identyfikacji wizualnej komend i  komisariatów. Według za-
łożeń logotyp miał składać się z napisu „Policja” i  ewentualnie towarzyszącego mu znaku 
graficznego. Sąd konkursowy stanowili przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
Komendy Głównej Policji i Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych. Jego decy-
zją konkurs wygrał zespół Idee z Katowic, który zaproponował projekt logo nawiązujący do 
wzoru odznaki policyjnej, czyli ośmioramiennej gwiazdy22. 

17  http://www.milka.com.pl/strona-glowna/o-marce/kluczowe-kampanie/milka-razem-dla-tatr [dostęp: 
16.03.2014].
18  https://www.facebook.com/Milka.Razem.dla.Tatr?fref=ts [dostęp: 16.03.2014]. 
19  https://www.facebook.com/pages/Ukradli-mi-rower-w-Krakowie/443503995683380?fref=ts [dostęp: 
17.03.2014].
20  Rzeszów szuka dobrych pomysłów. Uruchomił portal, Rzeszów News. Portal Informacyjny, http://rzeszow-
-news.pl/rzeszow-szuka-dobrych-pomyslow-uruchomil-portal/ [dostęp: 16.03.2014].
21  Oficjalny serwis Urzędu Miasta Ostrołęka, http://www.ostroleka.pl/?id=173&ia=12601 [dostęp: 17.03.2014].
22  Policja z nowym logo – doradzało społeczeństwo, Crowdsourcing.pl, http://www.crowdsourcing.org.pl/policja-
-z-nowym-logo-doradzalo-spoleczenstwo.html [dostęp: 13.03.2014].
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Jak już wspomniano wcześniej, crowdsourcing wykorzystują głównie start’upy23. W Aka-
demickim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy Politechnice Częstochowskiej są firmy, które 
prowadzą swoje profile na Facebooku, ale większość z nich opisywany trend wykorzystuje 
sporadycznie. Są to m.in. F.H.U. Melanowicz (usługi hydrauliczne i wykończenie wnętrz), 
Urzeczywistniacze 3FX.eu (drukarki przestrzenne i druk 3D), Wooldream (sprzedaż produk-
tów z runa owczego), Animek (organizacja imprez okolicznościowych) oraz oklej.go (wystrój 
wnętrz). W przypadku start’pów AIP przy P.Cz. crowdsourcing (jeśli jest wykorzystywany) 
sprowadza się do współpracy z  internautami głównie przy ocenie produktów/usług, czyli 
w  bardzo wąskim zakresie. To wymaga zweryfikowania stopnia świadomego wykorzysty-
wania tego narzędzia przez start’upy. Zakres, w jakim wykorzystywany jest crowdsourcing, 
może wskazywać na brak wiedzy na jego temat, a współpraca z internautami może wynikać 
tylko z faktu posiadania profilu w social mediach. 

Podsumowanie

Przedstawione wyżej przykłady crowdsourcingu pozwalają wyciągnąć kilka wniosków 
dotyczących wykorzystania tej idei w zarządzaniu organizacjami. Przede wszystkim dobrze 
zorganizowana społecznościowa analiza problemu powoduje, że akcja sama się promuje, na-
tomiast internauci – uczestnicy – przyjmują na siebie część obowiązków ambasadorskich. 
Dzięki temu przekaz dociera do odbiorców w sposób bardzo zróżnicowany – poprzez kanały, 
które w  tradycyjnych kampaniach nie są wykorzystywane. Kolejnym ważnym czynnikiem 
w  procesach angażowania tłumu w  decyzje produktowe i  marketingowe jest świeże spoj-
rzenie, które często posiadają odbiorcy. Wreszcie trzecia sprawa – crowdsourcing w Polsce 
nadal stanowi swego rodzaju nowość – dlatego, przy odpowiednim wykorzystaniu narzędzi 
PR, kampania staje się interesująca dla mediów i blogerów, ze względu na przyjętą technikę 
działania. Podkreślić należy, że w praktyce polskich przedsiębiorstw szczególną popularność 
zdobywa jeden z elementów crowdsourcingu, jakim jest crowdfunding, czyli społecznościo-
we finansowanie projektów.
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CZYNNIKI MOTYWACJI PODNOSZĄCE MORALE 
PRACOWNIKÓW

MOTIVATION FACTORS THAT BOOST EMPLOYEES’ MORALE 

Streszczenie: Jedną ze skutecznych metod motywowania jest podnoszenie morale pracowników. Ar-
tykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Cześć teoretyczna przedstawia morale i zaangażowanie 
pracowników, które bezpośrednio wynikają z potrzeb, celów i oczekiwań personelu. W dalszej części 
rozważań przedstawiono menedżera jako podmiot zwiększający morale pracowników. W części empi-
rycznej przedstawiono czynniki motywacji podnoszące morale pracowników badanej jednostki admi-
nistracji publicznej. Prezentowane wyniki badań ankietowych identyfikują praktyczne ujęcie procesu 
motywacji kształtujące zaangażowania i morale pracowników. 

Słowa kluczowe: motywacja, morale, zaangażowanie, menedżer, środki motywacji

Summary: One of successful motivation methods is to boost employees’ morale. The character of this 
paper is theoretical and empirical. The theoretical part presents employees’ morale and involvement 
that directly arise from the staff ’s needs, goals and expectations. Further on in the paper, a manager is 
presented as an entity boosting employees’ morale. The empirical part presents motivation factors that 
boost morale of the employees of the public administration entity examined. The results of a question-
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naire survey presented in the paper identify the practical aspect of a motivation process that shapes 
employees’ involvement and morale.

Key words: motivation, morale, employees engagement, manager, means of motivation

Wstęp

Jedną ze współczesnych metod motywowania pracowników jest podnoszenie morale 
pracowników. Stosując powyższą metodę, można zainspirować współpracowników do tego, 
aby wykorzystywali cały swój potencjał i energię do wykonywania pracy.

1. Morale i zaangażowanie pracowników

Termin „morale” jest definiowany jako forma spójności grupy, która odnosi się do wy-
konywanych zadań poprzez wspólne zaangażowanie jej członków1. Dlatego wysokie morale 
jest ściśle powiązane z zaangażowaniem i entuzjazmem, z jakim pracownicy przychodzą do 
pracy. Takie zachowanie bezpośrednio wpływa na uzyskanie lepszych wyników w pracy. Po-
tocznie można określić, że niskie morale to niska motywacja, natomiast wysokie morale to 
wysoka motywacja do pracy. Wysokie morale wynika również ze wzajemnego zaufania2. 

Sukces współczesnych organizacji w dużym stopniu zależy od określenia własnych oczekiwań. 
Zaangażowanie pracowników wiąże się z przywiązaniem i lojalnością względem organi-

zacji. Według M. Armstronga zaangażowanie obejmuje trzy komponenty, do których należą3:
1. identyfikacja z organizacją, która uwzględnia jej cele i wartości;
2. chęć pozostania w organizacji;
3. gotowość do podejmowania wysiłku na rzecz organizacji.
Chcąc wzmocnić zaangażowanie pracowników należy postępować według następują-

cych zasad:
•	 inicjować rozmowy z pracownikami na temat dążeń i wartości organizacji,
•	 prowadzić rozmowy z pracownikami na temat bieżących działań jednostki,
•	 angażować pracowników do realizacji własnych celów,
•	 podnosić jakość warunków pracy w organizacji,
•	 starać się zapewnić pracownikom bezpieczeństwo pracy,
•	 dawać pracownikom możliwość wypowiadania się na dany temat.
Pracownicy zaangażują się w  swoją pracę wówczas, gdy będą mieć poczucie, iż orga-

nizacja ich docenia. Takie docenianie pracowników polega na tworzeniu i  podtrzymywa-
niu atmosfery w organizacji, która jest częścią kultury organizacyjnej. Obejmuje odczucia 
związane z: odpowiedzialnością, informacją zwrotną, przyznawaniem nagród, tożsamością, 
wsparciem oraz słuchaniem i proponowaniem pewnych rozwiązań.

Według M. Armstronga organizacje mogą badać morale za pomocą kwestionariusza po-
staw i opinii, który powinien obejmować następujące obszary:
1  M. Armstrong, Zarządzanie ludźmi. Praktyczny poradnik dla menedżerów liniowych, Dom Wydawniczy REBIS, 
Poznań 2007, s. 46.
2  A. Bruce, 24 metody motywowania pracowników. Kierowanie zespołem w nowoczesnej firmie, Wydawnictwo 
Studio EMKA, Warszawa 2005, s. 62-63.
3  M. Armstrong, Zarządzanie ludźmi…, s. 43.
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•	 czy zarządzanie organizacją jest sprawne,
•	 czy firma jest dobrym pracodawcą,
•	 czy uczciwie traktuje pracowników,
•	 jaki zakres obowiązków firma powierza pracownikom,
•	 czy firma wspiera pracowników,
•	 czy osiągnięcia pracowników są zauważane i doceniane. 
O niskim morale pracowników świadczą konflikty w organizacji, brak właściwej współ-

pracy, nieskuteczna komunikacja, niepunktualność, które wpływają na niepowodzenia w do-
starczaniu odpowiedniej jakości usług dla klientów. Dlatego ważnym zadaniem współcze-
snych menedżerów jest podnoszenie morale pracowników, a przy tym przekonanie ich, że 
udział w tym procesie przyniesie im osobiste korzyści.

Za skuteczną metodę motywacji uważa się programy wyrażania uznania pracownikom. 
Do tych programów zalicza się osobiste gratulacje za dobrą pracę składane pracownikowi 
w cztery oczy, wysłanie odręcznej notatki albo e-maila z podziękowaniem za coś, co pod-
władny dobrze wykonał, artykuł w zakładowej gazecie, oficjalne ceremonie, na których wrę-
cza się poszczególnym osobom symboliczne nagrody lub plakietki itp.4.

Zdaniem J. Penca nie należy stosować zbyt silnej motywacji, ponieważ wówczas pojawia-
ją się liczne błędy, zahamowania, zwęża się u pracownika pole uwagi, zmniejsza się zakres 
dostępnych skojarzeń, pewne tory rozwiązań utrwalają się, mimo że nie prowadzą do osią-
gnięcia pożądanych rezultatów. Zachodzi to z następujących powodów:

•	 zbyt silna motywacja wywołuje niepokój, a człowiek pełen niepokoju staje się mniej 
sprawny;

•	 pracownik bardziej się zajmuje śledzeniem wyników i czynników, które na nie wpły-
wają i traci świadomość tych elementów sytuacji, których oddziaływanie jest bardziej długo-
falowe, a ostatecznie musi odbić się negatywnie na wydajności;

•	 przy niepokoju i silnym napięciu ludzie tracą zdolność rozwiązywania problemów 
i uruchamiają mechanizmy obronne5.

Jednym z podstawowych warunków skutecznego motywowania jest aktywność mene-
dżerów. Jest ona potrzebna przy tworzeniu i doskonaleniu systemu motywacyjnego. Aktyw-
ność i zaangażowanie menedżerów mają podstawowe znaczenie dla efektywnego stosowania 
systemu motywacji. Bez umiejętności, zaangażowania i dobrej woli menedżerów nie ma mo-
tywowania, ponieważ jest ono funkcją menedżerską6. 

Potrzeba zmian dotyczy niemal wszystkich zagadnień związanych z  zachowaniami 
w  przedsiębiorstwie. Chodzi tu o  postawy, postrzeganie, zespoły, przywództwo, motywa-
cję, projektowanie organizacji i podobne zagadnienia. Nie można myśleć o przyszłości nie 
uwzględniając zmiany. Rzeczywisty świat jest burzliwy i wymaga od firmy oraz od jej człon-
ków dynamicznych zmian, będących warunkiem konkurencyjności. W przeszłości zmiana 
była traktowana jako przypadkowe zakłócenie spokojnego i przewidywalnego świata. W dzi-
siejszych czasach takie sytuacje już nie mają miejsca. Menedżer musi stawiać czoło nieusta-
jącym i chaotycznym zmianom w świecie7.

4  S.P. Robbins, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2004.
5  J. Penc, Menedżer w działaniu, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2003.
6  T. Oleksyn, Sztuka motywowania. Kilka rad dla menedżerów, „Personel” 2001, nr 15/16.
7  S.P. Robbins, Zachowania w organizacji…
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Organizacje przyszłości wymagają bardziej kreatywnych menedżerów, którzy zrozumieją je 
i będą w przyszłości dobrymi liderami. Menedżerowie powinni traktować ludzi jako najważniejszy 
intelektualny majątek i podstawową siłę napędową i stworzyć im możliwości rozwoju kompetencji, 
twórczości i zaangażowania. Zarządzanie w przyszłości najbardziej będzie się różniło od dzisiejszego 
stylem kierowania ludźmi. Menedżer będzie zobowiązany merytorycznie wspierać pracowników 
i silnie angażować się w sprawy przedsiębiorstwa. Wykonywana praca powinna dawać ludziom peł-
ną satysfakcję. Według E.H. Sheina menedżerowie muszą wykazać się następującymi cechami:

1) wysokim poziomem percepcji i zrozumienia otaczającej rzeczywistości oraz samych siebie;
2) niezwykle wysokim poziomem motywacji umożliwiającej im aktywną partycypację 

w uciążliwym procesie uczenia się i zmian, wziąwszy szczególnie pod uwagę coraz łagod-
niejsze podziały graniczne, w których poczucie przywiązania stanie się trudne do określenia;

3) siłą emocjonalną, aby móc stawić czoło własnym i cudzym problemom, w miarę jak 
uczenie się i procesy przemian będą coraz bardziej narzucały styl życia;

4) nowymi zdolnościami analizy przesłanek kulturowych, identyfikacji tych założeń, które 
mają rację bytu, i tych, które są błędne, oraz analizy ewolucyjnych procesów rozwijających kulturę 
organizacji pracy poprzez wykorzystywanie mocnych stron i elementów funkcjonalnych;

5) chęcią i  umiejętnością angażowania innych, gdyż zadania wymagające rozwiązania 
będą zbyt złożone, a dane zbyt rozprzestrzenione, aby menedżerowie mogli sobie z nimi radzić;

6) umiejętnością dzielenia się władzą i uprawnieniami do kontroli zgodnie z kompe-
tencjami ludzi, tj. pozwalaniem i zachęcaniem do przejmowania we własne ręce odpowie-
dzialności przywódczej we wszystkich przejawach działania firmy. 

Od menedżerów jutra będzie się wymagać kumulacji różnych umiejętności. Do ich obo-
wiązków będzie należało projektowanie strategii, zachęcanie innych, motywowanie oraz mo-
nitorowanie procesu zmian i  korygowanie go. Z  przekonań i  entuzjazmu lidera firma ma 
czerpać siłę niezbędną do wyruszenia w nieznane. Przewiduje się, że cenne będą umiejęt-
ności, które obecnie nie są potrzebne menedżerowi dla skutecznego kierowania firmą. Me-
nedżerowie przyszłości będą musieli posiąść zdolność właściwego wykorzystywania umie-
jętności pracowników, wychodzenia poza dotychczasowe ograniczenia, tworzenia nowych 
warunków do zmian i szybkiego uczenia się nowości. Można oczekiwać nowej jakości pracy, 
a w niej znajdą się następujące zmiany: w przyszłości menedżerowie będą poświęcać więcej 
czasu na bezpośrednią realizację zadań, a mniej na planowanie;

 - będą mniej ograniczeni schematami organizacyjnymi na rzecz bardziej efektywnego 
działania bez względu na istniejące struktury;

 - zainteresowanie samymi wynikami, jak i sposobami osiągania wyników będzie rów-
noważne;

 - będą kontrolowani na podstawie tworzenia i promowania wyjątkowych możliwości 
działania w skali całej firmy;

 - organizacje będą poszukiwać liderów charakteryzujących się nie tylko osobistą cha-
ryzmą, ale mających zdolność trwałych umiejętności i możliwości dla firmy;

 - będą nieustannie szukać możliwości wyprzedzenia oczekiwań klientów8.
Zarządzanie doskonałe nie jest fikcją, utopią czy marzeniem. Jest wyzwaniem dla wielu 

menedżerów, którzy ucząc się nowych ról, zmieniają się w liderów. Na tej drodze można się 
wiele nauczyć na własnych potknięciach, a  jeszcze więcej w  dobrze zorganizowanym sys-
8  J. Penc, Menedżer w działaniu…
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tematycznym procesie samokształcenia, w którym należy doskonalić własne kompetencje. 
Zalicza się do nich uczenie się służebności i przywództwa, dyscypliny i dzielenia się władzą, 
pracy zespołowej i jednoosobowej odpowiedzialności.

2. System motywacji jako proces zwiększający poziom morale pracowników

Budowanie i  doskonalenie sprawnego systemu motywacyjnego pracowników nale-
ży do niełatwych zadań, dlatego warto wskazać, iż systemy motywowania stanowią jeden 
z  najważniejszych elementów decydujących o  skuteczności pracy w  danej organizacji, co 
wpływa bezpośrednio na zwiększenie morale pracowników. 

Ważnym ujęciem systemu motywacyjnego są jego podsystemy, do których można zaliczyć9:
•	 czynniki motywacyjne,
•	 system zadaniowy, 
•	 całkowite koszty, 
•	 partycypację pracowników. 
Skuteczność funkcjonujących w przedsiębiorstwie systemów motywowania można roz-

patrywać z punktu widzenia przedsiębiorstwa i wówczas miarą skuteczności będzie stopień 
realizacji celów – zadań motywującego, natomiast z punktu widzenia pracownika tą miarą 
będzie poziom satysfakcji i zadowolenia lub ich braku. 

Tworzenie systemów motywowania w przedsiębiorstwie uwarunkowane jest szeregiem 
czynników, wynikających z otoczenia zewnętrznego w stosunku do organizacji, a także z re-
lacji z otoczeniem wewnętrznym. Do podstawowych determinant kształtowania systemów 
motywowania w przedsiębiorstwie należą10:

•	 strategia, 
•	 kultura organizacyjna, 
•	 struktura organizacyjna, 
•	 specyfika działalności, 
•	 sytuacja finansowa, 
•	 otoczenie konkurencyjne, 
•	 faza rozwoju firmy, 
•	 wielkość przedsiębiorstwa, 
•	 potencjał kadrowy.
Przedstawione powyżej determinanty wpływają na konstrukcję systemów motywacyj-

nych, wymagają jednak poprzedzającej ją diagnozy, która obejmowałaby pracowników, ich 
potrzeby, preferencje, postawy oraz znajomość metod i technik motywowania. Poza tym na-
leży scharakteryzować i ocenić sytuację pracy, warunki organizacyjne, system wartościowa-
nia pracy, system zarządzania przedsiębiorstwem. Ważna jest również znajomość perspektyw 
rozwojowych firmy. Głównym celem tworzenia systemu motywacyjnego jest sukces i rozwój 
organizacji oraz zatrudnionych w niej pracowników. 

9  L. Kozioł, M. Tyrańska, Motywowanie pracowników w teorii i praktyce, Wydawnictwo Biblioteczka Pracownika, 
Warszawa 2002, s. 28-29.
10  A. Benedikt, Motywowanie pracowników w sytuacjach kryzysowych, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2003, 
s. 29.
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3. Czynniki motywacji zwiększające poziom morale pracowników 
– analiza wyników badań

Materiał empiryczny zawarty w  niniejszym opracowaniu pochodzi z  projektu badaw-
czego pt. „Proces zarządzania zasobami ludzkimi administracji publicznej”11. W badaniach 
dobrowolnie wzięło udział 85 pracowników administracji publicznej z  Katowic, Dąbrowy 
Górniczej, Sosnowca, Mysłowic oraz Częstochowy, wśród których było 77,1% mężczyzn oraz 
22,9% kobiet. Najliczniej w badaniach reprezentowani byli pracownicy w wieku od 36-45 lat 
(tab. 1), z wykształceniem wyższym, ze stażem pracy od 11 do 20 lat.

Tabela 1. Charakterystyka badanej zbiorowości pod względem wieku, wykształcenia i  stażu pracy 
w administracji publicznej

Cecha: Struktura w %

Wiek
do 25 lat

od 26 
do 35 

lat

od 36 
do 45 

lat

od 46 do 55 
lat powyżej 55 lat

0,0 41,0 54,0 6,0 0,0

Wykształcenie
wyższe

po-
lice-
alne

średnie zawodowe

79,5 1,2 19,3 0,0

Staż pracy 
w Policji

do 5 lat
od 

5 do 
10 lat

od 11 
do 20 

lat

od 21 do 30 
lat powyżej 30 lat

12,0 9,6 66,3 12,0 0,0
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Nieco ponad połowa (55,3%) badanych dostrzega szanse na rozwój własnej kariery za-
wodowej w administracji publicznej. Z kolei 43,5% badanych nie widzi takich szans, nato-
miast pozostałe 1,2% nie ma na ten temat żadnego zdania. Być może tak wysoki odsetek 
pracowników niełączących swojej kariery zawodowej z organizacją, w której obecnie pracują, 
spowodowany jest ich niechęcią do rozwoju, niedostrzeganiem możliwości rozwojowych lub 
stresem i wypaleniem zawodowym, na które policjanci są szczególnie narażeni. Większość 
bowiem ankietowanych charakteryzowała się stażem pracy między 11 a 20 lat, więc byli to 
już doświadczeni pracownicy. Równocześnie 58,8% badanych uważa, że ich organizacja nie 
ułatwia pracownikom podnoszenia kwalifikacji. Ułatwienia takie widzi niecałe 32% bada-
nych.  W tabeli 2 przedstawiono czynniki mających wpływ na podnoszenie i obniżanie mo-
rale pracowników badanej grupy. 

11  Badanie przeprowadzono w miesiącach kwiecień–czerwiec 2012 r. Przedmiotem badań były obszary zarzą-
dzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Celem badań było poznanie opinii pracowników na temat 
wybranych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi w  administracji publicznej. Narzędziem badawczym był 
kwestionariusz ankiety, zbudowany z pytań o charakterze zamkniętym i półotwartym. 
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Tabela 2. Czynniki podnoszące i obniżające morale pracowników w opinii badanych respondentów
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Działania

struktura w %
Otrzymuję wskazówki i pomoc zawsze, gdy 
są mi potrzebne 2,4 28,9 16,9 43,4 8,4 0,0 

Mam świadomość umiejętności i kompeten-
cji, jakie muszę posiadać, by awansować 4,8 13,3 8,4 66,3 7,2 0,0 

Mam poczucie, iż mam realne szanse na 
awans w mojej instytucji 6,0 31,3 32,5 27,7 2,4 0,0 

Otrzymuję szkolenia, które pozwalają mi 
skutecznie wykonywać obowiązki 16,9 31,3 26,5 22,9 2,4 0,0 

Mam dostęp do szkoleń i szansę na rozwój 
umiejętności potrzebnych w mojej dalszej 
karierze zawodowej

19,3 39,8 19,3 19,3 2,4 0,0 

Mam poczucie, iż mogę otwarcie omawiać 
różne sprawy ze swoim bezpośrednim prze-
łożonym, a także dzielić się z nim swoimi 
problemami i obawami

12,0 20,5 25,3 36,1 6,0 0,0 

Ostatnia ocena wyników mojej pracy była 
trafna i gruntowna 4,8 6,0 19,3 60,2 8,4 1,2 

Mój bezpośredni przełożony przekazał mi 
w sposób wyraźny swoje oczekiwania wobec 
mojej osoby

7,2 18,1 16,9 51,8 4,8 1,2 

Mój bezpośredni przełożony w sposób 
aktywny uczestniczy w planowaniu mojej 
kariery zawodowej

16,9 36,1 24,1 21,7 1,2 0,0 

Mój bezpośredni przełożony pozwala mi na 
swobodne podejmowanie decyzji odnośnie 
do tego, w jaki sposób mogę najlepiej wypeł-
niać swoje obowiązki zawodowe

8,4 19,3 27,7 34,9 9,6 0,0 

Mój bezpośredni przełożony wspiera stwa-
rzanie pozytywnego i sprzyjającego współ-
pracy środowiska pracy

9,6 25,3 22,9 37,3 4,8 0,0 

Aktualne oczekiwania odnośnie do mojej 
pracy mieszczą się w rozsądnych granicach 
i są możliwe do zrealizowania

3,6 24,1 14,5 50,6 7,2 0,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Imprezy organizowane przez instytucję są pozytywnie postrzegane przez respondentów 
i chętnie w nich uczestniczą (40,2%). Niestety, aż 35,4% źle postrzega organizowanie takich 
imprez i nie chce się integrować poza godzinami pracy.  Z analizy przeprowadzonych badań 
wynika, że zdecydowana większość respondentów czerpie satysfakcję z wykonywanej przez 
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siebie pracy. Brak satysfakcji z pracy deklarowało jedynie 14,6% badanych, a pozostałe 3,7% 
nie potrafiło sprecyzować swoich odczuć w tym zakresie. W tabeli 3 przedstawiono wyniki 
dotyczące oceny czynników satysfakcji z pracy badanych pracowników.

Tabela 3. Ocena satysfakcji z pracy w kształtowaniu morale pracowników
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struktura w %
Zamierzam przepracować w organizacji do eme-
rytury

8,4 2,4 4,8 43,4 39,8 1,2 

Moje obciążenie pracą/godziny pracy mieszczą się 
w rozsądnych granicach

8,4 21,7 4,8 61,4 3,6 0,0 

Moja praca jest interesująca i przynosi ciągłe wy-
zwania

0,0 9,6 18,1 62,7 9,6 0,0 

Wierzę, iż mam przed sobą długie lata kariery 
w instytucji

1,2 24,1 47,0 25,3 2,4 0,0 

Mam poczucie dumy z tego, że mogę pracować 
w administracji publicznej

2,4 12,2 24,4 51,2 8,5 1,2 

Ogólnie rzecz biorąc jestem zadowolony(a) z mojej 
pracy

3,6 4,8 21,7 61,4 8,4 0,0 

Poleciłbym/poleciłabym bliskiemu koledze moją 
instytucję jako dobre miejsce pracy

6,0 32,5 31,3 30,1 0,0 0,0 

Jestem zadowolony(a) z mojego udziału w podej-
mowaniu decyzji, które mają wpływ na moją pracę

8,4 27,7 18,1 42,2 2,4 1,2 

Mogę oddzielić swoje obowiązki zawodowe od 
życia osobistego/rodzinnego

8,4 36,1 3,6 38,6 13,3 0,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Odczuwana przez respondentów satysfakcja z wykonywanej pracy nie jest raczej powią-
zana z wysokością otrzymywanego wynagrodzenia, bowiem łącznie aż 78,1% badanych de-
klarowało, że wysokość wynagrodzenia nie pozwala im oszczędzać. Badani pracownicy żyją 
raczej oszczędnie lub bardzo oszczędnie. Jedynie niecałe 6% funkcjonariuszy (jak wynika 
z przeprowadzonych badań) zajmujących kierownicze stanowisko jest w stanie zaspokajać 
codzienne potrzeby i oszczędzać. Prawie 13% badanych jest w stanie z otrzymywanego wy-
nagrodzenia zaspokajać wszystkie bieżące potrzeby, ale nie jest w stanie oszczędzać. 

Jedynie niecałe 12% badanych uznaje, że jest im łatwo lub bardzo łatwo radzić sobie 
z bieżącymi wydatkami. Z kolei 43,5% uznaje, że codzienne wydatki są dużym problemem 
i  radzą sobie z nimi z  trudnością. Pozostałe 44,7% ocenia, że sytuacja w  tym zakresie nie 
jest stabilna, i raz są w stanie bez większych problemów poradzić sobie z wydatkami, a raz 
sprawiają im one duże trudności. Sytuacje problemowe pojawiają się najczęściej w okresach 
wzmożonych wydatków, są nimi np. okresy świąteczne i wakacyjne. W tabeli 4 przedstawio-
no ocenę systemu motywacji pracowników w administracji publicznej. Respondenci raczej 
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negatywnie oceniają wysokość otrzymywanego przez siebie wynagrodzenia, uważając, że ich 
wkład pracy jest dużo większy niż otrzymywane wynagrodzenie. Negatywnie oceniają także 
funkcjonujący w instytucji system motywacyjny. Z kolei pozytywnym elementem systemu 
motywacyjnego jest pewność zatrudnienia i stabilność otrzymywanego wynagrodzenia.

Tabela 4. Ocena systemu motywacji a morale pracowników
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struktura w %
Zyskuję odpowiednie uznanie za moje sta-
rania

2,4 37,3 27,7 30,1 2,4 0,0 

Otrzymywane przeze mnie wynagrodzenie 
jest odpowiednie do mojego wkładu pracy

19,3 49,4 14,5 15,7 1,2 0,0 

Moje wynagrodzenie jest konkurencyjne na 
rynku pracy

16,9 47,0 20,5 15,7 0,0 0,0 

Mam poczucie, iż jestem uczciwie wynagra-
dzany(a) za wykonywaną pracę

24,1 51,8 13,3 10,8 0,0 0,0 

Ogólnie rzecz biorąc, jestem zadowolony(a) 
z istniejącego w instytucji systemu motywo-
wania pracowników

19,3 56,6 12,0 12,0 0,0 0,0 

Mam poczucie pewności mojego zatrud-
nienia

4,8 18,1 10,8 53,0 13,3 0,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

4. Wnioski

Analiza wyników przeprowadzonych badań wskazuje, że ponad połowa badanych pra-
cowników dostrzega szanse na rozwój własnej kariery zawodowej w instytucji administracji 
publicznej. Są oni świadomi konieczności podnoszenia swoich kompetencji zawodowych, 
aby móc awansować. Jednocześnie dość sceptycznie odnoszą się do prowadzonej polityki 
szkoleniowej i rzeczywistych szans rozwoju kariery zawodowej. Pozytywnie postrzegają pro-
ces oceniania, sposób przekazywania oczekiwań przez ich zwierzchników oraz realność tych-
że oczekiwań, a także możliwość podejmowania decyzji dotyczących sposobów realizacji po-
wierzonych zadań. Odczuwana satysfakcja z wykonywanej pracy nie jest raczej powiązana 
z wysokością otrzymywanego wynagrodzenia. Respondenci raczej negatywnie oceniają wy-
sokość otrzymywanego przez siebie wynagrodzenia, uważając, że ich wkład pracy jest dużo 
większy niż otrzymywane wynagrodzenie. Negatywnie oceniają także funkcjonujący w in-
stytucji system motywacyjny. Istotnym elementem systemu motywacyjnego jest pewność 
zatrudnienia i stabilność otrzymywanego wynagrodzenia. Obowiązujący system motywacji, 
choć wymaga wielu zmian i korekt, przekłada się na budowanie relacji wśród pracowników, 
co ma bezpośredni wpływ na podnoszenie ich morale.
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Podsumowując, należy stwierdzić, że skuteczny system motywowania pracowników 
obejmuje szereg czynników, które mają zagwarantować wysoki poziom motywacji i wpłynąć 
na podniesienie morale pracowników. Tak zbudowany system stwarza podstawę do właści-
wego wykorzystania potencjału ludzkiego dla rozwoju organizacji niezależnie od jej wielko-
ści i charakteru. 
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JAKO CZYNNIK WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI 
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Summary: The common phenomenon of contemporary world is the continuous competition between 
enterprises in a constantly changing global economy. Hence, the proper formulation of competitive 
strategy is of a significant importance for the enterprise not only to grow but also to remain on the 
market. Being competitive in these days means to be flexible in adapting to a constantly changing 
environment. One of the most popular examples of enterprise flexibility on the Polish market is the 
flexibility of employment which provides enterprises with numerous and measurable benefits. The 
purpose of this article is to present the potential of application of flexible forms of employment and 
working time, as well as to focus on benefits these instruments provide for in building enterprise 
competitiveness.

Key words: competitiveness, global economy, flexible forms of employment, flexible working hours, 
staff employment, other forms of employment, knowledge, intellectual capacity 
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Streszczenie: Specyfiką współczesnych czasów jest ciągłe konkurowanie przedsiębiorstw w warunk-
ach stale zmieniającej się gospodarki globalnej. Stąd właściwe formułowanie strategii konkuren-
cyjnej jest niezwykle istotne nie tylko dla rozwoju, ale i przetrwania przedsiębiorstw. Konkurujące 
na współczesnym rynku przedsiębiorstwo musi się cechować elastycznością w  adaptowaniu się do 
ciągle zmieniającego się otoczenia. Jednym z coraz bardziej popularnych na polskim rynku przejawów 
elastyczności organizacji jest elastyczność zatrudnienia, która przynosi przedsiębiorstwom liczne, 
mierzalne korzyści. Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwych do wykorzystania elastycznych 
form zatrudnienia oraz czasu pracy, a  także wskazanie korzyści, jakie one przynoszą w budowaniu 
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. 

Słowa kluczowe: konkurencyjność, gospodarka globalna, elastyczne formy zatrudnienia, elastyczny 
czas pracy, zatrudnienie pracownicze, zatrudnienie niepracownicze, wiedza, kapitał intelektualny

Introduction

For modern enterprises, functioning in the conditions of global economy is connected 
with a number of difficulties and complications, that significantly affect their activities, pros-
pects for their development and heir evaluation. One of the key characteristics of market 
economy is turbulence of enterprises, i.e. changeability and complexity of the environment 
in which enterprises function. It is expressed in, among other things, increasing mutual de-
pendence between an enterprise and its environment, increased complexity of this environ-
ment, increasingly fast introduction of innovations in enterprises’ products and services, and 
growing number and diversity of the elements of an enterprise, which makes prediction of 
their impact on effects of activity increasingly difficult.1 Functioning of organisations is also 
affected by the huge dynamics of globalisation processes and very fast technological progress. 
Economy all over the world is now subject to drastic changes, and companies - in order to 
operate effectively - have to understand these changes and adapt themselves to them. 

One of the most important factors influencing the functioning of enterprises in a chang-
ing economy is competitiveness. An enterprise has a competitive advantage if it has a better 
position on the market compared to its competitors. Thanks to competitive advantage, an 
enterprise operates better and achieves better results.2

There are a number of factors influencing increase in an enterprise’s competitiveness. They 
include material and financial resources possessed by an organisation. A company’s competitive 
advantage is also built by using employees’ key competences and knowledge, creating intellectual 
capital and organisational culture, appropriate management style and creating products, services 
and innovations that stand out on the market. Of huge importance is also flexibility and adaptabil-
ity to changing conditions of functioning of an enterprise, to customers’ needs and requirements, 
as well as analysis of activities taken by the competition and proper reaction to them. 

One of significant elements of building competitive advantage is increasing work effec-
tiveness, which is expressed, among other things, in greater flexibility in choosing forms of 
employment and organisation of working time. Thus, more and more companies decide to 

1  L. Witek, J. Adamczyk, Marketing międzynarodowy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 
2008, p. 27.
2  B. Godziszewski, Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, UMK, Toruń 2001, p. 59.
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reduce the number of permanent employees and use temporary workers. The aim of this 
paper is to present flexible forms of employment and working time as important factors in 
increasing enterprises’ competitiveness in the modern economy. 

1. Meaning and importance of flexibility in an enterprise

One of sources of an enterprise’s competitiveness is appropriate management of time, 
i.e. ability to react to market changes faster than competitors, ability to act in a company in 
a longer time horizon.3 Competitive potential of an enterprise includes many elements of its 
structure, such as: human capital, i.e. quality of the staff, qualifications and knowledge of em-
ployees, their creativity, enterprise, work productivity, as well as organisational resources. i.e. 
decision-making system, size of an enterprise, organisational structure.4 Of key importance 
is here flexibility of the elements mentioned. Flexibility of an organisation is a characteristic 
that to a significant extent determines its adaptability to changing external and internal con-
ditions of functioning and is considered to be one of the main elements of competitiveness 
of economic systems. 

Flexibility can be defined as ability to adapt to changing conditions, to quickly react to 
changes, initiate and make changes to adapt to new situations. It opposes rigidity and thereby 
allows for improvement of functionality of a system.5 Thus, flexibility of an enterprise im-
pacts effectiveness of functioning of that enterprise, refers to its ability to quickly respond to 
changes of market, technological, economic, political and other conditions, etc. 

The concept of flexibility has for a  long time been examined by economists. In 1990s, 
determinants of higher unemployment in European countries compared to the United States 
were analysed. It was then that a relationship between flexibility and unemployment rate was 
identified.6 It was pointed out that the bigger flexibility of enterprises in a country, the lower 
unemployment rate in a given area.

On the one hand, flexibility is determined economically, on the other hand - socially. 
Apart from increasing competitiveness of functioning of an enterprise, flexibility is also con-
ducive to reconciling varied interests of employees. 

When examining the concept of flexibility, we should distinguish its several basic di-
mensions.7 The first dimension is multi-sidedness - this dimension refers to the scope and 
capabilities of an enterprise, and is measured by diversity of performed or possible to be 
performed tasks as well as ways of performing these tasks. Another dimension is temporal 
aspect, which refers to the pace of reacting to changing requirements of the environment and 
internal elements of an enterprise. The last dimension - economic constituent - refers to ef-
fectiveness of adaptation to performing changing tasks. 

3  W. Szymański (red.), Przedsiębiorstwo, rynek, konkurencja, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1995, p. 156.
4  E. Skawińska, Konkurencyjność przedsiębiorstw-nowe podejście, PWN, Warszawa – Poznań 2002, p. 65.
5  M. Gableta, Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. 
Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, p. 17.
6  B. Skowron-Mielnik, Formy organizacji pracy jako czynnik kreowania zatrudnienia, [in:] Rynek pracy w Polsce 
na progu XXI wieku, red. R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Instytut Pracy i Praw Socjalnych i Wyższa Szkoła 
Ekonomiczna w Białymstoku, Warszawa – Białystok 2003, p. 218.
7  S. Lis, K. Santarek, S. Strzelczak, Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych, Polskie Wydawnictwo Eko-
nomiczne, Warszawa 1994, p. 19.
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Academic literature usually distinguishes four types of flexibility:8

−	 employment flexibility (numerical),
−	 flexibility of working time,
−	 flexibility of salary (financial), 
−	 flexibility of labour supply.
Flexibility of employment can be defined as ability to quickly adjust the number and quali-

fications profile of the staff employed in an enterprise to changing conditions and needs, such as 
volume of output, demand for services, salaries, work productivity and situation on the labour 
market. What is most important for flexibility of employment is the degree of implementation 
of untypical forms of employment, which allow the staff employed to be more effectively used 
in a situation of changing conditions and requirements of an organisation’s activity. Introduc-
tion of flexible forms of employment is the result of, among other things, unstable economic 
conditions and competitive pressure. Therefore, employers more and more often go away from 
the traditional model of employment - working based on an employment agreement for an 
indefinite period of time, with established working hours, according to common standards of 
work – and instead introduce cheaper and more flexible models.

Flexibility of working time means varied forms of its organisation which meet work re-
quirements in an enterprise and employees’ expectations. Making working time flexible is 
expressed in going away from typical labour standards, i.e. working hours evenly distributed 
throughout a week. Thus, it may refer to variable working hours, individual distribution of 
working time, irregular working hours, etc. 

Flexibility of salaries refers to adaptation of salary level and differentials to the current 
situation on the labour market, use of changeable ways of remuneration for work, remunera-
tion for completed tasks and individualized remuneration. 

Flexibility of labour supply is both susceptibility of the level of labour supply to a change 
in its determinants, e.g. salaries, and adaptability of labour supply to the changing structure 
of labour demand. The second dimension refers to mobility of labour force: professional, 
qualifications-related, spatial and across organisations. Professional and qualifications-relat-
ed mobility is employees’ ability to improve their qualifications, develop professionally or 
gain different qualifications. Spatial mobility refers to employees’ ability to „follow the job”, 
i.e. move out from areas of higher unemployment rate to those with lower unemployment. 
Mobility across organisations is expressed in employees’ ability to change jobs. 

Of these four types of flexibility, the first two are key to increasing competitiveness of an 
enterprise, i.e. employment flexibility and flexibility of working time. 

2. Flexible forms of employment

In recent years, the traditional forms of employment have been abandoned for more 
flexible ones. Due to rapid processes of globalisation, also on the labour market, the most 
important challenge for an enterprise is to increase work productivity. Flexibility, including 
employment flexibility, is thus a  key characteristic of the labour market and a  strategy of 
managing human resources. A flexible model of employment is reflected in the fact that em-

8  E. Kwiatkowski, Elastyczność popytu na pracę w teoriach rynku pracy, [in:] Elastyczne formy zatrudnienia i orga-
nizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2003, p. 20.
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ployment is not based on an employment contract for indefinite period of time. Also working 
time may be different than in the case of full time employment, and the place of work may 
be other than the head office of an employer (e.g. work at home). The place of work may be 
indicated by an employee himself. In a flexible model of employment, subordination of em-
ployees to an employer is replaced by respect of autonomy and responsibility for independent 
work (employees do not work under constant control of an employer).

Flexible forms of employment can be divided into: employee employment, work not based 
on an employment relationship, and other employment outside the above mentioned categories.9 

Employee employment is the classical employment relationship regulated by the labour 
code. It includes: work on the basis of contracts for a specified period of time, such as: contract 
for a probation period, contract for a determined period of time, substitution contract, contract 
for the period of performing a specified work, part-time employment, making an employee 
available for another employer free of charge - employee leasing, temporary work, on-call duty 
and telework. Work not based on an employment relationship refers to hiring natural persons, 
who are not entrepreneurs, on the basis on a civil contract for services. The most common 
forms include: mandate contract, contract to perform a specified work or task, agency agree-
ment, management contract and outwork. The other forms of employment include: outsourc-
ing (permanent contracting out of provision of services), self-employment and job rotation. 

The first type of the contracts listed above - contract for a probation period - is intended to 
allow an employer to check whether the competences of an employee are appropriate for a given 
post. An employee, in turn, has a chance to check working conditions in practice, learn about 
the character of work, get to know the team, find out what the organisational climate in the com-
pany is - he/she can thus decide whether the conditions offered by the employer are favourable to 
him/her. Such a contract is concluded for a pre-defined period of time, however not longer than 
3 months. One employer may conclude only one contract for a probation period with a specific 
employee. It can be dissolved by mutual agreement of the parties or upon prior notice.10 A con-
tract for a determined period of time means that it specifies the date on which the contract 
terminates. The use of contracts for a determined period of time is restricted by a provision 
that prohibits an employer from concluding more than two such contracts with the same 
employee, as the third contract automatically obtains the status of a contract for indefinite 
period of time, if the interval between terminating the previous contract and concluding the 
next one is not longer than 1 month.11 A special case of such a contract is a substitution con-
tract, which can be concluded for a period of excused absence of an employee. Such a con-
tract is terminated when the employee being substituted returns to work.12

Another type of contracts - contract for the period of performing a specified work is ter-
minated at the moment such work or task is completed (e.g. finishing construction works). 
Thus, the moment of contract termination is not precisely established. Such a contract may 
be concluded repeatedly, and the third contract does not become by operation of law a con-

9  Z. Hajn, Elastyczność popytu na pracę w Polsce. Aspekty prawne, [in:] Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji 
pracy a popyt na pracę w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2003, pp. 59-80.
10  Z. Niedbała (red.), Prawo pracy, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007, p. 87.
11  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. w Dz.U. z 2013 r. poz. 
1028; Kodeks pracy, stan prawny na 1 stycznia 2014 r., Ubezpieczenia i prawo pracy, nr 2 (356), 2014, p. 11.
12  Z. Hajn, Elastyczność popytu na pracę…, op. cit., p. 62.
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tract for an indefinite period of time.13 It may be thus used repeatedly without the necessity 
of employing an employee on a permanent basis.

Part-time employment refers to work for 30%, 50%, 60%, 75% or 90% of the full-time unit.14

Part-time work is especially attractive for people who have to reconcile career with fam-
ily - it allows an employee to adjust the length of working time to his/her individual prefer-
ences. Special forms of part-time work include: job sharing (the same position is shared by 
two or more people), work sharing (sharing work, usually in a situation of economic slow-
down, as an alternative for employment reduction) and weekend job. 

Another non-standard form of employment is employee leasing, i.e. leasing employees. It 
involves concluding a sub-contract between an employer, employee and an institution that leases 
an employee. Such contracts are concluded for full-time or part-time jobs for the period of com-
pleting a specified task (e.g. expert evaluation) Once the task has been completed, the employee 
that has been leased returns to the state of “waiting.”15 This is a perfect way to limit costs of a busi-
ness - it allows a company to borrow an expert to perform a specific task without the necessity of 
conducting costly, often long recruitment, or employing an employee for a longer period. 

One of most popular flexible forms of employment is temporary work. It has a trilateral char-
acter - a temporary work agency hires a candidate for work, and then - based on a contract for 
appointment - makes him/her available to another entity, i.e. an enterprise that controls the work 
of such a worker. A worker usually performs work that is seasonal or temporary in character. Over 
a period of 3 years, a temporary worker may be employed by one employer for a period of up to 12 
months. The only possibility of prolonging this period to 36 months is when a temporary worker 
on a continuous basis performs the tasks of a full-time employee who, for various justified reasons 
(e.g. paternal leave) is absent.16 A temporary worker employed based on an employment contract 
has the same rights as other employees. i.e. right to holiday leave, sick leave, free medical care, 
period of notice, or salary that is not lower that that of an employee at a similar post. By making 
the employment structure more flexible, temporary work allows a company to optimise the costs 
of creating jobs (especially seasonal and short-term ones) and to increase its competitiveness and 
concentration on pursuing its main objectives.  A flexible form of employment is also on-call duty, 
where a worker can be called at any moment to do work.17 As this form of employment involves 
large uncertainty for a worker, there is a tendency to define minimum and maximum dependence 
and obligations of an employer and an employee in a contract. For an employer, this form is very 
convenient, as he/she can call an employee to work only when he/she really needs the employee. 

Telework is performed outside a  company by means of modern information and tel-
ecommunication technologies. It may be full-time or part-time work and be based on various 
legal bases. In this case, it is an employee that decides where and when he/she will perform 
his/her work duties. A source of development of telework was widespread use of the Internet 

13  Z. Niedbała (red.), Prawo pracy…, op. cit., p. 83.
14  E. Kryńska, Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia i organizacji pracy w przedsiębiorstwach pol-
skich, [in:] Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, red. R. Horodeń-
ski, C. Sadowska-Snarska, Wydawnictwo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
w Białym Stoku, Białystok – Warszawa 2003, p. 144.
15  Ibidem, p. 145.
16  J. Wiśniewski, Prawne aspekty pracy tymczasowej, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierow-
nictwa oraz Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, Bydgoszcz – Toruń 2007, p. 43-44.
17  A. Chobot, Nowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji, PWN, Warszawa 1997, p. 150.
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and development of information and communication technologies.18 Telework significantly 
reduces costs of functioning of an enterprise. An employer saves, among other things, on of-
fice space, office equipment, office supplies, and utilities. He can also optimise wages costs by 
introducing remuneration for a completed task, not hours spent in a company. Moreover, an 
enterprise is less affected by employee absence, e.g. due to illness, as an employee is often able, 
despite temporary indisposition, to work at home. Employers also spend less on recruiting 
and training new workers due to the fact that teleworkers are often better organised, more 
focused and more effective.

One of forms of work not based on employment relationship is a mandate contract in 
which an ordering party orders performance of a specified activity by a performer. It may 
be performed against payment or not. This contract relies on due diligence, meaning that it 
doesn’t have to lead to a specified result. Concluding contracts of this type allows lowering la-
bour costs incurred by an employer - he/she is only obliged to pay health insurance contribu-
tions, sickness insurance is not obligatory. Tax deductible costs in the case of such contracts 
are 20%, or 50%, and the tax is 18% of the basic salary.19  A contract to perform a specified 
work or task is a contract based on a result; the performer undertakes to produce and deliver 
a specified work by himself. Remuneration is usually paid after the work is performed, although 
the contract may provide otherwise. Such a contract is advantageous for both the parties, as it is 
not burdened with social insurance and health insurance contributions (unless the performer 
provides work for his/her employer). Moreover, when the work has the character of creative 
activity, high tax deductible costs may be used - 20% or 50%.20 

In an agency agreement an agent undertakes to constantly act as an agent within the 
scope of his/her business activity (it is thus a form of self-employment) or to conclude con-
tracts with customers for and on behalf of the principal. An agent receives remuneration 
(commission) for his/her activities. Thus, this agreement refers to provision of agency ser-
vices.21 A management contract is “(...) unanimous declaration of will by two parties where 
one party - the person employed based on a management contract - undertakes to manage 
an enterprise, whereas the second party - owner of the employing company - undertakes to 
pay fee for the provided work.”22

Outwork (cottage industry) is on the one hand similar to work on the basis of a contract 
for specified work or task, and on the other hand - employment contract. A worker is not 
subject to instructions of an employer. On the other hand, he/she has a range of employee’s 
rights (social security, health insurance, sickness benefit, holiday leave, and paternal leave), 
but remuneration is received for the work performed.23 

Flexibility of employment is also expressed in such forms of employment as outsourcing, 
self-employment and job rotation.

18  T. Galewski, Szanse i zagrożenia rozwoju rynku telepracy w Polsce, [in:] Rynek pracy w Polsce. W dobie integracji 
europejskiej i globalizacji, red. M. Noga, M.K. Stawicka, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2009, p. 93.
19  Z. Niedbała (red.), Prawo pracy…, op. cit., p. 103-105.
20  Elastyczne formy zatrudnienia. Zapewnienie odpowiednich kompetencji konsultantów Punktów Konsultacyjnych 
Krajowego Systemu Usług (PK KSU) – szkolenia i działania pomocnicze, Warszawa 2010, p. 27.
21 	Z.	Hajn	,	Elastyczność popytu na pracę…,	op.	cit.,	p.	77.
22  I. Karkus, P. Szulczewski, Bankier.pl, Inne formy zatrudnienia, 2011, http://www.vat.pl/pracownicy-i-zus/inne-
-formy-zatrudnienia/kontrakt-menedzerski--inne-formy-zatrudnienia-7379/ [access: 25.02.2014].
23  Z. Niedbała (red.), Prawo pracy…, op. cit., pp. 109-114.
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In outsourcing, specified tasks of an enterprise are performed by other enterprises. Thus, 
an employer transfers certain tasks outside the parent company.24 This most often refers to 
accounting, IT and training services. Outsourcing is one of popular activities taken by com-
panies to improve their competitive position. On the one hand, it allows an enterprise to con-
centrate on its core business, and on the other hand - to lower business costs. An advantage 
of outsourcing some areas of functioning of an enterprise is undoubtedly possibility of using 
the experience of an outsourcing company, which has performed many similar operations, 
has necessary resources and very large know-how. The fundamental issue is to appropriately 
identify the processes that can be performed by an external company. Then an enterprise can 
count on actual reduction of the costs of operational activity, increased security and pace and 
quality of the processes performed. 

Self-employment refers to performing work, providing services as part of own business 
activity. Provision of services to an employer by a self-employed is usually very advantageous 
for the former, as it relieves it from all typical obligations of an employer. Thus, both these 
forms are conducive to lowering of employment costs.25

Flexible forms of employment are increasingly popular among employers, due to lower 
labour costs than in the case of full-time employment, greater freedom in adapting the level of 
employment to the conditions in which an enterprise is functioning and increased competi-
tiveness of an enterprise. Among other advantages of using atypical forms of employment, we 
should mention their impact on reduction of unemployment, and more effective compatibility 
of work and family life. Naturally, there are also threats connected with using flexible forms of 
employment. First of all, some of these forms are perceived as worse due to the lack of benefits 
typical of full-time employment such as health care or paid holiday leaves. This, in turn, may 
lead to weaker loyalty of employees, motivation to perform tasks or involvement in fulfilling 
duties. On the other hand, however, employees who work on a flexible basis may show even 
greater motivation to work than permanent employees so as to be employed as long as possible 
or be offered a more stable form of employment. Thus, of importance is undoubtedly appropri-
ate approach of managers to flexible workers and individual treatment of such workers. Among 
the threats to employees, there is concern about abuses of flexible workers on the part of an 
employer due to lack of effective protection from various types of abuses. Among employees 
there is still view that only full-time employment with a contract for indefinite period of time 
is secure. Despite widespread use of flexible forms of employment all over the world, full-time 
employment is still very popular in Polish enterprises, which makes it difficult for them to adapt 
to changing labour market and labour demand.

3. Flexible working time
 

Discussion about flexibility of working time should be started from the definition of the 
term of working time. The Labour Code defines working time as “the time when an employee 
is available to an employer at place of employment or other place designated to perform work.”26 

24  Z. Jacukowicz, Kompleksowe zarządzanie pracą. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr sp. z o.o., Gdańsk 
2004, pp. 58-59.
25  Z. Hajn, Elastyczność popytu na pracę…, op. cit., p. 79-80.
26  Z. Niedbała (red.), Prawo pracy…, op. cit., p. 215.
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Making working time flexible means establishing it in such a way that allows the parties of em-
ployment relationship (employer and employees) to adapt it to their needs. Naturally, making 
working time more flexible has to be compliant with the existing provisions of the labour law. 

Flexible working time is defined as such form and distribution of working time that is 
different from the standard working time. Standard working time is understood as time that 
corresponds with full-time employment, with 35-40 hours a week distributed over five days 
a week. This schedule is not changed and work is performed at day.27 

Flexibility of working time is expressed in such forms as: part-time work, changeable working 
time, changeability of the time of starting and finishing work, compressed working week, work in 
two-man teams, job sharing, work-sharing, work at home and telework.28 Naturally, the choice of 
a specific form depends on an enterprise, its specificity, demand for its products or services. 

On 23 August 2013, an amendment to the Labour Code came into force, introducing, 
among other things, changeable working time and 12-month reference periods in Poland. 
The aim of the changes introduced was to guarantee the parties of an employment relation-
ship a wider margin of discretion with regard to the organisation of working time

The introduction of longer reference periods is particularly important for making work-
ing time more flexible. The reference period is time during which it is established whether 
the time worked is within the norm or the norm has been exceeded.29 The longer the refer-
ence period, the greater possibilities of an employer in terms of using flexible working time. 
The changes in the labour law extended the reference period from 4 to 12 months, if such 
extension is justified for objective, technical or work organisation reasons. New principles of 
calculation and distribution of working time may be introduced in a company in a collective 
bargaining agreement or agreement with trade unions, or with representatives of employees. 
An employer has to report the introduction of these solutions to the National Labour Inspec-
torate within five days. The amendment also allows use of work schedules upon an individual 
request of an employee, regardless of the arrangements with trade unions or representation 
of workers.

The aim of the introduction of a longer reference period is better organisation of work-
ing time and increased effectiveness in employers’ recording of the time actually worked by 
employees. This is another very important mechanism that allows an employer to react to 
changing economic situation in a flexible way.

Changeable working time, in turn, means that an employee chooses what time he/she starts 
and finishes work, respecting the general number of hours of work. He/she also should be avail-
able to an employer at workplace in pre-defined so-called contact hours. Employers have two 
possibilities of using changeable working time. They either set a time interval during which an 
employee has to arrive at work (e.g. between 7 and 9 a.m.) - then the time an employee finishes 
work depends on what time he/she started it, or they agree to establish work schedules ac-
cording to which an employee will start work at different times on different days. It is however 
important to maintain the daily number of hours of work, which is 8 hours. 

The previous provisions made it difficult to use changeable working time due to the ne-
cessity of paying for overtime in the case of exceeding the so-called daily working time limit. 

27  Z. Jacukowicz, Kompleksowe zarządzanie pracą …, op. cit., p. 112.
28  M. Gableta, Człowiek i praca…, op. cit., p. 122.
29  Z. Hajn, Elastyczność popytu na pracę…, op. cit., p. 91.
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Currently, the necessity of paying for overtime no longer exists, which may lead to lowering 
of costs of functioning of an enterprise. Changeable working time is intended to keep the Pol-
ish economy competitive, and allow companies to survive in difficult economic conditions. 

Changeable times of starting and finishing work mean that different employees or em-
ployee groups start and finish work at different times. If an employee agrees the time of start-
ing work with an employer, it cannot be changed during a certain time, e.g. a month.30

In contrast, compressed working time refers to distribution of the normal, weekly num-
ber of hours of work over a smaller number of days. This system allows reduction of costs 
connected with paying for overtime, and gives employees more free time. For example, an 
employee may work 10 hours four days a week or 12 hours 3 days a week.31 

An employer who applies flexible working time may avoid dismissals of employees dur-
ing worse economic situation or in the period of difficulties in an enterprise’s functioning. 
This lack of necessity to reduce employment allows a company to keep its key, independent 
employees. This in turn may lower costs of recruitment, selection and training of new em-
ployees in a situation when it is necessary to increase employment. What’s also important, 
flexible working time allows employees to effectively reconcile work with private life, where-
by an enterprise is perceived as a socially responsible, stable employer. 

Using flexible working time may lead to reduction of the costs of functioning of an en-
terprise and better adaptation of the state and structure of employment to its current needs. 
It also allows an enterprise to operate longer hours.

All forms of using flexible working time are not only conducive to an increase in the 
competitiveness of Polish enterprises, countering unemployment, but they also are an effec-
tive tool for managing human resources and improving working conditions as a response to 
employees’ needs and expectations. 

Summary

Organisations - in order to effectively function in the conditions of a global economy - 
have to be characterised by ability to quickly take decisions and introduce changes, in other 
words - they have to be flexible. Flexible organisational structures are those that can effec-
tively function in the conditions of relative changeability of their constituents. In contrast 
to those static, they are characterised by the fact that a change, expressed by a reaction to 
external or internal factors, may also take place during taking operational activities, without 
necessity of withholding them.32 

Flexibility is undoubtedly one of the elements of building competitive edge of enterprises. 
Competitiveness reflects a company’s potential, skills, and capabilities, ensuring advantage 
over other entities operating in the same sector or industry. Competitiveness is a multifacet-
ed feature of an enterprise, which both results from external characteristics and is connected 
with ability to adapt to changes and transformations taking place in the environment. It is 
30  Elastyczne formy pracy. Poradnik dla pracodawców, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białym-
stoku, Białystok 2007, pp. 112-113.
31  A. Nehring, A. Francik, Z. Dacko-Pikiewicz, K. Szczepańska-Woszczyna, Rynek pracy województwa śląskiego, 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2011, p. 12.
32  P. Grajewski, Elastyczność i procesowość organizacji, [in:] Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, red. 
M. Czerska, A.A. Szpitter, Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o. o., Warszawa 2010, p. 128.
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a feature that refers to unique capabilities of an enterprise to take such activities that ensure 
stable and long-term development and contribute to building market value. A view that be-
comes popular is that more and more enterprises try to create competitive edge based on ap-
propriate and effective use of the resources of knowledge and intellectual capital.33 Flexibility 
of production (both material and non-material) forces cyclic, changeable availability and 
a more flexible approach to the issue of functioning of an enterprise, also in management of 
human resources. Here we can observe a phenomenon of mowing away from the traditional 
model of work and employment. Full-time employment for an indefinite period of time re-
duces flexibility of a company and narrows down possibilities of management’s reaction to 
changes occurring in the environment. 

We should thus assume that the near future will see increasing process of flexible adapta-
tion of the size and form of employment to changing market needs. This will lead to fast, simple 
and cheap conclusion and termination of employment relationship. Already today, many com-
panies divide their employees into those that constitute the core of the company (strategic em-
ployees) and those that work on ad hoc basis based on flexible forms of employment and flex-
ible working time. Using the so-called temporary labour force allows an enterprise to be more 
flexible and to create level of employment depending on the needs.34 This makes it possible to 
relatively quickly form task forces and increase personnel mobility (ensure that the number and 
type of employees match employer’s quantitative and qualitative demand for employees). 

Undoubtedly, an enterprise that creates flexibility, also in the area of employment and 
working time, provides itself a chance to gain or strengthen its competitive position, and is 
thus likely to continue its activity and further develop. Flexibility of employment allows an 
enterprise to better cope with fluctuations of the economic situation and better respond to 
challenges of the market. It leads to faster adaptation to the market and has an influence on 
restructuring capabilities. Flexibility also makes an enterprise less susceptible to changes, es-
pecially rapid ones. Undoubtedly, employment flexibility increases effectiveness of attracting 
and maintaining valuable employees. It allows an enterprise to better adapt employment to 
its current needs and reduce costs of maintaining jobs. Moreover, flexibility of employment 
gives an employer much more freedom in defining and enforcing the rights and obligations 
of both employees and employer. It may also lead to greater motivation of employees to per-
form their tasks and lower absence, which is translated into higher productivity and effec-
tiveness of work, and - as a consequence - building of a competitive edge of an enterprise. 
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FINANCIAL RESPONSIBILITY OF MANAGERS

Streszczenie: Zasady odpowiedzialności top-menedżerów i finansowych konsekwencji za decyzje są 
współcześnie w centrum dyskusji związanej m. in. z tworzeniem regulacji antykryzysowych. Szeroko 
stosowana zasada prawa do błędów i hazard moralny menedżerów przyczyniły się do kryzysu, bez 
konsekwencji dla wielu menedżerów. Po kryzysie subprime w Komisji Europejskiej zarysowuje się 
nowe podejście w tym obszarze; związane ze zwiększeniem odpowiedzialności finansowej w ramach 
kontraktów menedżerskich. W artykule zostały pokazane nowe regulacje w tym zakresie.
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Summary: Principles of top-managers financial responsibility is temporary in the center of discus-
sion about creation of anticrisis regulation. The broadly applied rule of right to mistakes and moral 
hazard of managers have impact on crisis arise with any consequences for many managers. After 
subprime crisis in European Commission new conception in this area was developed; connected 
with increase of financial responsibility in the managers contracts. This article is showed new regula-
tions by this area.
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Wstęp
 
Problematyka odpowiedzialności top-menedżerów wzbudziła szerokie zainteresowanie 

mediów po kryzysie subprime. Jest też przedmiotem licznych debat naukowych i nielicznych 
jeszcze publikacji. Pojawiły się także rekomendacje i regulacje Komisji Europejskiej. W kon-
tekście wysokich wynagrodzeń top-menedżerów w globalnych korporacjach, skłonności do 
moral-hazardu i szerokiego stosowania wobec menedżerów prawa do błędów zostały podjęte 
w UE próby bardziej precyzyjnego wiązania premii z długoterminowymi wynikami przed-
siębiorstw. Pojawiają się także propozycje zwiększenia kar finansowych za nieprzestrzeganie 
regulacji czy doprowadzenie do strat (szczególnie na rynku finansowym) oraz większej pe-
nalizacji w regulacjach dotyczących naprawy i upadłości przedsiębiorstw. 

Cechą funkcji kierowniczych jest odpowiedzialność w wymiarze moralnym i prawnym. 
W  cyklu prakseologicznym: czyn (decyzja) – skutek – ocena – odpowiedzialność – kon-
sekwencje pojawia się szereg problemów teoretycznych i praktycznych dotyczących odpo-
wiedzialności. Problematyce odpowiedzialności top-menedżerów poświęcono stosunkowo 
mało miejsca w literaturze z zakresu zarządzania. W praktyce pojawia się wiele etycznych 
problemów decyzyjnych, oczekiwany poziom wymagań i kwalifikacji versus poziom konse-
kwencji prawnych (np. kontraktowych), szczególnie wobec menedżerów największych pod-
miotów gospodarczych – w sytuacji rozległych nieraz społecznych skutków ich decyzji.

Celem artykułu jest analiza zakresu odpowiedzialności finansowej top-menedżerów oraz 
kierunków zmian regulacji w tym obszarze w Unii Europejskiej oraz w Polsce.

Problem odpowiedzialności finansowej jest częścią szerszej teorii ogólnej odpowiedzial-
ności menedżerów, która stanowi punkt wyjścia poniższych analiz i rekomendacji. W pracy 
wykorzystano analizy literatury, dostępne dane statystyczne oraz analizę obowiązujących re-
gulacji. Poniższe rozważania ograniczają się do problemu odpowiedzialności w sensie atry-
butowym osób, a nie instytucji.

1. Teoretyczne problemy odpowiedzialności w biznesie

 W  teorii zarządzania odpowiedzialność definiowana jest jako konsekwencja niedo-
pełnienia obowiązku płynącego z  normy moralnej, politycznej, zwyczajowej lub praw-
nej. Odpowiadać można z tytułu winy lub ryzyka; przebieg kryzysu finansowego subrime 
świadczy o  ignorowaniu tego drugiego obszaru1. W zarządzaniu wyróżnia się także tzw. 
odpowiedzialność funkcji (odpowiedzialność prawna, służbowa i moralna) z tytułu wyko-
nywania określonych czynności kierowniczych lub pracowniczych. Zdaniem autora, moż-
na także wyróżnić trzy ujęcia odpowiedzialności: podmiotową – gdy chodzi o  podmiot 
(osoba lub instytucja) cechujący się odpowiedzialnością za czyny (w tym decyzje), przed-
miotową – gdy odpowiedzialność rozumiemy jako pewien stan formalny (osoba lub in-
stytucja odpowiadająca za jakąś sprawę) oraz atrybutową – jeżeli podmiot poniósł za jakiś 
czyn odpowiedzialność w sensie doświadczonych konsekwencji moralnych lub prawnych. 
Obowiązek zarówno podjęcia, jak i zaniechania działań wiąże się też z groźbą sankcji mo-
ralnych lub prawnych.  

1  P. Krugman, The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008, W.W. Norton Company Limited, 2009.
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W ujęciu T. Kotarbińskiego pojęcie odpowiedzialności stanowi iuncitim ze sprawstwem, 
bowiem odpowiedzialnym za jakieś zdarzenie może być tylko jego sprawca2. W prakseologii 
wyróżnia się cztery sytuacje, które tworzą podstawy ontyczne odpowiedzialności sprawcy, tj.:

1. ktoś ponosi odpowiedzialność za coś ((jest za coś odpowiedzialny);
2. ktoś działa odpowiedzialnie;
3. ktoś bierze odpowiedzialność za coś;
4. ktoś jest za coś pociągany do odpowiedzialności.
Odpowiedzialność moralna natomiast to właściwość ludzkiego postępowania, przejawiająca 

się w gotowości do ponoszenia dobrych i złych skutków czynów i wynika ona z przekonań mo-
ralnych (internalizacji norm etycznych). Zdaniem B. Klimczak odpowiedzialność jest moralną 
cechą ludzkiego postępowania rozciągającą się w stosunku do wartości intencji, wyborów, działań 
oraz konsekwencji działań3. Autorka powołuje się na cztery formy odpowiedzialności (za Roma-
nem Ingardenem) i stwierdza: „Podjęcie odpowiedzialności polega na zastosowaniu zasady de-
realizacji, czyli wyrównania wartości czynów człowieka. Zasada derealizacji stanowi, że podjęcie 
odpowiedzialności polega na zrekompensowaniu negatywnej wartości i na ręczeniu za pozytyw-
ną wartość czynu”4. Zrekompensowanie negatywnej wartości czynu wymaga powetowania lub 
usunięcia szkody czy krzywdy oraz odczucia i wyrażenia skruchy. Jednak w praktyce dominuje 
podejście utylitarne do działań. Z założeń etyki utylitarnej wynika, że każde postępowanie jest 
słuszne moralnie, jeśli przyczynia się do dobra społeczności. Badania potwierdziły, że uzasadnie-
nie utylitarne jest jednym z ważniejszych, branych pod uwagę przez menedżerów podczas formu-
łowania sądów moralnych oraz podejmowania decyzji zgodnych z etyką biznesu5. Spowodowanie 
natomiast wartości pozytywnych domaga się nagrody i uznania6. L. Newman podkreśla, iż filo-
zofia menedżera może być ważniejsza dla jego przyszłego powodzenia niż jego wiedza i nawyki, 
o ile w swoim działaniu będzie się kierował przede wszystkim zasadami, a następnie metodami7.

Odpowiedzialność moralna nie zawsze ma jednoznaczny charakter; wiąże się to z kon-
fliktowym podłożem wyborów moralnych8. Według K. Szaniawskiego trudność decyzji 
etycznej pochodzi stąd, iż porównawcza ocena konsekwencji czynów na ogół różnie wypada 
w świetle różnych norm postępowania, a taka sytuacja oznacza konflikt wartości9.

Decyzje w działalności gospodarczej wywołują niekiedy skutki uboczne, niezamierzone. 
W praktyce występuje zasada podwójnego skutku, która powoduje dylematy moralne i wy-
dłuża czas podjęcia decyzji. Jej istotą jest problem uzasadnienia decyzji, wywołujących wraz 
z  zamierzonymi skutkami pozytywnymi także skutki negatywne dla przedsiębiorstwa lub 
otoczenia10. Osiągnięcie jednej wartości spowoduje zniszczenie innej – istnieje zatem pro-
blem dwojakiej kwalifikacji moralnej skutków, który musi rozstrzygnąć menedżer.
2  C. Znamierowski, Oceny i normy, PWN, Warszawa 1957, s. 532.
3  B. Klimczak, Etyczne otoczenie rynku kapitałowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, 
Wrocław 1998, s. 36.
4  Tamże, s. 37.
5  J. Kujala, A.M. Lamsa, K. Penttila, Managers’ Moral Decision – Making Patterns Over Time: a Multidimensional 
Approach, “Journal of Business Ethics” 2011, No. 100.
6  B. Klimczak, Etyczne otoczenie rynku…, op. cit., s. 38.
7  L.F. Newman, Some Philosophies of Management, “Advanced Management”, t. 24, nr 2/1959, s. 6.
8  R. Banajski, Decyzje w sytuacji konfliktów moralnych, „Prakseologia” 2006, nr 146 oraz W. Gasparski, Klemensa 
Szaniawskiego teoria decyzji w zarysie, „Prakseologia” 2006, nr 146.
9  W. Gasparski, Klemensa…, op. cit.
10  J. Sokołowska, Zasada podwójnego skutku w działalności gospodarczej, [w:] Biznes, etyka, odpowiedzialność, 
red. W. Gasparski, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2013.
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Ważną kwestią jest obszar odpowiedzialności. Na pytanie, czy menedżer powinien ponieść 
konsekwencje za decyzję, którą podjął, mimo braku kompetencji formalnych, odpowiedź musi 
być twierdząca. Podobnie w kwestii czasu decyzji; za spóźnioną decyzję powinny być poniesio-
ne konsekwencje. Trudniejsza do rozstrzygnięcia jest odpowiedzialność za niepodjęcie decyzji, 
na przykład, jeśli menedżer nie miał żadnych informacji związanych z podjęciem decyzji i nie 
miał możliwości ich uzyskania, nie powinien ponosić odpowiedzialności za zaniechanie.

E. Brigham wskazuje, że odpowiedzialność menedżera zajmującego się finansami wynika 
z  zadań dotyczących zdobycia i  wykorzystania funduszy tak, aby maksymalnie zwiększyć 
wartość firmy. Destrukcja wartości przedsiębiorstwa uzasadniałaby zatem poniesienie przez 
menedżerów odpowiedzialności w sensie atrybutowym11. 

W  ujęciu instytucjonalnym możemy mówić o  odpowiedzialności organizacji (firmy, 
fundacji czy urzędu). Jednak decyzje rodzące odpowiedzialność w sensie przedmiotowym 
i atrybutowym podejmują osoby na stanowiskach kierowniczych, a nie instytucje w sensie 
bytu organizacyjnego – stąd odpowiedzialność przekłada się na te osoby. W tym ujęciu wy-
stępuje także kolegialne podejmowanie decyzji i odpowiedzialność zbiorowa – komplikujące 
ustalenie indywidualnych konsekwencji12. W teorii finansów występuje kategoria odpowie-
dzialności solidarnej, oznaczającej zobowiązanie określonej grupy podmiotów, w której każ-
dy odpowiada za zobowiązania, z których nie może wywiązać się jeden z członków grupy13. 

W literaturze występuje także pojęcie odpowiedzialności w sensie prakseologicznym. Według 
definicji T. Pszczołowskiego odpowiedzialność w tym ujęciu należy rozumieć jako stosunek mię-
dzy sprawcą, wynikiem jego działania a podmiotem oceniającym, który dysponuje nagrodą lub 
karą14. Zdaniem tego autora prakseologiczne pojęcie odpowiedzialności jest węższe od prawnego, 
gdyż dotyczy tylko stosunku sprawstwa, a odpowiedzialność za czyny wspólnie wykonywane jest 
współodpowiedzialnością. W. Gasparski wskazuje, że „prakseologiczna definicja odpowiedzial-
ności określa jedynie formę tego pojęcia, będąc pustą co do treści. Prakseologia, podobnie jak 
logika, nie zajmuje się treścią tego, co opisuje, interesuje się czystą formą, a dokładniej relacjami 
między wyróżnionymi elementami. Te elementy to podmiot, cel, kryteria oceny, zasoby, narzę-
dzia, metody, otocznie działania. (…) Otóż sprawca (…) odpowiada za właściwy dobór tych ele-
mentów ze względu na cel (cele) i kryteria działania zwane składowymi głównymi działania. (…) 
W sensie prakseologicznym wykonawca działania ponosi odpowiedzialność, czyli odpowiada za 
zgodny z prakseologiczną formą (uniwersalną) przebieg danego działania”15.

Odpowiedzialność prawna wynika z określonych regulacji oraz kontraktów. Można w ujęciu for-
malnym wyróżnić odpowiedzialność kodeksową (cywilną, karną, prawa pracy, administracyjną, np. 
kary Komisji Nadzoru Finansowego) oraz kontraktową (z tytułu umów i kontraktów menedżerów)16.

Odpowiedzialność finansową top-menedżerów należy rozumieć jako przymusowe po-
niesienie osobistych kosztów (kar) lub utratę wcześniej przyznanych wynagrodzeń (premii) 

11  E.F. Birgham, Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996, s. 23.
12  M.A. Santoro, R.J. Strauss, Too Big and Too Interconnected to Fail: Historical and Ethical Analysis of Sustain-
ability Risk to The US Financial System, “International Journal of Sustainable Economy” 2012, No. 4.
13 Dictionary of Finance and Banking, Market House Books Ltd, Oxford 2005, s. 252.
14  T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i  teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – 
Kraków 1978, s. 143.
15  W. Gasparski, Forma i treść odpowiedzialności, „Prakseologia” 2002, nr 142.
16  P. Gregg, S. Jewell, I. Tonks, Executive Pay and Performance: Did Banker’s Bonuses Cause the Crisis, http://www.
papers.ssrn.com.sol3-papers.cfm_abstract?id=1815210 [dostęp: 15.11.2013].
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w wyniku niewłaściwego wykonywania swoich funkcji i w konsekwencji zaistnienia zdarzeń 
określonych w kontraktach lub ustawach, powodujących taką odpowiedzialność.

Odpowiedzialność i sankcje moralne określają najczęściej kodeksy deontologiczne. W róż-
nych sektorach gospodarki występują zróżnicowane poziomy etyki biznesu, skłonności mene-
dżerów do podejmowania ryzyka, łamania prawa i korupcji czy szerzej – poczucia legalizmu.

Kryzys finansowy subprime wykazał występowanie na znaczącą skalę hazardu moralnego 
menedżerów, przy niewielkiej odpowiedzialności w rozumieniu podmiotowym i atrybuto-
wym17. Było to możliwe dzięki szerokiemu stosowaniu zasady prawa do błędu w działalności 
kierowniczej18. Stosowanie konsekwencji prawnych za błędy lub nadmierne ryzyko powodu-
jące straty należało do rzadkości na rynkach finansowych, natomiast zyski były nagradzane 
horrendalnymi bonusami – co mogło stępiać poczucie odpowiedzialności19. W praktyce za-
rządzania menedżerowie wykorzystują zasadę prawa do błędów, szczególnie ci, którzy mają 
skłonności do nadmiernego ryzyka i inne dysfunkcje behawioralne. W świetle analiz w du-
żych instytucjach można wyróżnić następujące typy preferencji behawioralnych menedże-
rów związane ze stosowaniem zasady prawa do błędów20:

−	 poczucie pewności siebie i nieomylności przy nieskutecznym funkcjonowaniu cor-
porategovernance i nadzoru państwowego,

−	 apetyt na wysokie ryzyko dla zaspokojenia ambicji, wysokich bonusów itp.,
−	 skłonność do moral-hazardu i  wykorzystywanie dającego poczucie bezkarności 

ubezpieczenia cywilnego od skutków decyzji,
−	 skłonność do omijania prawa w imię wyższych celów biznesu, 
−	 niska etyka biznesu,
−	 świadomość siły poparcia dla menedżera (ze strony właścicieli, polityków itp.), 

zamiast wymogów dotyczących kwalifikacji zawodowych i  etycznych dopuszczających do 
funkcji (niedostateczne systemowe rozwiązania),

−	 brak dostatecznej świadomości odpowiedzialności za decyzje i konsekwencji praw-
nych oraz finansowych.

 M. Romanowski zwraca uwagę, że wymierzenie sankcji karnej nie będzie możliwe, jeżeli 
działanie menedżera odpowiada zasadzie business judgementrule, która dopuszcza podejmo-
wanie uzasadnionego ryzyka (problem, jak je uzasadnić?) niepowodzenia przedsięwzięcia 
biznesowego21. W ostatnim kryzysie finansowym części menedżerów udało się uniknąć od-
powiedzialności. Zwykle jedyną konsekwencją była utrata stanowiska bez podania przyczyn 
odwołania. Członkowie rad nadzorczych podejmujących takie decyzje byli niekiedy powiązani 
17 Globalny kryzys finansowy i  jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, red. J. Szmbelańczyk, Wyd. 
Związek Banków Polskich i Ernst & Young, Warszawa 2009; P. Krugman, The Return…, op. cit.; p. Krugman, End 
This Depression Now!, W.W. Norton &Company, New York, London 2012 oraz M.A. Santoro, R.J. Strauss, Too Big 
and Too Interconnected to Fail…, op. cit.
18  P. Masiukiewicz, Crime and Irregularities in Relation to Bank Bankruptcies, [w:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu 
gospodarczym. Przestępczość gospodarcza, red. J. Grzywacz i S. Kowalski, Instytut Nauk Ekonomicznych PWSZ, 
Płock 2011 oraz P. Masiukiewicz, Regulacje systemów motywacji top-menedżerów w bankowości, [w:] Wyzwania 
regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, red. J. Szambelańczyk, Wyd. ZBP i Oficyna Wy-
dawnicza SGH, Warszawa 2011.
19  S. Schaefer-Munoz, EU Holds Hard Line on Banker Bonuses, “The Wall Street Journal” 13.12.2010 oraz P. Ma-
siukiewicz, Regulacje systemów…, op. cit.
20  P. Dec, P. Masiukiewicz, Dysfunctions and Risks of Big Financial Institutions, “Business Systems and Econo-
mics”, Research Journal, 2013, No. 3.
21 M. Romanowski, Kto ma decydować o interesie spółki: menedżer czy prokurator, „Rzeczpospolita”, 16.06.2011.
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z zarządem i współodpowiedzialni za błędne decyzje. W tym modelu rozwiązywania problemu 
zagubiono etykę i stworzono warunki dla kolejnych precedensów unikania odpowiedzialno-
ści22. Za unikanie odpowiedzialności, także w sytuacji upublicznienia problemu działania na 
szkodę firmy, w znacznym stopniu jest zatem odpowiedzialny słaby i niekompetentny nadzór 
korporacyjny w wielu przedsiębiorstwach23. W procesach dotyczących największych afer i ban-
kructw najsurowsze wyroki zapadały zwykle w USA, gdzie sprawy karne wobec menedżerów 
(CEO), którzy doprowadzili do bankructw kierowanych przez siebie firm, prowadzone są przez 
sądy szybko, a kary były dość wysokie (m.in. procesy T. Quinna, J. Skillinga, B. Madofa i in.)24.

2. Świadomość odpowiedzialności w świetle badań

Świadomość odpowiedzialności wyjątkowo rzadko stanowiła przedmiot badań. Badania 
wśród menedżerów małych i średnich firm przeprowadzone przez PARP wykazały, że tylko 
34% badanych wykazuje świadomość zakresu odpowiedzialności i podejmowanych decyzji 
jako podstawę działalności w biznesie (tabela 1). Być może dlatego tak wiele nowo powstają-
cych firm w tym sektorze nie przetrwało nawet roku działalności25.

Tabela 1. Świadomość podstaw funkcjonowania firmy (określone i  sprecyzowane wybrane cechy) 
wśród menedżerów MSP 
Lp. Cechy Odpowiedzi w  % 

N = 1205
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Grupa docelowa klientów
Strategia firmy
Przewaga konkurencyjna
Zakres odpowiedzialności i podejmowanych decyzji przez kierow-
nictwo i pracowników
Zasady i  procedury regulujące współpracę z  dostawcami, podwyko-
nawcami
Grafik organizujący pracę pracowników
Pożądane cechy pracowników (cenione w firmie i branży)
System wynagrodzeń pracowników uzależniony od wyników indywi-
dualnych

48,0
46,0
38,0

34,0

34,0
33,0
33,0

32,0
Źródło: W. Orłowski, R. Pasternak, K. Flaht, D. Szubert, Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw 
w czasach kryzysu, PARP, Warszawa 2010, s. 49.

Badania w SGH wśród 600 menedżerów MSP dotyczące między innymi omijania prawa, 
by sprostać konkurencji, wykazały niepokojąco wysoki odsetek odpowiedzi twierdzących – 
aż 47% (tabela 2). 

Przedsiębiorcy nie zawsze płacą podatki; liczba spraw w sądach w tym obszarze szybko 
rośnie; chociaż stanowi znikomy udział w stosunku do liczby przedsiębiorców w Polsce (ta-
bela 3). Należy tu wziąć jednak pod uwagę słabą wykrywalność tego typu przestępstw.

22  P. Masiukiewicz, Crime and Irregularities in Relation…, op. cit. oraz Międzynarodowe bankructwa i afery ban-
kowe, red. P. Masiukiewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, wyd. II (rozszerzone), Warszawa 2010.
23  Globalny kryzys finansowy…, op. cit., oraz P. Krugman, End This Depression…, op. cit.
24  J.R. Emshwiller, The Last of the Golden Swindlers, “The Wall Street Journal”, 12-14.03.2010.
25  W. Orłowski, R. Pasternak R., Flaht K., Szubert D., Procesy inwestycyjne i strategie…, op. cit.
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Tabela 2. Opinia menedżerów MSP o przekraczaniu prawa w 2011 r.
Lp. Panuje opinia, że w Polsce, aby sprostać konkurencji, trzeba niekiedy 

przekraczać granice prawa. Czy zgadza się Pan(i) z tą opinią?
Odpowiedzi w %

N= 600
1.

2.

3.

Zgadzam się

Nie zgadzam się

Ogółem 

47,4

52,6

100,0
Źródło: opracowanie własne na podst. Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przed-
siębiorstw prywatnych, red. J. Gardawski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013, s. 273.

Tabela 3. Postępowania sądowe w sprawach podatkowych
Lp. Wyszczególnienie / liczba spraw 2009 2010 2011
1.

2.

Postępowania podatkowe i  celne prowadzone  w sądach w zakresie 
obowiązków podatkowych. Wszczęte postępowania dot. przestępstw 
i wykroczeń

Dynamika w %, 2011/2009

5 876

x

18 773

x

24 071

151,6
Źródło: opracowanie na podstawie: Rocznik Statystyczny GUS 2010 r. – s. 182; 2011 r. – s. 149; 2012 r. – s. 150.

Badanie P. Masiukiewicza i  P. Deca dotyczące skłonności menedżerów MSP do poży-
czania środków na działalność w szarej strefie (nielegalne pożyczki) także wykazało pewne 
preferencje polskich menedżerów w tym zakresie (tabela 4).
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Tabela 4. Skłonność menedżerów MSP do pożyczania funduszy w szarej strefie
Lp. Wyszczególnienie Odpowiedzi w % 

2009 r.
(N = 82)

Odpowiedzi w % 
2013 r. 

(N = 105)
1.

2.

3.

Czy prowadzona przez Państwa firma ma obec-
nie trudności (w związku ze światowym kryzysem 
finansowym) z  uzyskaniem kredytu (pożyczki) 
w banku lub innej instytucji kredytowej? TAK

Czy są Państwo zdecydowani pożyczyć środki fi-
nansowe z każdego możliwego źródła (także nie-
legalnego), aby zapewnić przetrwanie firmy? TAK 

Czy są Państwo zdecydowani pożyczyć środki fi-
nansowe z każdego możliwego źródła (także niele-
galnego), aby zapewnić rozwój firmy? TAK

20,7

29,3

18,3

25,71

21,90

31,43

X

X

Liczba odmów odpowiedzi 

Razem badani menedżerowie

31

113

27

132
Żródło: badania własne.

Także świadomość odpowiedzialności wśród menedżerów co do konsekwencji za nie-
zgłoszenie wniosku o upadłość w terminie nie jest dostateczna. Przykładem są wyniki bada-
nia S. Morawskiej dotyczące tak fundamentalnej decyzji jak złożenie wniosku o ogłoszenie 
upadłości do sądu (tabela 5). Menedżerowie, zapytani o konsekwencje grożące im z tego ty-
tułu, powoływali się głównie na kodeksową odpowiedzialność karną26. Prawie 25% badanych 
odpowiedziało, iż nie wie o takiej odpowiedzialności.

 
Tabela 5. Jakie wg Pani/Pana wiedzy konsekwencje grożą osobie, która nie spełniła obowiązku złoże-
nia wniosku do sądu upadłościowego w terminie? (badanie menedżerów)

Lp. Rodzaj konsekwencji Odpowiedzi w  % 
N = 792

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Odpowiedzialność karna regulowana przez kodeksy
Utrata majątku
Nie wiem
Kary pieniężne (grzywny)
Utrata stanowiska
Kara więzienia
Odpowiedzialność cywilna
Inne 

35,1
30,4
24,5
10,0
3,4
3,2
2,8
4,2

Źródło: S. Morawska, Przedsiębiorca w obliczu upadłości. Diagnoza i propozycje zmian systemu instytu-
cjonalnego w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 120.

26  S. Morawska, Przedsiębiorca w obliczu upadłości. Diagnoza i propozycje zmian systemu instytucjonalnego w Pol-
sce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 120.
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W świetle cytowanego badania menedżerowie w Polsce dość szeroko stosowali ubezpie-
czenie się od odpowiedzialności cywilnej w  krajowych lub zagranicznych towarzystwach 
ubezpieczeniowych. Na taką praktykę wskazało 41% badanych27.

3. Regulacje pokryzysowe w obszarze odpowiedzialności finansowej
 

Zaostrzenie odpowiedzialności finansowej menedżerów wyraźnie zarysowało się w prak-
tyce legislacyjnej UE i USA w świetle wydanych wytycznych oraz dyrektyw (ustawa Dod-
da–Franka w USA, dyrektywa CRD III w UE), jak i w świetle praktyki organów nadzoru 
finansowego. Jest to swoista rewolucja w podejściu do odpowiedzialności menedżerów.

Restrykcje co do wypłaty dywidend oraz wysokości wynagrodzeń dla kadry menedżer-
skiej przedsiębiorstw i banków korzystających z pomocy publicznej w oparciu o Program 
TARP wprowadzono w USA, a ustawa Dodda–Franka m.in. zakazała przyznawania bonu-
sów, które zachęcałyby do podejmowania dużego, krótkoterminowego ryzyka28.

Komisja Europejska wydała kilka dokumentów regulujących kwestie systemu wynagro-
dzeń i odpowiedzialności menedżerów. Już w 2009 roku wydane zostały zalecenia w sprawie 
systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym (nr 2009/385/
WE) oraz zalecenia w  sprawie polityki wynagrodzeń w  sektorze usług finansowych (nr 
2009/384/WE). Rekomendują one m.in. wiązanie premii z  długoterminowymi wynikami, 
natomiast odprawy w razie wcześniejszego rozwiązania kontraktu nie powinny przekraczać 
dwuletnich wynagrodzeń podstawowych, a w przypadku rozwiązania umowy w wyniku nie-
zadowalających wyników odprawa w ogóle nie powinna być wypłacana.

Dyrektywa w  sprawie przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń zobowiązała in-
stytucje kredytowe, by polityka wynagrodzeń była zgodna ze strategią działalności, celami, 
wartościami i długoterminowymi interesami instytucji29. Do ważniejszych postanowień tej 
dyrektywy należą:

−	 organ zarządzający (nadzorczy) powinien przyjmować ogólne zasady polityki wyna-
grodzeń oraz dokonywać okresowej oceny realizacji polityki wynagrodzeń, w dużych insty-
tucjach należy powołać komitety ds. wynagrodzeń,

−	 proporcja stałych i zmiennych składników wynagrodzeń powinna być odpowiednio 
wyważona, tak by możliwe było prowadzenie elastycznej polityki w tym zakresie, w tym nie-
wypłacanie zmiennych składników wynagrodzenia,

−	 wypłaty z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy powinny odzwierciedlać wyniki osią-
gnięte w dłuższym okresie, a przyjęte zasady powinny zapobiegać wynagradzaniu złych wyników,

−	 co najmniej 50% zmiennego wynagrodzenia powinno składać się z akcji lub podob-
nych tytułów własności lub związanych z nimi instrumentów, albo odpowiadających im in-
strumentów niepieniężnych w przypadku nienotowanej instytucji kredytowej,

−	 co najmniej 40% zmiennych składników wynagrodzenia winno być rozłożone (co do 
wypłat) na okres nie krótszy niż trzy do pięciu lat,

27  Ibidem, s. 119.
28  V. McGrane, A. Lucchetti, U.S. Wants More Pay Deferred, “The Wall Street Journal” 7.02.2011.
29  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2010/76/UE z  dn. 24.11.2010 r. w  sprawie zmiany dyrektyw 
2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekury-
tyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń (Dz. Urz. UE, nr L 329 z dn. 14.12.2010).
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−	 wynagrodzenie zmienne jest wypłacane lub nabywa się do niego prawo, jeśli ma ono 
zrównoważony charakter w stosunku do sytuacji finansowej tej instytucji i wyników zainte-
resowanego pracownika, m.in. wcześniej wypłacone premie w sytuacji pogorszenia wyników 
mogą być odebrane,

−	 od pracowników na stanowiskach kierowniczych wymaga się, by zobowiązali się nie 
korzystać z osobistych strategii hedgingowych lub ubezpieczeń dotyczących wynagrodzenia 
i odpowiedzialności. 

−	 W konsekwencji implementacji ww. zasad w instytucjach finansowych już powstały 
procedury clawback, tj. zwrotu otrzymanych premii i bonusów w ramach odpowiedzialności 
kontraktowej. Procedury clawback zastosowano w 2013 r. w Banku Lloyds – 13 dyrektorom 
cofnięto bonusy na kwotę 1,45 mln funtów za zbyt ryzykowną sprzedaż polis, co przyniosło 
3,2 mld strat.Procedury takie zastosowano także w Banku HSBC w Meksyku z tytułu pra-
nia pieniędzy karteli narkotykowych oraz organizacji terrorystycznych. Byłemu prezesowi 
HSBC w Londynie oraz prezesowi spółki zależnej – banku w Meksyku odebrano 7 mln fun-
tów z tytułu otrzymanych bonusów.

Kolejne propozycje zaostrzenia sankcji dla menedżerów dyskutowane są w UE w świetle 
Raportu Liikanena (przyjętego przez Komisję Europejską w 2012 r.); zawiera on m.in. nastę-
pujące propozycje30:

−	 przymusowa segmentacja dużych banków – opór i konsekwencje dla top-menedżerów,
−	 specjalne testy przy doborze zarządu i rady nadzorczej, 
−	 ramy systemów motywacji w powiązaniu z odpowiedzialnością finansową zarządu, 
−	 sankcje za nieprzestrzeganie regulacji w formie zakazu pracy we wszelkich instytu-

cjach finansowych oraz zwrot otrzymanych premii i bonusów.
Zdaniem autora ewentualne regulacje systemów motywacji powinny mieć charakter we-

wnątrzkrajowy i posługiwać się instrumentami ekonomicznymi (np. podatek od nadmier-
nych wynagrodzeń), a w mniejszym zakresie normami administracyjnymi.

3. Odpowiedzialność finansowa menedżerów w Polsce

4.1. Sankcje cywilne i karne. Aspekt finansowy

Odpowiedzialność cywilna i karna menedżerów wynika z ogólnie obowiązujących ko-
deksów. Jednakże w stosunku do spółek handlowych przepisy szczególne określają pewne 
konsekwencje finansowe. W spółkach osobowych udziałowcy (w tym kierujący spółką) od-
powiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania. Na przykład art. 299 ksh stwierdza, że 
członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają (swoim majątkiem) solidarnie za jej zobowią-
zania (w tym podatki).

Nowelizacja kodeksu karnego z 2011 r. wprowadziła w art. 296 zagrożenie sankcją karną 
sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątko-
wej osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej wskutek nadużycia udzielonych 
uprawnień lub niedopełnienia ciążącego obowiązku przez osobę obowiązaną do zajmowania 
się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą poszkodowanego. Przy czym od-

30  High-level Expert Group on the Reforming the Structure of the EU Banking Sector, Chaired by Erkki Liikanen, 
Final Report, Brussels, 2 October 2012.
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powiedzialność tę powiązano z wyrządzeniem znacznej szkody (200 tys. zł) oraz rozszerzono 
odpowiedzialność karną za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia 
szkody na wspólników spółek osobowych. Od odpowiedzialności karnej za wyrządzoną 
szkodę można się uwolnić w wyniku jej naprawienia31.

Także kodeks spółek handlowych (art. 585 ksh) określa dość surowe sankcje za działanie 
na szkodę spółki albo nakłanianie do takiej działalności (dla członków zarządu, rady, komi-
sji rewizyjnej i  likwidatorów). Sankcje z  tego tytułu obejmują grzywnę i karę pozbawienia 
wolności do lat 5. Występować natomiast może poważny konflikt interesów, jeśli spółka jest 
uczestnikiem holdingu i zarząd podejmuje decyzję zgodną z interesem holdingu (który jest 
właścicielem) ale niezgodną z interesem spółki. W tej sytuacji zarząd będzie usprawiedliwiał 
swoje działanie. W Polsce nie ma prawa holdingowego. Należy zauważyć, że pojęcie działa-
nia na szkodę jest dość szerokie – obejmuje nie tylko działania powodujące szkodę, ale także 
zaniechanie działania (np. niepodjęcie decyzji we właściwym czasie). W przypadku narusze-
nia zakazu konkurencji, o którym mowa w ksh, spółka może domagać się od nielojalnego 
członka zarządu odszkodowania (art. 293 i 483 ksh). Roszczenie może tu opiewać na kwotę 
rzeczywistej straty poniesionej przez spółkę oraz utraconych korzyści.

Menedżerowie podlegają także sankcjom karnym i  finansowym z  tytułu ustaw szcze-
gólnych, między innymi takich, jak: ustawy o rynku kapitałowym, prawo bankowe, ustawa 
o ubezpieczeniach i  inne. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 
wprowadziła surową penalizację działań menedżerów polegających na agresywnych działa-
niach rynkowych oraz prowadzeniu tzw. systemów argentyńskich. Zgodnie z art. 15 ustawy, 
kto stosuje agresywną praktykę rynkową, podlega karze grzywny32. Kto stosuje nieuczciwą 
praktykę rynkową, polegającą na organizowaniu grupy konsumentów oraz polegającą na za-
rządzaniu mieniem gromadzonym w ramach grupy z udziałem konsumentów w celu finan-
sowania zakupu produktu w systemie konsorcyjnym, podlega karze pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5 (art. 16 ustawy)33.

Tabela 6. Liczba sądowych zakazów prowadzenia działalności gospodarczej, orzeczonych przez polskie 
sądy
Lp. Decyzje sądów 2008 2009 2010 2011 2012

1.

2.

Wpływ spraw do sądów o zakaz prowadzenia działal-
ności gospodarczej
Orzeczone zakazy prowadzenia działalności gospo-
darczej

623

251

763

295

935

351

1073

432

1428

538

Źródło: S. Morawska, Przedsiębiorca w obliczu upadłości. Diagnoza i propozycje zmian systemu instytu-
cjonalnego w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 43.

Pozorne bankructwo, zdarzające się w praktyce, podlega sankcji (art. 301 kodeksu karne-
go) jako rodzaj przestępstwa gospodarczego. Jeżeli osoba (np. prezes) udaremnia lub ograni-
cza zaspokojenie wierzycieli przedsiębiorstwa – dłużnika, wyprowadzając z przedsiębiorstwa 
aktywa, lub doprowadza do upadłości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 
31  M. Romanowski, Kto ma decydować…, op. cit.
32  W sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, orzekanie następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24.08.01 
r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106/01, poz. 1148 z późn. zm.).
33  Ustawa z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. nr 171/07, poz. 1206).
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5 lat. Jeżeli dana osoba działała w sposób lekkomyślny, doprowadzając do sytuacji jak wyżej, 
podlega karze grzywny oraz pozbawienia wolności do 2 lat34. Może być też orzeczony zakaz 
prowadzenia działalności gospodarczej.

Badania S. Morawskiej wskazują na stały wzrost spraw karnych w obszarze działalności 
gospodarczej. Ważną konsekwencją prawną wobec menedżerów jest sądowy zakaz prowa-
dzenia działalności gospodarczej. Liczba spraw w tym zakresie oraz liczba wyroków sądo-
wych w Polsce lawinowo rośnie (tabela 6)35.

4.2. Sankcje administracyjne

 W obszarze administracyjnym stosowane są kary pieniężne przez PIH, PISE czy Pań-
stwowy Urząd Telekomunikacji. Szerokie uprawnienia ma w tym zakresie Komisja Nadzoru 
Finansowego wobec trzech typów przedsiębiorstw: spółek publicznych, instytucji finanso-
wych oraz parabanków – ale tylko podlegających nadzorowi KNF.

Komisja Nadzoru Finansowego dysponuje szeroką paletą sankcji wobec nadzorowanych 
instytucji finansowych, w tym karami finansowymi wobec prezesów i członków zarządów 
wszystkich spółek publicznych oraz instytucji finansowych.

Tabela 7. Kary nałożone przez KNF na członków władz, na spółki publiczne oraz na instytucje finansowe
Rok Liczba nałożonych kar Wartość kar w mln zł
2007
2008
2009
2010
2011
2012

30
55
50
51
53
54

2,08
4,03
2,61
5,40
7,17
5,09

W tym: kary dla członków zarządów 
i rad nadzorczych w l. 2006-2012 46 -

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego. Pięć lat działalności, KNF, Warszawa, 2012, www.knf.gov.pl 
[dostęp: 10.12.2013].

Dotkliwą sankcją o charakterze prawno-organizacyjnym jest zawieszenie w czynnościach 
prezesa lub członka zarządu w instytucjach finansowych nadzorowanych przez KNF. Rosną 
kary finansowe nakładane przez KNF zarówno na spółki publiczne i instytucje finansowe, jak 
i na ich menedżerów (tabela 7).

4.3. Sankcje kontraktowe

Sankcje (kary) finansowe wynikające z pełnienia funkcji w zarządzie na podstawie kontrak-
tu lub umowy zostały zaostrzone w ostatnich latach wobec menedżerów instytucji finansowych.

Cytowana Dyrektywa KE w sprawie (…) przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń 
została wdrożona w Polsce w 2011 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. W uchwale KNF, 
obok rekomendacji dotyczących wypłat premii i bonusów, zalecono także konieczność odej-

34  S. Morawska, Przedsiębiorca w obliczu upadłości…, op. cit. 
35  Ibidem.
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ścia od rekompensat gwarantowanych przy rozwiązaniu umów o pracę (kontraktów); ich wy-
płata powinna być uzależniona od wyników finansowych z trzech ostatnich lat36. Unifikacja 
regulacji UE w tym zakresie jest dyskusyjna. W Polsce rozważenia wymaga uchylenie ustawy 
tzw. kominowej, a  przynajmniej jej nowelizacja, zapewniająca zróżnicowane podejście do 
firm w zależności od ich wielkości i ryzyka. W polskich przepisach nie zdefiniowano wszyst-
kich stosowanych pojęć, np. wynagrodzeń zmiennych, osoby mającej istotny wpływ na ry-
zyko. Regulacje w Polsce wymagają także uwzględnienia zasady proporcjonalności (chodzi 
o wyłączenie małych instytucji finansowych). 

W specjalnej ustawie w sprawie pomocy dla instytucji finansowych na wypadek sytuacji 
kryzysowej (obowiązującej w 2010 r.) określono, iż banki korzystające z pomocy państwa 
będą miały (określone w umowie o korzystanie z pomocy) ograniczenia co do polityki płac 
wobec członków organów instytucji finansowej, tj. miesięczne wynagrodzenie członka za-
rządu nie mogło przekraczać dwunastokrotności przeciętnego wynagrodzenia w  sektorze 
przedsiębiorstw, a dodatkowe składniki (np. premie) nie mogą przekraczać w skali roku trzy-
krotności miesięcznego wynagrodzenia członka zarządu. W przypadku odwołania z funkcji 
w związku z nacjonalizacją instytucji przysługiwała tylko 1-miesięczna odprawa.

Specyficzne sankcje wobec menedżerów instytucji finansowych określono w  polskich 
regulacjach upadłościowych i naprawczych. W przypadku wprowadzenia zarządu komisa-
rycznego lub ogłoszenia upadłości menedżerom najwyższego szczebla nie przysługują żadne 
premie, bonusy czy odprawy wynikające z zawartych kontraktów. W przypadku upadłości 
banku jego menedżerowie (nie tylko na szczeblu centrali, ale także oddziałów) są pozbawieni 
rekompensat w systemie gwarancji depozytów.  W świetle wytycznych i dyrektyw Unii Eu-
ropejskiej można spodziewać się dalszego wzrostu konsekwencji finansowych, jakie ponosić 
będą menedżerowie spółek publicznych i instytucji finansowych. Tworzy to jednak nierówne 
warunki działalności gospodarczej wobec pozostałych podmiotów gospodarczych.

Zakończenie

Kryzys finansowy subprime przyczynił się do ujawnienia wielkich bonusów i niewiel-
kiej odpowiedzialności top-menedżerów za straty i bankructwa. Niskie kary finansowe, brak 
mechanizmu zwrotu wypłaconych bonusów w przypadku strat, niekompetencja i przewle-
kłość postępowań sądowych oraz niedostateczne upublicznianie konsekwencji, a także upo-
wszechnianie się zasady nieograniczonego prawa do błędów top-menedżerów były istotnymi 
czynnikami kryzysu. Zwiększenie odpowiedzialności finansowej menedżerów i jednocześnie 
ograniczenie zasady prawa do błędów wydaje się właściwym kierunkiem zmian regulacji. 

Regulacje UE w  obszarze wynagrodzeń menedżerów instytucji kredytowych zostały 
wprowadzone i mogą zapewnić większą przejrzystość oraz adekwatność wynagrodzeń w sto-
sunku do długoterminowych efektów przedsiębiorstw. Pojawiło się też nowe podejście do 
odpowiedzialności finansowej menedżerów (zasada clawback). W  poszczególnych krajach 

36  Uchwała nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 4.10.2011r. w sprawie szczegółowych zasad funkc-
jonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacow-
ania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału 
wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska 
kierownicze w banku.
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występują różne systemy motywacji; wynika to z doświadczeń biznesu, kultury zarządzania, 
tradycji sposobów wynagradzania. Próba unifikacji i ogólnoeuropejskich regulacji w tym za-
kresie jest raczej dyskusyjna; lepszym też rozwiązaniem jest na przykład instrument podatku 
od nadmiernych wynagrodzeń niż administracyjne zakazy.

Dalszych badań i propozycji rekomendacji wymagają następujące problemy:
−	 zakres penalizacji i zaostrzenia kar finansowych,
−	 większa precyzja zakresu i form odpowiedzialności finansowej w kontraktach top-

-menedżerów,
−	 skuteczność wymiaru sprawiedliwości i sprawność procesów cywilnych i karnych,
−	 rozwiązania dotyczące odpowiedzialności finansowej top-menedżerów w  instytu-

cjach finansowych powinny być rozszerzone na sektor parabankowy, a  niektóre elementy 
(np. odroczenie wypłaty bonusów) także na przedsiębiorstwa sfery realnej gospodarki.

Regulatorzy krajowi i unijni stale będą mieli dylemat: ile regulacji, a  ile samoregulacji 
i etyki w biznesie.
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MOTIVATION SYSTEM TO WORK IN DISPOSABLE GROUP. 
CASE STUDY

SYSTEM MOTYWOWANIA DO PRACY W GRUPACH 
DYSPOZYCYJNYCH. STUDIUM PRZYPADKU

Summary: The effective motivation system consists of the range of factors that guarantee relatively 
high level of motivation, building the basis of proper use of human potential for the development of 
an organization, irrespective of its size. The aim of this article is to show the motivation factors which 
influence the relations among the employees. These considerations are of theoretical and empirical 
character. The theoretical part identifies the factors shaping the employees’ motivation system. The 
empirical part presents the analysis of the researches’ results in the presented areas. 

Key words: motivation, motivation system, employees’ relations, disposable groups, the Police 

Streszczenie: Na skuteczny system motywowania pracowników składa się szereg czynników mających 
zagwarantować odpowiednio wysoki poziom motywacji, który stwarza podstawę do właściwego wyko-
rzystania potencjału ludzkiego dla rozwoju organizacji niezależnie od jej wielkości. Celem artykułu jest 
wskazanie czynników motywacji mających wpływ na budowę relacji pracowników. Rozważania te mają 
charakter teoretyczno-empiryczny. Część teoretyczna identyfikuje czynniki kształtujące systemy motywo-
wania pracowników. Część empiryczna przedstawia analizę wyników badań w prezentowanych obszarach. 

Słowa kluczowe: motywacja, system motywacyjny, relacje pracowników, grupy dyspozycyjne, Policja
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Introduction

In today’s world that constantly develops, in a highly competitive environment, orga-
nisations fight not only to survive on the market, but also to thrive and constantly develop. 
Success of an organisation depends on its employees, who constitute its most valuable capital. 

Creating and improving an effective system for employee motivation is not an easy task, 
therefore it’s worth stressing that it constitutes one of the most important elements determi-
ning effectiveness of work in a given organisation. 

Modern organisations very often apply obsolete motivation tools and link them with 
job performance in a wrong way. This is a basic problem of most managers and specialists of 
human capital management. These factors often result in dissatisfaction of employees, which 
disturbs atmosphere and relations at work. Employee recognition programs are regarded as 
one of effective motivation methods. These programs include: development plans, building 
relations between the superior and the employee, team integration, and salary and non-sala-
ry incentives used in motivation systems. 

The aim of this paper is to indicate motivation factors that have an influence on building 
relations among employees of dispositional groups, with the police used as an example of 
such groups. 

1. Motivation system and its sub-systems influencing relations 
among employees

The academic literature provides numerous definitions of a motivation system. According to 
J. Penc, a motivation system is a system intentionally created in an organisation that is a compo-
sition of various motivation tools1. According to A. Stabryła, a motivation system is an ordered 
set of tools designed to increase work productivity and effectiveness, with simultaneous impro-
vement of employees’ qualifications and broadening of their skills. An ideal motivation system is 
one that makes employees feel an inner need to do what managers would like to be done2.

According to L. Kozioł and M. Tyrańska, a motivation system should be understood as 
an ordered set of motivation tools and factors that are interrelated and form a whole desi-
gned to create conditions and induce employees to behave in an organisation in a way that 
serves the company’s goals3. A motivation system is a tool through which managers of an 
organisation exert influence on employees to increase their work effectiveness. Its aim is to 
improve the functioning of an organisation. A successful motivation system should include 
incentives, measures, principles and conditions, tailored to needs, designed to elicit employ-
ees’ involvement ensuring mutual benefits for employees and an organisation4. 

The aim of creating a motivation system is to ensure success of an organisation and its 
employees. From the perspective of an enterprise, effectiveness of motivation is measured in 

1 J. Penc, Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000, p. 203.
2 Stabryła A., Podstawy zarządzania firmą, Wydawnictwo Antykwa, Kluczbork 1997, p. 187.
3 L. Kozioł, M. Tyrańska, Motywowanie pracowników w teorii i praktyce, Wydawnictwo Biblioteczka Pracownika, 
Warszawa 2002, pp. 28-29.
4 Z. Sekuła, Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, p. 225.
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terms of the achievement of goals, whereas from the perspective of an employee, it is measu-
red by the level of satisfaction and contentment of their lack5.

Building a motivation system involves the following actions using key research methods:
−	 analysis of long- and medium-term goals,
−	 identification of employees’ values and needs,
−	 selection of the type, height, size, frequency and scale of intensity of incentives, 
−	 establishing the relationships between employees’ conduct and involvement and the 

incentives and their height,
−	 diagnosis of the measures used to measure work effects, 
−	 matching drivers to employees and teams,
−	 selection of the forms of giving feedback on the results with the possibility of rece-

iving rewards6.
The research should provide an answer to the questions – what is the goal of employees, 

what are their values and expectations, what are necessary attitudes and behaviour to ensure 
proper performance of the tasks assigned, what type of instruments should be used, taking 
into account possibilities and conditions in an organisation?7 A motivation system built in 
an organisation is a system of incentives, measures and conditions that are intended to enco-
urage employees to become involved in their work and duties in a way that is possibly most 
advantageous for the enterprise and gives the employees personal satisfaction, and encourage 
them to enterprise and creativity. For a good motivation system to be created, the managerial 
staff and persons involved in its creation have to know employees’ expectations8. Effective-
ness of various incentives depends on age, family status, aspirations and wealth not related 
with work9. 

According to M. Armstrong, the basic aims of a motivation system include: 
−	 optimal use of the potential of employees to achieve an organisation’s goals,
−	 increase in work effectiveness by making salary dependent on job performance, 
−	 employees’ identification with an organisation’s goals and activities,
−	 increase in motivation of a group,
−	 increase in employees’ individual motivation10. 

The motivation system of an enterprise is determined by a range of factors from its exter-
nal and internal environment. The external factors include: economical, political and social 
situation of a country, legal regulations and situation on the labour market. The internal envi-
ronment is formed by company’s strategy, organisational culture and its financial situation11. 

An appropriately selected system of financial incentives satisfying material, livelihood and 
consumption needs should be supported by non-financial incentives, connected e.g. with 
self-realisation, recognition12. 

5 S. Borkowska, System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985, p. 16.
6 Z. Sekuła, Motywowanie do pracy…, p. 224.
7 Ibidem.
8 Ibidem, p. 225.
9 T. Kruszewski, Metody motywowania pracowników w firmie informatycznej, „Personel” 2004, nr 10, p. 28-30.
10 M. Armstrong, Jak być lepszym menadżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997, p. 255.
11 J. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a  motywowanie pracowników, Difin, Warszawa 
2008, p. 179.
12 M.W. Kopertyńska, Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008, p. 200.
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The most important role of each motivation system is to support an organisation in 
achieving strategic objectives. Known concepts of a motivation system in an enterprise inc-
lude: administrative coercive measures, incentives and persuasion measures. They define ta-
sks for an employee in an obligatory way, and assume that the behaviour of the person being 
motivated is subordinated to the interests and will of the motivating person13. 

The aim of developing a motivation system is success of an organisation and its individu-
al employees. This system is an important element of the art of recruitment and selection of 
staff. However, it has to be appropriately adjusted to the whole organisation14. 

In a motivation system it is important to appropriately select motivation instruments 
or tools in respect of an enterprise’s conditions and goals15. This is not an easy task, as today 
it is no longer enough to base a motivation system on focus on an employee, integration of 
employees’ objectives with those of an organisation, participation, self-direction and control, 
but it is also necessary to find tools that will allow employees’ creative potential to be rele-
ased. Today, a motivation system is about motivating employees to have achievements, as 
opposed to the traditional view of motivation as stimulation of employees to perform tasks 
effectively16.

When creating systems for motivating employees various motivation instruments are 
used. These are phenomena and activities that satisfy various human needs. According to L. 
Kozioł, a motivation system is an „ordered set of motivation tools and factors that are inter-
related and form a whole designed to create conditions and induce employees to behave in 
an organisation in a way that serves the company’s goals17. 

Forms and ways of motivating depend on a number of external and internal conditions 
which, accurately identified and appropriately taken into account, may strengthen employ-
ees’ motivation. A motivation system is closely connected with other solutions, systems and 
procedures designed to constitute corporate governance (fig. 1).

 

13 L. Kozioł, Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa – Kraków 2002, p. 59.
14 J.E. Karney, Człowiek i praca. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy, Międzynarodowa Szkoła 
Menedżerów, Warszawa 2000, p. 163.
15 J. Sikora, Motywowanie pracowników, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o, By-
dgoszcz 2000, p. 53.
16 M. Juchnowicz, Motywowanie w toku pracy: Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika, red. 
A. Sajkiewicz, Poltex, Warszawa 2000, p. 211.
17 L. Kozioł, Motywacja w pracy…, p. 59.
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Figure 1. Factors that have an influence on a motivation system 

Source: Z. Sekuła, Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2008, p. 223.

For a good motivation system to be created, the managerial staff and people involved in 
its creation have to know employees’ needs and expectations. They have to know what impor-
tance employees attach to various incentives and whether there is correspondence between 
the attractiveness of reward for the employee and employees’ activities that are relevant to the 
employer. Employees cannot feel manipulated, badly paid or overexploited.18 

Authors differently define components of a motivation system. Motivation systems pre-
sented by various authors are aimed at identifying main elements of motivating that are of 
fundamental importance for the process of motivating from the perspective of a specific ob-
jective. 19 

Analysing the definitions presented above, it should be stressed that an important aspect 
of a motivation system is its subsystems which include: 20 

- motivating factors, which directly belong to a group of management instruments. 
These instruments also include directive factors (orders and prohibitions), economic and fi-
nancial parameters, legal norms, negotiation techniques, accounting methods (e.g. economic 
analysis, optimisation methods). A set of motivating factors contains a sub-class of condi-
tions characteristic of the workplace, and a sub-class of incentives and persuasion measures. 

- task system of an enterprise, i.e. focus on the employee. Its main role is to give qu-
antitative and qualitative dimensions to different work processes, to define and assess effecti-
veness of individual, group and team work. 

18  Z. Sekuła, Motywowanie do pracy…, p. 225.
19  M.W. Kopertyńska, System płac przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego 
we Wrocławiu, Wrocław 2000, p. 38.
20  L. Kozioł, M. Tyrańska, Motywowanie pracowników…, pp. 32-34.
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- total labour costs, which have influence on the results achieved in an enterprise. Pro-
per decisions regarding incentives, employment level, development of its structure, matrix of 
salaries and benefits paid to employees impact production costs and work productiveness. 

- participation of employees, i.e. direct or indirect influence of employees on deci-
sions regarding the functioning and management of an organisation. 

Effectiveness of existing motivation systems can be examined from the perspective of an 
organisation, and then the measure of effectiveness is the extent to which the objectives – tasks 
of the motivating person - have been achieved, whereas from the perspective of an employee, 
the measure of effectiveness is the level of satisfaction and contentment or their lack. Creation 
of motivation systems is determined by a range of factors that result from the external envi-
ronment in relation to an organisation, and from relations with the internal environment. The 
basic determinants of shaping motivation systems in an enterprise include:21 strategy, organi-
sational culture, specificity of activity, financial situation, competitive environment, phase in 
a company’s development, size of an enterprise, human resources’ potential. 

The determinants presented above impact the construction of motivation systems, but 
require that a preceding diagnosis is conducted covering employees, their needs, preferences, 
attitudes, and knowledge of motivation methods and techniques. Additionally, it is necessary 
to characterise and assess work situation, organisational conditions, system of work appra-
isal, and system of an enterprise management. It is also important to know an organisation’s 
prospects for development. The main aim of creating a motivation system is to ensure success 
and development of an organisation and its employees. 

2. Methodological research issues 

Empirical studies were conducted as part of the author’s own research project entitled 
„Process of managing human resources in the police”, 22 carried out at the Institute of Mana-
gement and Economics of Humanitas University in Sosnowiec. The studies were conducted 
between April and June 2012. The subject was areas of managing human resources in the 
police. The aim was to find out the opinions of police officers concerning selected areas of 
managing human resources in the police. 

The research tool was a survey questionnaire containing closed and semi-open questions 
addressed to officers working in the police. The requirement for qualifying an individual to 
the population was location of the workplace on the territory of Silesian voivodeship. 

85 police officers working mainly in Katowice, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Mysłowi-
ce and Częstochowa voluntarily took part in the survey, with males constituting 77.1%, and 
females accounting for 22.9%. The ranks of the police officers were from sergeant to inspector 
inclusive. Table 1 presents the structure of the police officers surveyed in terms of age, educa-
tion and service period in the police. 

21  A. Benedikt, Motywowanie pracowników w sytuacjach kryzysowych, Wydawnictwo Astrum Wrocław 2003, p. 29.
22  The research project was carried out in cooperation with Joanna Dzieńdziora, PhD.
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Table 1. Characterisation of the population surveyed in terms of age, education and service period in 
the police
Feature Structure in %

Age
up to 25 years old

from 
26 to 

35 
years 
old

from 
36 to 

45 
years 
old

from 
46 to 

55 
years 
old

over 55 years old

0.0 41.0 54.0 6.0 0.0

Educa-
tion

higher

post-
sec-
ond-
ary

sec-
ondary vocational

79.5 1.2 19.3 0.0

Service 
period in 
the police 

up to 5 lat

from 
5 to 
10 

years

from 
11 to 

20 
years

from 
21 to 

30 
years

over 30 years

12.0 9.6 66.3 12.0 0.0
Source: own work based on a survey.

Police officers aged 36-45 (53% of those surveyed) with higher education (79.5% of those 
surveyed) and service period from 11 to 20 years (66.3% of those surveyed) were the most 
represented group in the survey. 

3. Motivation in the police – analysis of the findings of empirical studies

A little over half (55.3%) of the police officers surveyed notice chances for the develop-
ment of their own professional career in the police. 43.5% of those surveyed do not see such 
chances, whereas the remaining 1.2% do not have an opinion on this matter. Perhaps, such 
a high percentage of the police officers who do not link their professional career with the 
organisation they are currently working in results from their reluctance to develop profes-
sionally, failure to notice opportunities for development or stress and professional burnout 
to which police officers are especially prone. The service period of the majority of the police 
officers surveyed was between 11 and 20 years, so they were experienced police officers. At 
the same time, 58.8% of those surveyed think that the police don’t make it easier for their 
employees to improve their qualifications. Only 32% of those surveyed think otherwise, and 
9% do not have an opinion.

Figure 2 presents the findings connected with the assessment of factors influencing the 
quality of relations among employees in the group surveyed. Here, factors connected with 
a training course policy in the institution were assessed as relatively the worst, or rather the 
respondents indicated lack of such training courses.
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Figure 2. Assessment of factors influencing the quality of relations among employees of the group surveyed

Source: own work based on a survey.

55.3% of the police officers positively assessed relations between the superior and sub-
ordinates, and 74.1% positively assessed relations among co-workers (fig. 3). Little over 35% 
negatively assessed relations between the superior and subordinates, and over 9% did not 
have an opinion on this matter. Relations among co-workers were assessed less negatively. 
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Figure 3. Assessment of work relations

Source: own work based on a survey. 

28% of the police officers surveyed declared being able to openly express their work-re-
lated views and opinions, and 40.2% declared being able to do so to a limited extent. Nearly 
32% of the police officers think that in the institution in which they work there is not a good 
environment for a free presentation of their own views and opinions. 

In the survey, the police officers also described their attitude towards the uniform as an 
important element of motivation. A majority of the respondents have a positive attitude to 
the uniform (very good – 38.1% and good - 54.8%). Only 1.2% of the police officers have 
a negative attitude to the uniform as a symbol associated with the institution for which they 
work, whereas 6% do not have an opinion on this matter. 

The respondents positively perceive the events organised by their institution and wil-
lingly participate in them (40.2%). However, as many as 35.4% of those surveyed negatively 
view the organisation of such events and do not want to integrate outside the working hours. 
As many as 24.4% of the respondents do not have an opinion on this matter.

The analysis of the survey shows that the overwhelming majority of the police officers 
are satisfied with their work (81.7%). Lack of satisfaction with work was declared by only 
14.6% of those surveyed, and the remaining 3.7% were unable to specify their opinion in this 
respect. Fig. 4 presents the findings regarding assessment of the factors of work satisfaction 
according to the police officers surveyed.
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Figure 4. Assessment of work satisfaction factors 

Source: own work based on a survey.

Work satisfaction felt by the police officers is rather not linked with the amount of their 
salary, as 78.1% of those surveyed declared that the amount of their salary did not allow them 
to save any money (fig. 5). The police officers live rather frugally or very frugally. Only nearly 
6% of the police officers (as the survey shows), holding managerial positions, can satisfy their 
day-to-day needs and save some money. Almost 13% of those surveyed can satisfy all their 
immediate needs from their salary, but they are unable to save any money. 

Figure 5. Management of income by police officers 

Source: own work based on a survey.
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Only less than 12% of those surveyed state that it is easy or very easy for them to cope 
with immediate expenses. In contrast, 43.5% declare that their daily expenses are a huge pro-
blem and they cope with them with difficulty. The remaining 44.7% say that their situation in 
this respect is not stable and sometimes they are able to handle the expenses without bigger 
problems, while other times expenses are a huge problem for them. Problematic situations 
usually arise in the periods of increased spending (holidays). 

Figure 6. presents the structure of assessments regarding selected elements of a moti-
vation system in the police. The police officers rather negatively assess the amount of salary 
they receive, feeling that their contribution is much bigger than their salary. They also express 
a  negative opinion about the motivation system functioning in the institution. However, 
a positive element of the motivation system is employment security and stability of the salary. 

At the same time, the police officers are aware of the situation in terms of the level of 
salary in other uniformed services. A little over 43% of those surveyed think that the salary 
they receive is a little higher or at a similar level (fig. 7). In contrast, 56.8% of the respondents 
think that salary in other uniformed services is higher. No police officer indicated that their 
salary was much higher than that in other uniformed services. 

Figure 6. Assessment of a motivation system 

Source: own work based on a survey.
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Figure 7. Assessment of police officers’ remuneration compared to salaries in other uniformed services 

Source: own work based on a survey.

Similarly assessed are living and housing conditions of police officers compared to em-
ployees of other public institutions. 52.4% of those surveyed assess these conditions as better 
or at comparable level. In contrast, 47.6% of those surveyed perceive their situation as worse. 
Much worse were assessed social conditions at the workplace compared with employees in 
other public institutions (fig. 8). Most police officers, i.e. 60.5%, think that these conditions 
are worse than in other public institutions. The police officers were especially dissatisfied 
with toilets and social rooms. 

Figure 8. Assessment of living and housing conditions and social conditions at the workplace compa-
red with other public institutions 

Source: own work based on a survey.

Figure 9 shows the workplace and remuneration areas that according to the police offi-
cers surveyed are most important for their work in the police.
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Figure 9. Impact of the areas of the workplace on the quality of work 

Source: own work based on a survey.

The police officers surveyed most often indicated interesting job and good relations with 
co-workers, whereas least often: autonomy, communication, equipment and working condi-
tions and motivation system. 

Conclusion 

An effective system for motivating employees involves a  range of factors that should 
guarantee high level of motivation. Such a system constitutes a basis for proper use of hu-
man potential for the development of an organisation regardless of its size or character. The 
fundamental factors influencing the development of motivation systems in an organisation 
are: strategy, organisational culture, organisational structure, specificity of activity, financial 
situation, competitive environment, phase of an organisation’s development, size of an orga-
nisation and its human resources. An important aspect of a motivation system is its sub-sys-
tems, which include: motivating factors, task system of an enterprise, total labour costs, and 
participation of employees. 

The analysis of the results of the survey shows that over half the police officers surveyed 
see chances for the development of their professional career in the police. They are aware that 
they have to improve their professional competences to be promoted. At the same time, they 
are sceptical about the training policy and real chances for the development of their profes-
sional career. They positively view the process of their performance appraisal, the way their 
superiors communicate their expectations and the realism of these expectations as well as the 
possibility of deciding about how to perform the tasks assigned to them.

Work satisfaction felt by the police officers is rather not connected with the amount of 
salary they receive. The police officers rather negatively assess the amount of their salary, 
thinking that their contribution is much bigger than the salary they receive for it. They also 
negatively assess the motivation system used in their institution. The positive aspect of this 
motivation system is however security of employment and stability of the salary received. 
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Summing up, the motivation system, although it requires a lot of changes and correction, 
contributes to the building of relations among the police officers. The police officers positi-
vely assessed relations at the superior – subordinate level and relations among co-workers. 
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Streszczenie: Artykuł opisuje podstawowe procesy zachodzące w Śląskim Rejestrze Nowotworów. Jest 
to podmiot będący jednym z 16 wyznaczonych do tego zadania wojewódzkich biur rejestracji, którego 
podstawowym celem działania jest gromadzenie danych o nowotworach złośliwych w populacji pod-
ległego mu terenu (województwa śląskiego). Dane te przetwarzane są w informacje tworzące unikalną 
bazę wiedzy o nowotworach złośliwych. Jakość zarządzania procesem gromadzenia danych determi-
nująca jakość pozyskanych informacji ma bardzo istotne znaczenie dla podejmowanych decyzji (na 
poziomie regionalnym i ogólnopolskim) w obszarze polityki przeciwdziałania chorobom nowotworo-
wym, a zatem wpływa na stan zdrowia populacji.
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Summary: The article describes basic processes in the Silesia Cancer Registry. This is one of sixteen 
organisations that basic goal is to gather cancer data in the population (silesian voivodship). This data is 
proceeded into information that create an unique knowledge base. The quality of data gathering manage-
ment influences the quality og gathered information. This is very important in deciding (both on regio-
nal and country level) in health care politics. It means thes it has a strong influence on population health.
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Wstęp

Choroby nowotworowe stanowią zaraz po chorobach układu krążenia najpoważniejszy 
problem zdrowotny w  Polsce. Ma to swe odzwierciedlenie w  statystyce. Odsetek zgonów 
spowodowanych tym rodzajem schorzeń wynosi około jednej czwartej wszystkich zgonów. 
Należy przy tym zaznaczyć, że od lat powojennych stale odnotowywany jest wzrost zacho-
rowalności i umieralności na nowotwory złośliwe. Szczególnie niepokojąca jest ta tendencja 
w populacji poniżej 65. roku życia1. Problem zachorowalności i umieralności wywołanych 
nowotworami złośliwymi został już wiele lat temu dostrzeżony przez decydentów. Poza oczy-
wistym orężem w walce z tą śmiertelną chorobą, jakim jest medycyna, bardzo istotnym spo-
sobem walki staje się sprawna i skuteczna wyspecjalizowana organizacja o zasięgu lokalnym 
i centralnym zajmująca się pozyskiwaniem użytecznych informacji dotyczących nowotwo-
rów złośliwych. Informacje te w  dalszej kolejności umożliwiają odpowiednim komórkom 
administracji centralnej i samorządowej podjęcie decyzji (lub też swoistych zbiorów decyzji) 
w obszarze przeciwdziałania chorobom nowotworowym. Tego typu organizacją jest na po-
ziomie centralnym Krajowy Rejestr Nowotworów, do którego spływają dane z  16 wyzna-
czonych do tego zadania wojewódzkich biur rejestracji (wśród których znajduje się Śląski 
Rejestr Nowotworów). Pozyskane dane przetwarzane są w informacje, na podstawie których 
powstaje unikalna baza wiedzy. Baza ta jest narzędziem umożliwiającym decydentom podej-
mowanie decyzji mających na celu poprawę stanu zdrowia określonej populacji (stanowi to 
cel nadrzędny funkcjonowania systemu ochrony zdrowia).

1. Śląski Rejestr Nowotworów – podstawowe cele i zadania, akty prawne 

Wojewódzkie biura rejestracji nowotworów (w dalszej części artykułu nazywane zwycza-
jowo i historycznie Rejestrami Nowotworów) są podmiotami wyznaczonymi do pozyskiwa-
nia danych z podlegających im obszarów (województw). Kwestie związane z ich funkcjono-
waniem reguluje kilka aktów prawnych, wśród których najważniejszym jest Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z 2012 roku w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów2. Za-
kłada ono, że Rejestr3 tworzy się w celu monitorowania stanu zdrowia usługobiorców oraz 
zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej. Narzędziami stosowanymi są analizy 
naukowe, statystyczne i medyczne tworzone w oparciu o dane Rejestru. W świetle tego aktu 
prawnego do zadań rejestru należy:

•	 gromadzenie i przetwarzanie danych o rozpoznaniach i podejrzeniach występowa-
nia nowotworów złośliwych, w tym danych niezbędnych do realizacji zadań związanych ze 
statystyką publiczną;

•	 wymiana danych o rozpoznaniach i podejrzeniach występowania nowotworów zło-
śliwych z  podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnienie równego dostępu do świadczeń 
opieki zdrowotnej, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
1  Jest to odpowiednio 26% zgonów u mężczyzn i 23% u kobiet spośród ogólnej ilości zgonów, http://www.wpo.
gda.pl/index.php/rejestr-nowotworow [dostęp: 05.01.2014].
2  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dnia 20 grudnia 2012 r. w  sprawie utworzenia Krajowego Rejestru 
Nowotworów, Dz.U. z 2012 roku nr 0 poz. 1497.
3  Należy przy tym dodać, że Krajowy Rejestr Nowotworów i  biura wojewódzkie nie powstały na mocy 
wspomnianego rozporządzenia. Rozporządzenie to jedynie porządkuje istniejący stan.
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opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 
z późniejszymi zmianami).

Innymi istotnym aktami prawnym regulującymi funkcjonowanie Rejestrów są:
•	 Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia4;
•	 Ustawa o statystyce publicznej5;
•	 Rozporządzenie w sprawie badań statystyki publicznej6;
•	 Ustawa o ochronie danych osobowych7.
Śląski Rejestr Nowotworów jest jednym z populacyjnych rejestrów nowotworów. Stale 

i systematycznie gromadzi dane o występowaniu zachorowań na nowotwory złośliwe, a także 
zgonów z powodu tych chorób według różnych kryteriów, wśród których należy wyróżnić: 
płeć, wiek, umiejscowienie nowotworu. Dane te zbierane są z terenu województwa śląskiego. 
Wśród podstawowych zadań realizowanych przez ŚRN można wymienić:

•	 gromadzenie danych o nowotworach złośliwych,
•	 przetwarzanie danych, w wyniku czego uzyskiwane są informacje.
Szerzej te dwa podstawowe procesy zostaną opisane w kolejnych punktach.

2. Proces gromadzenia danych na przykładzie Śląskiego Rejestru Nowotworów

Zaczynając opis podstawowych procesów zachodzących w Śląskim Rejestrze Nowotwo-
rów, warto kilka zdań poświęcić podstawowym terminom, z jakimi będziemy się stykać, czy-
li danym i informacjom. Informacja to słowo pochodzące od łacińskiego informatio, które 
oznacza wyobrażenie, wyjaśnienie, zawiadomienie8. 

Na informację składają się, zaprezentowane w sposób mający znaczenie, dane o zdarze-
niach, faktach, zjawiskach, które występują w określonej organizacji. Informacje muszą być 
potencjalnie użyteczne, co stanowi kluczową cechę tego zasobu w kontekście prezentowa-
nego opracowania. Mogą być one (lub już są) wykorzystywane w procesie zarządzania tymi 
organizacjami (w  tym konkretnym przypadku dotyczy to zarządzania systemem ochrony 
zdrowia w obszarze ogólnie rozumianego przeciwdziałania chorobom nowotworowym). 

Informacji, jako pojęcia, nie wolno mylić z terminami pokrewnymi, do których można 
zaliczyć „dane” i „wiedza”. Takie podejście prezentuje między innymi W. Kieżun, który uwa-
ża, że informacja to czynnik zwiększający wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości9. W jakiej 
relacji pozostaje zatem informacja w stosunku do wiedzy? S. Galata10 definiuje wiedzę jako 
wszystko (fakty, zjawiska i związki między nimi), co zostało świadomie spostrzeżone i zareje-
strowane (w dowolny sposób zapamiętane jako byty realne lub konceptualne), oraz możliwe 
do przekazania innym, stosownie do intencji posiadającego wiedzę w konkretnych warun-
kach i sytuacji, do wywołania określonych zachowań. Nonaka i Takeuchi11 uważają, że wie-
4  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, Dz.U. z 2011 roku nr 113 poz. 657.
5  Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, Dz.U. z 1995 roku nr 88 poz. 439.
6  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki 
publicznej na rok 2014 (Dz.U. z 2013 r., poz. 1159).
7  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883.
8  Nowa encyklopedia powszechna PWN, red. B. Petrozolin-Skowrońska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1996, tom 3, s. 53-54.
9  W. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1997, s. 350.
10  S. Galata, Strategiczne zarządzanie organizacjami. Wiedza, intuicja, strategie, etyka, Difin, Warszawa 2004, s. 58.
11  I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000, s. 80-81.
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dza – w odróżnieniu od informacji – dotyczy przekonań, oczekiwań i działań. Informacja jest 
strumieniem wiadomości, podczas gdy wiedza jest jego wytworem. Pojęcie informacji należy 
także odróżnić od pojęcia „dane”. Dane są jedynie odzwierciedleniem zjawisk i  są przed-
stawiane jako ich liczebne odzwierciedlenie. Informacje są więc przetworzonymi danymi, 
które powiadamiają odbiorcę o zaistniałej sytuacji12. Informację należy więc traktować jako 
zespół czynników zwiększających wiedzę decydenta o otaczającej go rzeczywistości. Dane 
lub informacje mogą stanowić wiedzę w określonej sytuacji, podczas gdy w  innej już nie. 
Jest to uwarunkowane przede wszystkim stanem wiedzy odbiorcy oraz jego zdolnościami do 
jej przyswajania13. Relację pomiędzy danymi, informacjami i wiedzą przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. Dane, informacje, wiedza

Źródło: Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, red. W. Kotarba, PWE, Warszawa 2006, s. 31. 

Na informację składają się odpowiednio zaprezentowane dane o zdarzeniach, faktach, zja-
wiskach ekonomicznych, które występują w określonej organizacji gospodarczej. Mogą być one 
(lub już są) wykorzystywane w procesie zarządzania tymi organizacjami. Niekiedy wyróżniane są 
także inne poziomy (poza danymi, informacją i wiedzą), do których należą mądrość, inteligencja, 
zdolność do refleksji)14. Znaczenie informacji wynika z tego, że służy ona do zmniejszeniu nie-
pewności przy podejmowaniu decyzji15 i przejawia się między innymi w dążeniu do zlikwidowa-
nia tzw. luki informacyjnej postrzeganej jako różnica pomiędzy wiedzą pełną a wiedzą dostępną.

Śląski Rejestr Nowotworów w pierwszej kolejności gromadzi dane o nowotworach złośliwych 
z obszaru województwa śląskiego. Podstawowym nośnikiem tych danych jest karta zgłoszenia 
nowotworu złośliwego16. Karta ta stanowi dokument medyczny i zawiera następujące elementy:

•	 oznaczenie pacjenta, którego stanu zdrowia dotyczy, pozwalające na ustalenie jego tożsamości,
•	 oznaczenie zakładu ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której został sporzą-

dzony dokument,

12  M. Cieślicki, O zarządzaniu słów kilka, Wyższa Szkoła Biznesu, Gorzów Wlkp. 2001, s. 165.
13  Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, red. W. Kotarba, PWE, Warszawa 2006, s. 31.
14  Ibidem.
15  M. Cieślicki, O zarządzaniu…, op. cit., s. 168.
16  Wzór MZ/N1.
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•	 dane odnoszące się do stanu zdrowia pacjenta oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych,
•	 datę sporządzenia.
Po otrzymaniu karty kolejnymi czynnościami realizowanym w tym procesie są odpowiednio:
•	 rejestracja otrzymanych kart,
•	 weryfikacja danych zawartych na kartach pod względem ich jakości (kompletności, 

wiarygodności i dokładności)17.
Dane, które zawierają w  sobie karty, nie zawsze dają kompletny obraz przebiegu cho-

roby – mogą one bowiem nie zawierać takich istotnych elementów, jak np. dane o śmierci 
pacjenta (śmierć niekoniecznie musi być spowodowana chorobą nowotworową). Powoduje 
to konieczność systematycznego uzupełniania danych przez pracowników Rejestru. Dzieje 
się tak w oparciu o kilka źródeł (instytucji), wśród których można wymienić:

•	 odpowiedni wydział ds. zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – dane dotyczące 
ochrony zdrowia w województwie śląskim;

•	 placówki służby zdrowia – dokumentacja medyczna na poziomie świadczeniodawcy18.
Do pozostałych źródeł wykorzystywanych przez Śląski Rejestr Nowotworów można za-

liczyć Krajowy Rejestr Nowotworów19, który dysponuje danymi związanymi z epidemiologią 
nowotworów złośliwych w Polsce. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że pomimo ko-
nieczności współpracy z niektórymi urzędami, współpraca ta nie jest w sposób odpowiedni 
uregulowana we właściwych aktach prawnych. Powoduje to sytuację, w której współpraca ta 
w dużym stopniu zależy od dobrej woli stron, a zatem chęci pomocy ze strony aparatu urzęd-
niczego (sprawy te powinny jednak zostać odpowiednio doprecyzowane, tak aby w przyszło-
ści nie zależały głównie od dobrej woli jednej ze stron).

Elektroniczne przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o specjalnie przygotowany do 
tego celu program, którego używają wszystkie wojewódzkie biura rejestracji nowotworów. 
W ramach tego programu można wyszczególnić następujące czynności realizowane po reje-
stracji i jakościowej wersyfikacji danych na karcie. Są to odpowiednio:

•	 opracowywanie oraz aktualizacja zgłoszeń kontrolnych;
•	 wczytywanie zgłoszeń pierwszorazowych;
•	 eliminacja dubletów;
•	 testowanie poprawności danych;
•	 przeglądanie bazy danych wg zadanych warunków wstępnych;
•	 aktualizacja słowników danych
•	 eksport i import danych wg różnych formatów;
•	 przygotowywanie raportów i rocznych zestawień;
•	 analiza statystyczna danych w różnych ujęciach;
•	 wdrażanie dodatkowego oprogramowania;
•	 magazynowanie danych i ich odzyskiwanie;
•	 zabezpieczanie i ochrona danych;

17  http://www.wrrn.waw.pl/index.php?strona=informacje_ogolne&podstrona=metody [dostęp: 05.01.2014].
18  http://www.wrrn.waw.pl/index.php?strona=informacje_ogolne&podstrona=metody [dostęp: 05.01.2014].
19  Według założeń Krajowy Rejestr Nowotworów ma w przyszłości dysponować danymi identyfikowalnymi, tj. 
związanymi z konkretną osobą chorą na nowotwór złośliwy. Obecnie są to jedynie dane populacyjne, tzn. dotyczą 
konkretnej grupy ludzi, ale nie da się zidentyfikować na ich podstawie konkretnych przypadków i  ich historii 
choroby.
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•	 nadzór eksploatacyjny20.
Należy przy tym zaznaczyć, ze od roku 2013 w wyniku wdrożenia specjalnego projektu informa-

tycznego utworzona została unikalna platforma, która w przyszłości (według wstępnych założeń) ma 
pozwolić na stopniowe wyeliminowanie dotychczasowej organizacji zbierania danych w papierowej 
formie kart zgłoszenia. Zaoferuje ona specjalną platformę dla wszystkich podmiotów odpowiedzial-
nych za dostarczanie informacji o nowotworach złośliwych, co w efekcie ma dać następujące korzyści:

•	 pełną aktualność danych pacjenta dostępną w czasie rzeczywistym, co skróci czas 
wykonania końcowych analiz,

•	 poprawę jakości danych i eliminuję błędów, które pojawiają się na skutek ręcznego 
wypełnienia karty zgłoszenia nowotworu złośliwego oraz dublowania się tych samych da-
nych w kilku rejestrach regionalnych,

•	 zwiększenie liczby źródeł danych zasilających system rejestracji nowotworów21. 
W chwili obecnej system ten jednak jeszcze nie funkcjonuje, a implementacja nowej platfor-
my (takiej samej dla wszystkich biur wojewódzkich) na tym etapie stwarza duże problemy 
(co skutkuje między innymi zmniejszeniem ilości wprowadzanych kart do systemu w ujęciu 
dziennym). Na rysunku numer 2 przedstawiony został uproszczony schemat procesu groma-
dzenia danych, który ma miejsce obecnie w Śląskim Rejestrze Nowotworów.

Rysunek 2. Uproszczony schemat procesu gromadzenia danych w Śląskim Rejestrze Nowotworów

Źródło: opracowanie własne.

Znając przebieg procesu gromadzenia danych, warto w kilku zdaniach napisać o zachodzą-
cym w Rejestrze kolejnym procesie, mającym bardzo istotne znaczenie dla jakości danych i uzy-
skiwanych informacji, jakim jest kodowanie. Kodowanie to proces polegający na przypisaniu 
danemu nowotworowi odpowiedniego kodu (składającego się zarówno z liter, jak i cyfr). Należy 
przy tym dodać, że w wyborze systemu kodowania trzeba wziąć pod uwagę następujące czynniki:
20  http://www.wrrn.waw.pl/index.php?strona=informacje_ogolne&podstrona=metody [dostęp: 05.01.2014].
21  www.onkologia.com.pl
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•	 wymagany stopień szczegółowości,
•	 możliwość dokonywania porównań wewnątrz systemu w wybranych latach,
•	 możliwość porównywania rejestrów chorób nowotworowych w różnych krajach świata22.
Niezbędnym minimum dla biur rejestracji (biorąc pod uwagę kryterium jakości danych) 

powinno być klasyfikowanie nowotworów według następujących kryteriów:
•	 pierwotne ognisko lub lokalizacja anatomiczna,
•	 typ histologiczny lub morfologiczny,
•	 charakter choroby23.
Śląski Rejestr Nowotworów stosuje podwójny system kodowania, jednakże system kodo-

wania ICD-O24 jest systemem uwzględniającym kilka kluczowych dla tego procesu elemen-
tów. Wśród tych elementów należy wyróżnić następujące:

•	 topografia – jest to zapis miejsca pochodzenia nowotworu lub jego pierwotnego 
ogniska, a nie miejsca przerzutów lub lokalizacji wtórnej,

•	 morfologia – jest to inaczej histologia nowotworu (jego kształt oraz budowa),
•	 charakter nowotworu (np. niezłośliwy)25,
•	 stopień zróżnicowania.
Dla uzupełnienia należy także wspomnieć o klasyfikacji chorób nowotworowych według 

stadiów zaawansowania choroby. Istnieje wiele takich systemów. Niektóre – o charakterze 
ogólnym – mają zastosowanie do wszystkich typów nowotworów, inne dotyczą jedynie okre-
ślonych rodzajów nowotworów. Kodowaniem nowotworów zajmują się wybrani pracownicy 
w wojewódzkich biurach rejestracji, a właściwa jakość ich pracy zależy nie tylko do wiedzy, 
ale i zdobywanego w miarę upływu czasu doświadczenia. Kodowanie bowiem istotnie wpły-
wa na jakość danych, a te zasadniczo determinują pozyskane na ich podstawie informacje26. 

3. Proces pozyskiwania informacji w Śląskim Rejestrze Nowotworów

Poprzez przetwarzanie danych pozyskujemy informacje. Informacje mają na celu 
zmniejszenie stopnia naszej niewiedzy w danym obszarze. Nie ma bowiem dziedziny życia 
społecznego czy też gospodarczego, w której decydenci mogą sobie pozwolić na ignorowanie 
jednego z najważniejszych zasobów, jakim bez wątpienia jest zasób informacji. Informację, 
jako zasób, mogą charakteryzować następujące cechy: 

•	 dostępność, 
•	 aktualność, 
•	 rzetelność, 

22  Rejestracja zachorowań na nowotwory złośliwe. Podręcznik dla personelu rejestrów nowotworowych, red. D. 
Esteban, S. Whelan, A. Laudico, D.M. Parkin we współpracy z: D. Badger, S. Gravestock, A.L. Maya, Centrum 
Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2002, s. 101.
23  Ibidem, s. 101.
24  System, który uwzględnia jedynie topografię, to system ICD-10. Należy jednak dodać, że wraz z rozwojem 
rejestrów nowotworów pojawiła się konieczność uszczegółowienia systemu zapisu choroby nowotworowej. 
W wyniku ewolucji systemu kodowania pojawił się system ICD-O. 
25  Ibidem, s. 104-107.
26  W tym miejscu pojawiają się kontrowersje wobec docelowego kształtu procesu przesyłania danych i kodowania, 
który – według założeń – miałby mieć miejsce już w miejscu diagnozowania chorego i miałby wyłącznie charakter 
elektroniczny. O  ile cyfryzacja procesów nie budzi większych zastrzeżeń, to wydaje się, że może to wywołać opór 
zarówno po stronie lekarzy (obarczonych dodatkowymi obowiązkami o  charakterze administracyjnym), jak i  po 
stronie personelu średniego szczebla, który będzie musiał posiąść rozległą dodatkową wiedzę związaną z kodowaniem. 
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•	 kompletność 
•	 porównywalność, 
•	 jednoznaczność, 
•	 przetwarzalność, 
•	 koszt, 
•	 szczegółowość, 
•	 adresowalność, 
•	 użyteczność, 
•	 priorytetowość, 
•	 wartość, 
•	 poufność, 
•	 klarowność27. 
Należy zaznaczyć, że w analizowanym obszarze (danych epidemiologicznych dotyczą-

cych nowotworów) nie wszystkie z wymienionych cech informacji są równie istotne z punk-
tu widzenia analityka, czy też w  dalszej kolejności decydenta. Poza określonymi cechami 
informacje rozpatrywane jako zasób mogą spełniać jedną lub kilka z następujących funkcji:

•	 funkcję informacyjną – rozumianą jako postrzeganie zasobów informacyjnych, któ-
re mogą być potencjalnie lub są rzeczywiście użyteczne. O informacji użytecznej mówimy 
wówczas, gdy poszerza ona zasób wiedzy odbiorcy,

•	 funkcję decyzyjną – rozumianą jako swoisty substrat, którego produktem jest decy-
zja (tworzy ona zatem w określonym stopniu treść decyzji),

•	 funkcję sterującą – rozumianą jako zamiar wywołania określonej reakcji u odbiorcy 
tego zasobu (szczególnie w warstwie kierowniczej organizacji),

•	 funkcję modelowania – rozumianą jako środek służący upraszczaniu złożonych 
układów w mniej skomplikowane modele28.

Wśród wymienionych czterech podstawowych funkcji informacji, rozumianej jako zasób, 
szczególne znaczenie ma w przypadku analizy w omawianym obszarze funkcja informacyjna. 
W przypadku procesów decyzyjnych realizowanych w obszarze przeciwdziałania chorobom 
nowotworowym wszystkie cztery wymienione funkcje mają równie istotne znaczenie29.  W wy-
niku analizy epidemiologicznej (w ramach tego procesu następuje przetworzenie danych wej-
ściowych w informacje) uzyskiwany jest szereg wskaźników epidemiologicznych dotyczących 
populacji województwo śląskiego, wśród których należy wymienić następujące z nich:

•	 Liczba zachorowań i  zgonów – liczba zarejestrowanych przypadków zachorowań 
(zgonów) na nowotwory złośliwe w populacji w danym okresie. Na liczbę zachorowań (zgo-
nów) ma wpływ zarówno wielkość opisywanej populacji30, jak i jej struktura wieku31;

•	 Wskaźnik struktury (%) zarejestrowanych zachorowań (zgonów) – określa odsetek 

27  www.mfiles.pl [dostęp: 08.01.2014].
28  Ibidem.
29  Informacja przekształcona w wiedzę, służąca do podejmowania określonych decyzji w badanym obszarze, nie jest 
w niniejszym artykule wątkiem przewodnim, stąd też jedynie można się doszukać wzmianki na temat potencjalnych 
obszarów decyzyjnych wykorzystania zasobów informacyjnych związanych z epidemiologią chorób nowotworowych.
30  Populacja to zbiór mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w danym okresie czasu (tutaj: województwa 
śląskiego lub powiatu). Do tak zdefiniowanej populacji nie zalicza się osoby zameldowane na pobyt czasowy, 
http://www.rejestrslaski.io.gliwice.pl/definicje.php.
31  http://www.rejestrslaski.io.gliwice.pl/definicje.php [dostęp: 09.01.2014].
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zarejestrowanych zachorowań (zgonów) na dany nowotwór (grupę nowotworów) wśród no-
wotworów złośliwych ogółem32;

•	 Współczynniki zachorowalności i umieralności – surowe [(są miarą ryzyka zachoro-
wania (zgonu) na nowotwór złośliwy i określają liczbę rejestrowanych zachorowań (zgonów) 
na dany nowotwór (grupę nowotworów) na 100 tys. osób w danym roku)] oraz standaryzo-
wane (są miarą ryzyka zachorowania (zgonu) na nowotwór złośliwy i określa, ile zachorowań 
(zgonów) wystąpiłoby w badanej populacji, gdyby struktura wieku tej populacji była taka 
sama jak w  populacji standardowej (tutaj: „standardowej populacji świata czy Europy”)]. 
Współczynnik standaryzowany jest zwykle wyrażony na 100 tys. osób)33;

•	 Współczynnik cząstkowy zachorowalności (umieralności) – jest to miara ryzyka za-
chorowania (zgonu) na nowotwór złośliwy w 5-letniej grupie wieku w danym roku. Określa 
się go jako liczbę rejestrowanych zachorowań (zgonów) na dany nowotwór (grupę nowotwo-
rów) w danej grupie34 wieku na 100 tys. osób35;

•	 Ryzyko skumulowane - jest to miara ryzyka zachorowania na dany nowotwór (grupę 
nowotworów) w okresie do 75. roku życia, pod warunkiem że dana osoba dożyje do końca 
tego okresu. Dodatkowo zakładamy, że ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy w po-
szczególnych 5-letnich grupach wieku jest takie jak w analizowanej populacji36;

•	 Wskaźnik zgony/zachorowania – jest to iloraz liczby zgonów na nowotwór złośliwy 
(grupę nowotworów) do liczby nowo rejestrowanych zachorowań na ten nowotwór w tym 
samym okresie czasu. Wskaźnik ten jest zwykłe wyrażony procentowo. Wysokie wartości 
wskaźnika wskazują na nowotwory złośliwe źle rokujące, natomiast niskie wartości wskazują 
na nowotwory dobrze rokujące (z długimi czasami przeżycia)37.

•	 Stopnie i stadia zaawansowania klinicznego choroby;
•	 Metody leczenia38.
Poza wymienionymi wskaźnikami warto wymienić wskaźniki uwzględniające analizę 

długookresową. Wśród tego typu wskaźników wyróżnić można:
•	 Trendy czasowe zachorowalności i umieralności (liczone w latach);
•	 Wskaźniki odległych przeżyć (5-, 10- i 15-letnich) – obserwowane i względne;
Śląski Rejestr Nowotworów poza obliczaniem opisanych powyżej czynników realizuje 

inne zadania, wśród których do najważniejszych należałoby zaliczyć: 
•	 Interpretacja danych dotyczących zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w wo-

jewództwie śląskim (w tym według różnych czynników określonych na kartach zgłoszenia);
•	 Ocena, bieżące monitorowanie i interpretacja sytuacji epidemiologicznej w obszarze 

nowotworów złośliwych w województwie śląskim;
•	 Bieżące monitorowanie przeżyć w celu oceny i interpretacji danych dotyczących wy-

32  Ibidem.
33  Ibidem.
34  W  biuletynach wydawanych każdego roku przez Śląski Rejestr Nowotworów analizowano współczynniki 
cząstkowe w 5-letnich grupach wieku, począwszy od 0-4 do 85 lat i więcej (85+).
35  Ibidem.
36  Ibidem.
37  Ibidem.
38  Warto wspomnieć o  informacjach uzyskiwanych na podstawie danych ankietowych. Jako przykład 
można podać chociażby ryzyko zachorowania na dany nowotwór w  odniesieniu do różnych czynników 
oddziałujących na badaną populację (np. ryzyko zachorowania na nowotwór płuca w  populacji osób 
palących tytoń).
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leczalności nowotworów złośliwych, a  także efektywności leczenia chorych w placówkach 
służby zdrowia w województwie śląskim;

•	 Ocena efektywności zwalczania nowotworów złośliwych w oparciu o analizę zmian 
różnych czynników rokowniczych39;

•	 Opracowywanie wyspecjalizowanych (szczegółowych) danych epidemiologicznych 
dla potrzeb różnych instytucji, naukowców, badań i programów naukowych.

Pozyskane informacje w niektórych przypadkach są uzupełniane o  informacje pocho-
dzące z innych źródeł, wśród których można wymienić:

•	 Główny Urząd Statystyczny – dane dotyczące zgonów z powodu nowotworów, tabli-
ce trwania życia;

•	 Wojewódzki Urząd Statystyczny – dane dotyczące struktury ludności wg płci i wie-
ku, demograficzne dane statystyczne dotyczące województwa śląskiego;

•	 Internet, Globocan, Eurocim, Eucan, CIFC, Eurocare, CancerMondial, WHO. 
Ostatnie spośród wymienionych powyżej źródeł dostarczają informacji związanych 

z epidemiologią nowotworów złośliwych na świecie. W ramach obszarów działań realizowa-
nych w Śląskim Rejestrze Nowotworów warto zwrócić uwagę na zagadnienie jakości informa-
cji. Informację o wysokiej jakości będą charakteryzowały cechy wymienione na początku tej 
części artykułu. Można także – upraszczając całe zagadnienie – stwierdzić, że jest to dążenie 
do uzyskiwania danych (a z nich informacji) o możliwie najwyższym poziomie doskonałości. 
W celu uzyskania wymienionych, pożądanych cech tego zasobu, należy między innymi realizo-
wać szereg działań, wśród których należy wyróżnić:

•	 stały rozwój oprogramowania do obsługi i analizy danych;
•	 podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez różnego typu szkolenia;
•	 bieżącą współpracę z placówkami dostarczającymi dane do Rejestru;
•	 wdrażanie określonych standardów związanych z pozyskiwanymi danymi;
•	 stałą pracę nad systemem ilościowej i jakościowej kontroli danych.
Przeanalizowane dane, obliczone wskaźniki dla województwa śląskiego stanowią uni-

kalny zbiór informacji, który można określić mianem bazy wiedzy. Baza ta stanowi trudne 
do przecenienia źródło wiedzy dla decydentów w różnych organizacjach, a w szczególności 
na różnych szczeblach administracji publicznej. Decydenci ci bowiem wpływają na kształt 
polityki zdrowotnej realizowane na podległym im terenie. Można zaryzykować stwierdzenie, 
że im ta baza wiedzy będzie doskonalsza, tym decyzje i idące za nimi realne działania okażą 
się skuteczniejsze w przeciwdziałaniu jednej z największych plag naszych czasów, jaką są bez 
wątpienia choroby nowotworowe.

Podsumowanie

Choroby nowotworowe według danych statystycznych stanowią z  każdym rokiem co-
raz poważniejszy problem zdrowotny zarówno w Polsce, jak i na świecie. Biorąc pod uwagę 
te fakty, należy stwierdzić, że poza problemem zdrowotnym jest to także bardzo poważny 
problem decyzyjny. Decydenci na różnych szczeblach władzy będą musieli podjąć takie de-

39  Czynnikami prognostycznymi nazywamy takie elementy (składowe) biologii nowotworu złośliwego, na 
podstawie których możemy przewidywać prawdopodobny przebieg choroby – R.P. Pierzchała, G. Pasz-Walczak, A. 
Jeziorski, Nowe czynniki rokownicze w raku piersi – przegląd piśmiennictwa, „Współczesna Onkologia” 2004, nr 9.
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cyzje, które pozwolą na możliwie najefektywniejsze (przy istniejących ograniczeniach o cha-
rakterze finansowo-organizacyjnym) przeciwdziałanie trendom występującym w  obszarze 
chorób nowotworowych. Podejmowanie tego typu decyzji jest niemożliwe bez posiadania 
użytecznych informacji. Informacje te są kluczowym zasobem, który tworzą między inny-
mi wojewódzkie biura rejestracji nowotworów (a na poziomie centralnym Krajowy Rejestr 
Nowotworów). Jednym z grupy wojewódzkich biur rejestracji nowotworów jest Śląski Re-
jestr Nowotworów odpowiedzialny za zasoby informacyjne z obszaru chorób nowotworo-
wych związane z  populacją województwa śląskiego. Efektywność działania tej organizacji 
przyczynia się do pozyskiwania informacji o  wysokiej jakości, a  zatem i  użyteczności dla 
decydentów korzystających z  tego zasobu. Pierwszym z kluczowych procesów pozyskiwa-
nia informacji jest proces gromadzenia danych o nowotworach złośliwych. Dane te można 
porównać do substratów w reakcji chemicznej – im są one wyższej jakości, tym otrzymany 
produkt okaże się doskonalszy (w przypadku Śląskiego Rejestru Nowotworów tym produk-
tem jest informacja). Drugim z kluczowych procesów jest pozyskiwanie informacji. Proces 
ten przebiega przy pomocy wyspecjalizowanych narzędzi. Jego wynikiem jest utworzenie 
zasobu (zasobów) informacji. Zbiór informacji tworzy swoistą bazę wiedzy o nowotworach 
występujących w danej populacji (np. województwa śląskiego). Baza ta – mając na uwadze 
optymalizację procesu decyzyjnego – jest bardzo istotnym elementem procesu decyzyjnego 
w obszarze przeciwdziałania chorobom nowotworowym.

Bibliografia

Cieślicki M., O zarządzaniu słów kilka, Wyższa Szkoła Biznesu, Gorzów Wlkp. 2001.
Galata S., Strategiczne zarządzanie organizacjami. Wiedza, intuicja, strategie, etyka, Difin, Warszawa 
2004.
Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1997.
Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
Nowa encyklopedia powszechna PWN, red. B. Petrozolin-Skowrońska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1996.
Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, red. W. Kotarba, PWE, Warszawa 2006.
Pierzchała R.P., Pasz-Walczak G., Jeziorski A., Nowe czynniki rokownicze w raku piersi – przegląd pi-
śmiennictwa, „Współczesna Onkologia” 2004, nr 9.
Rejestracja zachorowań na nowotwory złośliwe. Podręcznik dla personelu rejestrów nowotworowych, 
red. D. Esteban, S. Whelan, A. Laudico, D.M. Parkin we współpracy z D. Badger, S. Gravestock, A.L. 
Maya, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2002.
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, Dz.U. z 2011 r. nr 113, 
poz. 657.
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, Dz.U. z 1995 r. nr 88, poz. 439.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru 
Nowotworów, Dz.. z 2012 r. nr 0 poz. 1497.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych 
statystyki publicznej na rok 2014, Dz.U. z 2013 r. poz. 1159.
http://www.wpo.gda.pl/index.php/rejestr-nowotworow.
http://www.wrrn.waw.pl/index.php?strona=informacje_ogolne&podstrona=metody.



224 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

www.onkologia.com.pl.
www.mfiles.pl.
http://www.rejestrslaski.io.gliwice.pl/definicje.php.

Nota o Autorze: 
Marcin Motnyk - specjalista w Zakładzie Epidemiologii Nowotworów i Śląskim Rejestrze Nowotworów, 
Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach

Information about the author: 
Marcin Motnyk - specialist - Department of Epidemiology and Silesia Cancer Registry, Maria Sklodow-
ska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology Gliwice Branch

Kontakt/Contact:

Marcin Motnyk
Zakład Epidemiologii Nowotworów i Śląski Rejestr Nowotworów, 
Centrum Onkologii 
Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
motyk@interia.pl



ZN WSH Zarządzanie 2014 (2), s. 225-230

Oryginalny artykuł naukowy
Original Article

Źródła finansowania publikacji: środki własne Autora

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)

Tatyana Nestorenko A B C D E F

Бердянский государственный педагогический университет
Украина

ИНВЕСТИЦИИ В ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И МИГРАЦИЯ 
МОЛОДЕЖИ

INVESTMENT TO HIGHER EDUCATION AND YOUTH 
MIGRATION

Аннотация: Затраты на получение высшего образования можно рассматривать как инвести-
ции в человеческий капитал. В статье на основе модели межвременного выбора рассматри-
ваются условия, при которых получение высшего образования молодежью будет выгодным 
с экономической точки зрения. Различия в стоимости обучения в университетах ряда стран, 
а также межстрановые различия в оплате труда специалистов с высшим образованием можно 
рассматривать в качестве основных факторов, объясняющих внешнюю миграцию молодежи. 
Завышенное ожидание доходов после получения высшего образования является одной из 
причин такого феномена, как избыточное образование. Избыточное образование приводит, 
с одной стороны, к неэффективному распределению ресурсов в экономике; с другой стороны, 
к возникновению положительных внешних эффектов и к стимулированию роста экономики. 
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Summary: Costs of higher education can be seen as an investment in human capital. The conditions 
under which young people get the higher education for future benefit from the economic point of 
view are examined on the basis of intertemporal choice model. We can consider the differences in the 
cost of education at universities in several countries, as well as cross-country differences in salaries of 
specialists with higher education as the main factors explaining the out-migration of young people. 
High expectations of returns to getting higher education is one of the reasons for such phenomenon 
as an excessive education. The excessive education leads, on the one hand, to the inefficient allocation 
of resources in the economy; on the other hand, to the emergence of positive externalities and to 
stimulate economic growth.

Key words: higher education, investment, youth, training costs, migration, intertemporal choice

Современная глобальная экономика характеризуется высокой скоростью тран-
спорта, высокоскоростными коммуникациями и доступными рынками1. Вследствие 
этого можно было бы ожидать снижение важности размещения агентов (домохо-
зяйств и фирм) в пространстве. Однако, верно и обратное: долгосрочное конкурен-
тное преимущество в глобальной экономике часто находится на локальном уровне, 
так как возникает в  результате концентрации узкоспециализированных навыков 
и знаний, учреждений, конкурентами, поставщиками и клиентами на определенной 
территории. В  научной литературе преимущественное внимание уделяется опре-
делению и  исследованию стремления фирм располагаться рядом друг с  другом, т.е. 
изучению агломерационных эффектов для фирм2. Выделяют следующие виды таких 
эффектов:

•	 экономия от локализации (экстерналии MAR – Marshall, Arrow, Romer) – экс-
терналии, вызванных концентрацией фирм определенной отрасли на территории;

•	 экономия от диверсификации (экстерналии Jacobs) – экстерналии, связанные 
с взаимным влиянием фирм различных отраслей на территории;

•	 экономия от урбанизации – экстерналии, связанные с размером города. В ре-
зультате совместного размещения (агломерации) фирм в пространстве издержки про-
изводства существенно уменьшаются. Между глобализацией и локализацией суще-
ствует тесная связь: фирмы должны быть способны обслужить на высоком уровне 
все рынки (глобализация) для того, чтобы получить преимущества от совместного 
размещения на определенной территории (локализация)3.

Полная или частичная агломерация фирм в регионе происходит тогда, когда тран-
спортные расходы незначительны, продукт достаточно дифференцирован, местная 
экономика является сильной.

Когда расходы на транспортировку достаточно низкие, агломерация является резуль-
татом рынка, потому что фирмы могут получать выгоды от уменьшения затрат на произ-
водство продукции. Равновесие на местном рынке будет достигаться, когда фирмы будут 
1 P.-P. Combes, T. Mayer, J.-F. Thisse, Economic Geography. The Integration of Regions and Nations, Princeton 
University Press, Princeton 2008, p. 399.
2  P.-P. Combes, T. Mayer, J.-F. Thisse, Economic Geography. The Integration of Regions and Nations, Princeton 
University Press, Princeton 2008, p. 399.
3  P. Belleflamme, P. Ricard, J.-F. Thisse, An Economic Theory of Regional Clusters, “Journal of Urban Economics” 
2000, No. 8, pp. 158-184.
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располагаться рядом без значительных потерь для бизнеса в других регионах при выпуске 
дифференцированных продуктов, что позволит снизить степень ценовой конкуренции4.

Концентрация фирм на определенной территории стимулирует спрос на специа-
лизированную рабочую силу. Это, в свою очередь, является одним из основных фак-
тором миграции населения.

Другим фактором, также определяющим направление миграции населения, явля-
ется отличие в уровне реальной заработной платы между различными территориаль-
ными образованиями: город – сельская местность, крупный город – небольшой го-
род, страна с высоким уровнем средней реальной заработной платы – страна с низким 
уровнем средней реальной заработной платы. Именно различия в реальной заработ-
ной плате являются основным фактором для объяснения миграции в моделях новой 
экономической географии (НЭГ)5.

Люди имеют тенденцию двигаться в  места с  более высокой реальной заработной 
платой. Предполагая, что потребители являются однородными, а масштаб производ-
ства – положителен, в  моделях НЭГ рассматриваются эффекты миграции работни-
ков в  регионы с  более высокой реальной заработной платой. Вместе с  тем, неодно-
родность вкусов потребителей действует как центробежная сила в модели НЭГ, когда 
разные люди предпочитают жить в  различных городах и  регионах. Это объясняется 
тем, что каждый человек ценит факторы привлекательности различных мест житель-
ства по-своему. В последние десятилетия преимущественным направлением миграции 
населения как в развитых, так и развивающихся странах была миграция из сельской 
местности в города. Также одним из мотивов, побуждающих молодежь мигрировать как 
из сельской местности в город, так и из небольших городов в крупные города, является 
стремление получить высшее образование. В Украине молодые люди принимают реше-
ния о достижении высшего образования на основе различных причин. Одной из них 
является тот факт, что высшее образование позволяет претендовать на более высокую 
зарплату. Если экономический мотив рассматривать как основную причину получения 
высшего образования, то необходимо определить, как должна измениться зарплата мо-
лодого человека после завершения им такой программы обучения. Эту проблему в дан-
ном исследовании предлагается решить с помощью модели межвременного выбора.

Тенденция к получению как можно более высокого уровня образования и к по-
вышению образовательного уровня населения характерна для политик образования 
большинства европейских стран. Индивидуальный спрос на высшее образование 
формируется под влиянием различных факторов. Одним из наиболее значимых фак-
торов является ожидаемая отдача от получения образования. Затраты на получение 
образования можно рассматривать как инвестиции в  человеческий капитал. Чем 
большие доходы ожидают получать потенциальные студенты после окончания вуза, 
тем больше будет спрос на высшее образование. Как свидетельствуют результаты 
исследования6, около 2/3 российских студентов поступают в вуз в расчете на то, что 
после его окончания они смогут получить хорошо оплачиваемую работу и добиться 
успеха.

4  P.-P. Combes, T. Mayer, J.-F. Thisse, Economic Geography…, op. cit.
5 Ibidem.
6  P. Belleflamme, P. Ricard, J.-F. Thisse, An Economic Theory…, op. cit.
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Рассмотрим случай, когда молодой человек (девушка) из Украины выбирает город 
получения высшего образования: Киев, Братислава, Варшава или Москва. Необхо-
димо оценить изменение его (ее) заработной платы после завершения процесса об-
учения (квалификация бакалавра и магистра). Все расчеты приведены в евро. Ставки 
дисконтирования могут быть приняты на уровне 8% годовых для Украины, 3,5% – для 
России, 3% – для Словакии и Польши. Продолжительность времени получения выс-
шего образования зависит от страны. Расходы на образование были рассмотрены без 
добавления административных платежей, которые часто устанавливают словацкие 
и польские университеты и высшие школы.

Одно из предположений состоит в том, что высшее образование для украинцев 
в университетах всех выбранных городов является платным. Форма обучения – ста-
ционарная. Все стоимостные показатели приведены к последнему году трудовой де-
ятельности индивида (с использованием ставок дисконтирования). При построении 
модели предполагается, что нет инфляции. Результаты обоснования экономически 
эффективной зарплаты для выпускников бакалавриата и магистратуры в анализиру-
емых вузах представлены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели оценки эффективности инвестирования средств в получение высшего 
образования

Показатель Варшава Москва Братислава Киев
Зарплата	специалиста	без	
высшего	образования,	Є

- - - 110

Зарплата	специалиста	
с	дипломом	бакалавра,	Є

213 393 174 197

Зарплата	специалиста	
с	дипломом	магистра,	Є

291 574 200 226

Обучение в магистратуре (г.Киев) будет экономически обоснованным шагом для это-
го молодого человека (девушки), если после завершения обучения зарплата увеличивает-
ся по сравнению с зарплатой работника со степенью бакалавра в Киеве более чем в 1,15 
раза. Получив степень магистра в Братиславе, после возвращения в Украину индивид бу-
дет претендовать на рост заработной платы на 15%. В аналогичной ситуации, но при по-
лучении степени магистра в Варшаве, рост заработной платы должен составить не менее 
36%. Высокие цены, установленные Московским государственным университетом для 
иностранцев, делают получение образования в нем для украинцев экономически невы-
годным, если после завершения обучения они планируют вернуться в Украину.

Таким образом, желание компенсировать расходы на образование за счет получе-
ния более высокой зарплаты является одним из факторов, определяющих направле-
ние миграции молодежи. Молодой человек (девушка), который получает высшее об-
разование в Москве, скорее всего, не вернется домой: очень трудно найти в Украине 
работу со средней зарплатой около 600 Є. 

Поэтому молодой человек (девушка), получив образование в  Московском госу-
дарственном университете, скорее всего, останется в Москве, и, таким образом по-
полнит ряды иммигрантов.
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Получение высшего образования в Словакии и Польше становится все более привле-
кательным для украинцев, потому что разница в стоимости обучения в вузах Украины, 
Словакии и Польши является относительно небольшой. С другой стороны, возвращения 
украинцев в Украину после обучения за рубежом будет экономически обоснованным.

Однако ожидаемые доходы существенно влияют на появление такого феномена, 
как избыток образования7. Завышенные ожидания абитуриентов относительно отда-
чи от образования усиливают их стимулы к поступлению в высшую школу, стимули-
руют студентов к достижению более высокого уровня образования и увеличивают ко-
личество лет обучения. Результатом может стать усиление дисбаланса на рынке труда.

Завышенные ожидания доходов после получения высшего образования являются 
для выпускников средних школ мощным стимулом для продолжения своего обучения 
в вузе. В Украине за 1991-2013 гг. численность выпускников средних школ сократилась 
с 406 тыс. до 304 тыс. человек. При этом численность поступивших в вузы выросла 
с 174,5 тыс. до 348,0 тыс.

Проблема избыточного образования может быть изучена в различных аспектах. 
В российской экономической литературе данная проблема рассматривается в контек-
сте несоответствия количества выпускников спросу на них на внутреннем рынке тру-
да8. В англоязычной экономической литературе проблема избыточности образования 
рассматривается в основном в контексте его влияния на уровень доходов как облада-
теля такого образования, так и других сотрудников фирмы9.

Избыточное образование, с одной стороны, приводит к неэффективному использова-
нию ресурсов как домохозяйств, так и государства на макроэкономическом уровне, но и, 
с другой стороны, стимулирует совокупный спрос, который дает толчок экономическому 
росту. В этом контeкстe высшее образование, в том числе и избыточное, можно и следует 
рассматривать как общественное благо, создающее положительные экстерналии. 
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Streszczenie: Autorzy rozpatrują istotę i znaczenie holistycznego podejścia w badaniach stanu i za-
grożeń środowiska na kuli ziemskiej. W  badaniach obiektów i  rodzajów środowiska wykorzystano 
ogólna teorię systemów oraz cybernetykę. Rozwiązywanie globalnych problemów środowiska zależy 
m.in. od holistycznych kompetencji menedżerów i dlatego w artykule dokonano analizy znaczenia ich 
poszczególnych elementów składowych. Na tej podstawie podjęto próbę określenia miejsca i roli spo-
łecznej dojrzałości w całokształcie menedżerskich kompetencji. Ukazano też potrzebę i możliwości 
wartościowania holistycznych kompetencji przy rozwiązywaniu problemów związanych z aktualnymi 
zjawiskami kryzysowymi w gospodarce europejskiej i światowej. W końcowej części artykułu zapre-
zentowano rezultaty empirycznego badania aktualnego znaczenia poszczególnych filarów holistycz-
nych kompetencji menedżerskich dla trwałego rozwoju gospodarczego.

Słowa kluczowe: kryzys humanitarny, holizm, holistyczne kompetencje menedżerskie, społeczna dojrzałość

Introduction

We have entered the age of sustainable development. Either we sign a peace with the planet or we 
ruin the hard earned prosperity. Choice seems clear but actions are what counts, not words. Human-
ity continues its walk on the road of destruction, guided by short-term greed and ignorance.1 

J.D. Sachs

Global crisis has struck each type of global environment. Especially geopolitical- authoritarian 
and economical-financial environment is dealing with, as J. D. Sachs said, “short-term greed and 
ignorance”2 of incompetent management by the individual countries’ leaders, politicians, owners 
and top managers of banks and international corporations. Mainly due to their lack of holistic 
competence, great threats arise in other types of global environments – legislative-law, commer-
cial-media, nature-ecology, and technological-technical – resulting into unhuman state of social-
humanitarian environment. Connection between stated types of environments is apparent and 
their interdependence and incompetence of leaders, chiefly their low level of social intelligence, 
is the cause of civilisation’s humanitarian crisis. It is needed to look for the solutions to this crisis 
in usage of holistic approach in finding solutions to the specific problems of every single type of 
environment, but above all in change of competences – duties, authorities and responsibilities of 
leaders, top managers and in the system of their choosing on the basis of evaluation of their level 
of competence to perform these competencies. Leadership positions in international corpora-
tions, organisations and institutions, in political bodies and state institutions should be occupied 
by subjects of management with highly developed degree of holistic competence. 

1. Holistic approach – holism and options of its use in managing global 
environment 

Complexity of global environment’s problems leading into global crisis rises a  task in 
front of scientific community and representatives of practice, find and use ways to solve man-
agerial problems, which allow human civilisation secure its sustainable development. History 

1  J.D. Sachs, Project Syndicate, „Hospodárske noviny“, 03.04.2014, p. 13.
2 Ibidem.
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of creation and utilisation of holism philosophy shows that when taking into consideration 
specifics and impacts of global environment on individual, spatial and geopolitical parts of 
planet Earth, the use of holistic approach is much needed and may bring positive results. 

Figure 1. Planet Earth as a whole made of spatial and geopolitical parts 

Polish researchers have noted that the creation of a holistic management method can be 
greatly assisted by one of the oldest philosophies in the worlds, the Chinese I-Cing. “It con-
tains an implicit metatheory of modern, comprehensive management models and methods”3. 
The full exposition of the I-Cing has the alternative title: “The Book of Change.”

I-Cing can provide the methodological basis for building a strategy for “organisations with un-
clear borders, functioning over ill-defined areas.” In such a situation the firm – environment du-
alism does not apply, because everything is related to everything else. Therefore if we strengthen 
ourselves, i.e. the business, organisation, colleagues etc. On the contrary, by resisting something, 
we also weaken our own position and situation in the organisation and in leadership. According 
to the principles of I-Cing philosophy, every asymmetry in the universe has an interesting char-
acteristic. It enforces action, expels us from a state of lethargy and indifference, an attitude which, 
since it has no creative character is doomed to destruction. At the same time all beings, whether 
consciously or unconsciously, ten towards a state of balance. “Harmony is the goal of all activity.”

In the case of business it is better to speak of a “precarious state of balance” between it 
and its internal and external entities. Contemporary organisations must be treated as entities 
“immersed in the sea of events.” 
3  K. Perechuda, Filozofia I-Cing w zarzadzaniu, Warszawa 2008, p. 7. The other citations in this part of article are 
also from this book. 
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Holism is a  philosophical knowledge about universe as a  whole (but also about plan-
ets, Earth, continents, blocks of countries, states, regions, cities and municipalities), which 
can be understood only through interacting parts, from which this entity is formed. Even 
though not only scientists, but politicians, businessmen, bankers, and other powerful people 
on planet Earth, accept and respect the concept of holism as well, however, in daily practical 
life of managing countries, corporations and banks, they prefer and utilise individualism.

Particularly scientists and academics in many cases use term paradigm, when interpret-
ing knowledge about the world and its perception. “Paradigm is knowledge (idea, worldview) 
through which people perceive and live particular fact. Paradigms influence our perception 
of facts as true, they support what we promote in daily life, according to what we make deci-
sions, because we trust it. Shortly said, paradigms create our reality. Holistic perception of 
our world and its facts demands a change of our paradigm”4. 

Perception of the whole as interacting parts is not just simple “sum” of individual parts, but 
“synergy”, new “emergent” characteristic of the whole, which is created by interactions of indi-
vidual parts. Every whole has its role, purpose whether made by nature or by human. Basic task 
of management entity is to determine a goal for the whole, which allows and ensures its imple-
mentation for sustainable development, as well as development of wholes, with which it interacts. 

Complexity of setting up the goal for each whole and its implementation is determined 
predominantly by the following facts:

•	 Types of global environment and its essential interactions (relations and links) with 
other types of environments and global environment as a  whole, their opportunities and 
threats. Global environment on our planet can be distinguished, classified from different per-
spectives. In our researches it has proved useful to sort global environment into seven groups 
(social-humanitarian, political-authoritarian, natural-ecological, technological- technical, 
economic-financial, legislative-law and business-media environment). Later we will note re-
sults from our survey, where respondents stated, who is responsible for crisis. 

•	 Level (degree) of importance of individual pillars and holistic management com-
petence (capability) of top managers, but also managements entities on each job (levels), 
importance of their knowledge intelligence – knowledge pillar, level of importance of their 
social intelligence – personal pillar, level of importance of their application intelligence – 
ability to utilise knowledge and social maturity in practical life.

•	 The results of the survey and respondents’ opinions about importance of individual 
pillars nowadays as well as for long-term sustainable development of civilization with em-
phasis on significance of social intelligence pillar show a need of attention from representa-
tives of geopolitical power and international economic-financial corporations for humanitar-
ian development of civilisation.

Statistics and research show who prospers from ongoing globalisation and who is motivated 
to use its opportunities. In many parts of planet Earth – in multiple countries, municipalities – 
global multinational business and geopolitical rule of individual countries cause greater threats to 
population which lead to worldwide humanitarian crisis and fewer opportunities for better life. 

By humanitarian crisis we understand a state of civilisation, when there is high number of starving 
people without means to obtain food, sick who cannot afford cure, homeless without means to find 
home, uneducated unable to get education, all who die daily due to senseless wars and terrorism. 
4 	A. Adams,	At Home with Holistic Management,	“Holistic	Management	International”	1999,	p.	176.
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Humanitarian crisis is also caused by global economic-financial business environment 
and ignorance of with it connected threats of political and authoritarian environment in 
“democratic” elections by elected representatives of individual countries’ governments. Eco-
nomic-financial environment is global and its management is in hands of governments. This 
state is cause of decreasing number of richer people and increasing number of poorer ones 
around the world. In 2011 we searched opinions on question, who is responsible for to-
day’s global, economic-financial crisis. We asked 300 respondents, from which 261 answered 
twice. Wide range of respondents included managers of financial institutions (banks), inter-
national corporations but also students finishing their studies. We asked twice, once before 
providing scientific materials and once after it. 

Respondents in first round of answers thought that crisis was caused by following repre-
sentatives (Table 1):

Table 1. First response
Subjects responsible for crisis Number of respondents Percentage
Banks 65 25%
International corporations 52 20%
Politicians 47 18%
Judiciary, courts 26 11%
Mass media 18 7%

Respondents chose different subjects as well, such as scientists, home business, teachers, 
parents, and other (53 respondents – 19%).

After study of standpoints presented in foreign and national scientific papers, the opin-
ions of respondents on responsibility for global economic-financial and humanitarian crisis 
changed. Change of order is illustrated in Table 2:

Table 2. Second response
Subjects responsible for crisis Number of respondents Percentage
Politicians 111 43%
Banks 88 34%
International corporations 32 12%
Judiciary, courts 10 4%
Mass media 8 3%
Other subjects 12 5%

Demands on politicians to solve current crisis and other threats are in most cases inef-
fective. It seems politics and politicians are unable to deal with their own crises. Political 
leaders, even if elected democratically are usually incompetent to solve these problems and 
threats. They focus on authoritarian priorities in the term they rule and this term which lasts 
four years is often not long enough for them to understand global threats. That is the rea-
son why research, even within the European Union, should focus more on protection from 
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incompetent politicians. Nowadays, majority of laymen but experts as well see that actions 
and speeches of politicians are not resulting from needs and will of citizens – voters, but 
from pressure of strong international corporations. Owners (shareholders, investors, finan-
cial institutions), but also businessmen, media moguls and law firms benefit the most from 
global business conditions. They, arising from the ownership, hire managers who can often 
in a fierce competitive struggle, based on Darwinian principles of survival, take a chance and 
win, of course, in favour of the owners, but also of themselves. 

The role of scientists is to examine and describe in what are today’s globalized business 
environment the greatest threats to human civilization, but also which opportunities it pro-
vides for its further sustainable development. Scientists increasingly point to the need of both 
scientific knowledge and naming of the existing problems of contemporary civilization, but 
also at such solution that fits the mission and meaning of human life.

2. Holistic model of work and managerial competence 
and its decomposition

Holistic competence of management entities is a fundamental and paramount solution 
to threat of global crisis and long-term sustainable development of civilization. Danger of 
the current global crisis of civilization is not in the hands of those who own property and 
have caused a crisis and do evil to the poor and unemployed people, but the danger is com-
ing from those whom we, in the liberal “democratic” elections, give the competence (duties, 
powers and responsibilities) so they competently, responsibly and humanely manage civili-
zation, grouped countries, states, regions and local communities. Simply, the current system 
of selecting political leaders does not guarantee competent management of civilization, what 
needs to be done to avoid harm and crises. 

By using the holistic approach we observe the goal of creation of a holistic model of com-
petence. Its common knowledge used for labour and managerial capacity should be useful 
not only in the business environment, but also in public administration and non-govern-
mental or civic associations and other areas. We use concept “whole” in our methodology 
to research the system of holistic competence. We verbally express it by “model of holistic 
competence system” (HK), and its parts are the three pillars (Picture 2):

•	 Pillar of social intelligence (SQ), which we divided into eight personality traits
•	 Pillar of knowledge intelligence (KQ), we decomposed into four components of expertise
•	 Application intelligence pillar, which we decomposed into four components of applicable 

(practical) skills.
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Figure 2. Pillars (parts) and components holistic working and managerial competences of human

Level of holistic competence (HK) in individual pillars (parts) – SQ, AQ, KQ, but also in compo-
nents and elements of every mentioned part, next to genetic factors, depends on education of every 
person, on his upbringing, teaching and training. In other words, on his preparation for employee, 
managerial or leadership positions during his working life. Decomposition of holistic working and 
managerial competence of management entities as a whole into parts (pillars), components and ele-
ments was done   based on the knowledge and experience gained during more than forty years of 
managerial experience and nearly fifty years of scientific research and academic and educational 
activities. This knowledge and experience were reflected in the creation of a questionnaire survey. 

3. Developed social intelligence of human and options of its evaluation

Social and humanitarian sciences emphasise, in their researches and generalisations, the 
need to not only evaluate knowledge and application intelligence, but also social intelligence 
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(competence) of individuals and groups of people. Today’s practice, however, puts emphasis 
mainly, especially in allocating working and managing positions, at the level of knowledge 
and ability to use the knowledge in work, i.e. skills. This is justified by the fact that the value 
of human work in product development, production of goods and services, in particular 
economic efficiency, profitability, and thus competitiveness depends on knowledge and skills 
to use it. It is less and sometimes not at all interesting for producers how are the results of the 
work handled. If decisive share on them had those, who contributed most to their effective-
ness with their cognitive and creative activities, their will (diligence) and the ability to use the 
positive and supress negative characteristics of his temperament and emotions and use their 
physical and spiritual health. Sustainable development of each country, groups of countries 
and life on planet earth will increasingly depend on holistic leadership and managerial com-
petence of leaders of countries and their groupings and their collaborators. Currently, the 
choice of these personalities is carried on so called „democratic principles” that, in practice, 
promote choice that is based on the size of the funds that are available to each side to political 
party for their medial campaign. Of course, in addition to money, the nominees of political 
parties with communication talent with their media wizards are promoted. 

Simply, the current system of selecting political leaders does not guarantee competent 
management of civilization, that’s what is needed to prevent evil, and avoid crisis. Evaluation 
of competence is already in use, above all in the economic and financial environment and in 
certain other types of global environment.

Social intelligence is the basis for general and technical prowess of people, but also for 
our actions - practical skill. Socially intelligent people develop such knowledge, which makes 
the world a more calm, more peaceful and equitable. The use their practical skills to produce 
products and services that make people’s lives healthier and more humanely fulfilled. Social 
intelligence is crucial for a peaceful life on planet Earth, based on the need of human behav-
iour of people to each other that goes beyond the individual human ego. Using it, we consider 
not only the existing values, but also creatively discover new.

Professional literature of management still more urgency emphasises pillar or dimension 
of social intelligence of workers in general and particularly politicians, owners and managers. 
Existing publications on social intelligence emphasize only certain aspects of human person-
ality traits which are incompletely reflecting the rules for the distribution of created products. 
Social intelligence only emphasises these aspects:5

•	 social responsibility of organization,
•	 culture of work,
•	 morale of business  manager, but also work ethic, ethical standards,
•	 compliance with accepted rules and standards,
•	 attitudes of workers,
•	 social sensitivity
Social intelligence, however, is far broader concept to define but it is not easy. In our 

approach to social intelligence, repertoire valuing the elements of personal characteristics, 
should be extended and should include:

•	 willingness to share fairly with established values   with people who are involved in 
their production, 
5  I. Vágner, Systém managementu, Brno 2006, MU, p. 432.
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•	 helping other people in cases of emergency, 
•	 moral management of own and foreign assets, 
•	 have a natural need to abide by accepted laws and rules, 
•	 think, act and behave humanely
All is not quite right when the voice of the voter with developed holistic intelligence has 

the same weight as the voice of the voter who cannot read, write or even speak the language 
of the country in which he lives.

In the second half of July 2012, print media disseminated information that Swiss re-
searchers have found a link between the cortex within the brain and altruism or generosity 
of human.6 They found that the more of the grey bark one has in some area of the brain, the 
more generous and willing to share the money or other material things with other people he 
is. French daily Le Temps said that the explanation may lie in the fact that these individuals 
use their mental capacity “to overcome the natural selfishness of man.”

Scientists from the University of Zurich in their scientific studies indicate that the amount 
of grey matter distributed at the junction of the two lobes indicates how the individual con-
cerned will be willing to help other people. Study participants, the results of which were pub-
lished in the journal Neuron, were asked to share money with people who they did not know. 
The fact that they were willing to share some of the money was seen as an altruistic sacrifice, 
because it helps the other person on their own expense and therefore shows that one is able 
to empathize with other’s situation, thoughts and feelings.

The results of research of the University of Zurich about the links between the grey bark 
within the brain and humanity (altruism) of man opens the way for speculation if other per-
sonal characteristics, such as will, creativity, emotions and others have sites in the brain, knowl-
edge of which would suggest level (extent) of social intelligence of man. Maybe in the future it 
will be possible to evaluate the level of social intelligence, but also knowledge intelligence and 
application intelligence according to other principles and other methods, as it is today. 

Evaluation of levels of personality traits of people, thus their social intelligence, is in-
creasingly becoming the subject of research projects. „Scientists at Oxford University have 
discovered in the brain - frontal pole side, forcing you to think about whether you have done 
a mistake and whether it could be done differently. Only people have it and it is as great as 
Brussels sprout. This inner voice evaluate the correctness of the decision, including the moral 
choice between good and evil. Oxford scientists have found a conscience without realising 
it. Each person has two of these centres located behind each eyebrow. What needs two con-
sciences? One commands us to steal money and other claims that it is wrong.”7

In 2013 we organised our own research about importance of social intelligence pillar within 
the holistic managerial competence. Questionnaire survey was attended by 110 managers, 95 
full-time students and 95 part-time students. They were asked to evaluate holistic competence 
of managerial entities by defining the extent of importance of its three pillars (parts). Of the one 
hundred points, they were to allocate any number of points to each of the three pillars, knowl-
edge intelligence (KQ), application intelligence (AQ) and social intelligence (SQ). 

While full-time students rated social intelligence with an average gain of 28.7 points as the least 
important pillar of holistic managerial competence, external students awarded it with average 30.4 

6  Pravda, daily, 19.7.2012, p. 26.
7  The Independent, Pravda 31.1. 2014, p. 31.
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points and put it in the second place behind knowledge skills. Managers considered social intel-
ligence as the least important pillar, although the difference was very small compared to the other 
two pillars (Graph 1). In the responses we see clearly the actual problems of daily and part-time 
students. While full-time students (as well as practice) in undergraduate study often complain 
about the lack of focus on the application of theoretical problems, external students are motivated 
to supplement their lack of education at universities. External students very strongly preferred 
knowledge when compared to application intelligence as the difference is up to ten points. 

Figure 3. Scores of the pillars of holistic managerial competence of respondents - present

The same evaluation was made with a thought of sustainable development in mind. As 
shown in graph 2, their preferences were automatically shifted towards social maturity.

Figure 4. Scores of the pillars of holistic managerial competence respondents – sustainable development

Shifts in preferences among different groups of respondents from current view and look-
ing towards the sustainable development shown in Graph 3.
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Figure 5. Comparison of scores given by respondents to pillar of social maturity in terms of current 
situation and sustainable development. 

Part-time students increased the value by 6.3 percentage points, while decreasing mainly 
pillar of knowledge intelligence. They, therefore, assume that although today they are often 
forced to increase their knowledge, its importance will decline in the future at the expense of 
working skills and especially social intelligence. Full-time students increased the value by 10.7 
points. Similar to part-time students, they decreased the importance of knowledge intelligence 
(-9.3 points). We assume that one of the reasons is inflation of education, as anyone can study at 
university nowadays, cost of education decreases and number of students increases. Although 
managers added the lowest amount to social intelligence (5.45), but also, as graph 3 shows, they 
distinguished the pillar from other two the most. They took points from knowledge (-3.24) as 
well as application intelligence (-2.21). We hope that this is a good signal and managers will 
soon begin to use social intelligence as factor in choosing their employees. 

Results are filling us with hope, that world is heading to a better future. While these days 
world suffers from economic crisis, which is causing us to be less considerate and more self-
ish, the future can lead to significantly better behaviour from side of individuals. Individuals 
create groups, societies, countries and population which is why we can expect the world to 
change after crisis and shift their values. 

Conclusion

The aim of holistically competent and socially intelligent individuals at each work posi-
tion (politicians, statesmen, owners, leaders and managers), in each area of the global social 
environment should be:8 

•	 fulfilment and development of human (philanthropic and altruistic), non-egoistical 
attitude to the meaning and purpose of human life;

•	 making efforts and gaining knowledge and their use on behalf of oneself and other people;

8  J. Porvazník a kolektív, Celostná manažérska kompetentnosť a jej ohodnocovanie, Vydavateľstvo Ekonóm, Bra-
tislava 2013, p. 32.
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•	 acquisition of relevant knowledge and their creative use in personal and working life;
•	 effective use of appropriate concepts of temperament to obtain profession and its ap-

plication in working life, so it fills personal life as well;
•	 use of positive emotions to enrich their daily life and suppression of negative emo-

tions in their impoverishment;
•	 strive for their physical and spiritual health;
•	 develop their personality traits and use them to raise humanity of daily life; 
•	 influence solidary and merit distribution of created values  , according to obtained 

and utilised level of holistic competence;
•	 use social approach to the needs of those with disabilities and disadvantaged people;
•	 shape and utilise mutual trust in everyday life;
•	 lead people to right relationship with nature and more.
 
We believe that among us people are many who believe that this world can be made bet-

ter for future generations. Among these people are the ones who would be able to save this 
socially unjust society and manage it so that it filled its humanitarian, human mission. Such 
people, we call them people with developed holistic managerial, controlling or leadership 
competence, must be asked and given competencies (duties, rights and responsibilities) to 
cope with the power of super class and representatives of multinational corporations. The 
project of socially mature and, for the people of our civilization, socially just society has al-
ready started. It’s just that people who believe in it, must get on such managerial and working 
positions, that will allow them to continue on this project and will not be intimidated by the 
power of Darwinian fundamentalism of already mentioned people from multinational busi-
ness companies they use to maintain their wealth and power and are not afraid to use even 
inhuman ways to keep it so. 
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WYKORZYSTANIE FRANCHISINGU W FINANSOWANIU 
DZIAŁALNOŚCI KONCERNÓW PALIWOWYCH

THE USE OF FRANCHISING IN FINANCING THE OPERATIONS 
OF FUEL CONCERNS

Streszczenie: Turbulentne otoczenie przedsiębiorstwa wymusza na zarządzających poszukiwanie jak 
najbardziej efektywnych sposobów działania. Aby osiągnąć ten cel, należy dążyć do dywersyfikacji ry-
zyka i wykorzystywania różnorodnych źródeł finansowania działalności. Jednym ze sposobów prowa-
dzenia działalności, spełniającym przedstawione kryteria, jest franchising. Wielkość sieci franczyzo-
wych działających w Polsce, mierzona liczbą jednostek, jest bardzo zróżnicowana: od gigantów, takich 
jak sieci sklepów spożywczych po systemy, w skład których wchodzi kilka bądź kilkanaście jednostek. 
Celem prezentowanego materiału jest wskazanie wykorzystania franchisingu na rynku paliwowym. 
Franczyza staje się bowiem coraz popularniejszym rozwiązaniem na rynku dystrybucji detalicznej 
paliw. Podczas gdy łączna liczba stacji paliw w Polsce systematycznie się zmniejsza, ilość obiektów 
działających w ramach systemów franczyzowych dynamicznie rośnie. 

Słowa kluczowe: franchising, źródła finansowania, koncerny paliwowe

Summary: The turbulent environment forces the managers of companies seeking the most effective 
ways of doing things. To achieve this goal, we should seek to diversify risk and use of various sources 
of financing. One way of doing business, meeting the set criteria, is franchising. Size franchise chains 
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operating in Poland, measured by the number of units is very diverse: from giants such as grocery 
chains in the systems, which include a few or a dozen individuals.
The aim of the presented material is an indication of the use of franchising in the fuel market. Fran-
chising is becoming an increasingly popular solution for the retail distribution market fuels. While the 
total number of fuel stations in Poland has been steadily declining, the number of facilities operating 
under franchise systems is growing rapidly.

Keywords: franchising, sources of financing, fuel concerns

Wstęp

Franchising uznawany jest za jeden z nowoczesnych sposobów prowadzenia działalności, 
choć jego początków można się doszukać już w średniowieczu. W obecnej postaci franchi-
sing polega na udostępnieniu, za opłatą i na podstawie szczegółowych umów, praw do produ-
kowania i sprzedawania określonych produktów markowych przez podmiot, który uzyskuje 
prawo do takiej produkcji (lub świadczenia usługi) po spełnieniu wielu warunków zapew-
niających zachowanie standardów oryginału. Standardy te mogą dotyczyć zarówno procesów 
technologicznych, jak i form sprzedaży (od architektury obiektów i stylu wyposażenia wnętrz 
po procedury obsługi klientów)1.  

Według R. Cox i V. Pajewskiej franchisingiem jest udzielanie wyłącznego prawa sprze-
daży na określonym w umowie obszarze geograficznym. Firma macierzysta albo dostarcza 
pośrednikowi sprzęt i/lub surowce, pobierając za to opłatę zryczałtowaną lub procent od ob-
rotów (możliwe jest również łączenie różnych form płatności), albo zobowiązuje pośrednika 
do zakupu własnych produktów2. 

Zgodnie z przyjętą w polskiej doktrynie prawa definicją, umowa franczyzy oznacza sto-
sunek prawny, na podstawie którego franczyzodawca (organizator sieci), zobowiązuje się do 
udostępnienia podmiotowi korzystającemu z franczyzy (franczyzobiorcy, uczestnikowi sieci) 
prawa do korzystania przez czas nieokreślony lub określony z  oznaczenia jego firmy, go-
dła, emblematu, symboli, patentów, wynalazków, znaków towarowych, wzorów użytkowych 
i zdobniczych, know-how, koncepcji i techniki prowadzenia określonej działalności gospo-
darczej z zachowaniem stosowanego przez niego zewnętrznego i wewnętrznego wyposaże-
nia pomieszczeń oraz do udzielania mu stosownej pomocy. Jednocześnie franczyzobiorca 
zobowiązuje się do prowadzenia wskazanej działalności gospodarczej połączonej z wykorzy-
staniem udostępnionych mu doświadczeń i tajemnic zawodowych oraz do zapłaty uzgodnio-
nego wynagrodzenia3.

Ważnym elementem układu franchisingowego jest odpłatność za udostępnienie pomy-
słu na prowadzenie działalności, dlatego też pakiet franchisingowy można traktować jako 
swoiste dobro (produkt). Wysokość opłat jest uzależniona od wielu czynników, z  których 
najważniejszymi są renoma organizatora systemu, zakres oferowanej pomocy, plany dalszego 
rozwoju. Renoma organizatora systemu w dużej mierze wpływa na ograniczenie ryzyka zwią-

1  T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami.Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 27.
2  R. Cox, V. Pajewska (red.), Zarządzanie sprzedażą detaliczną, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 
2000, s. 35.
3  A. Kidyba, Prawo handlowe, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2002, s. 776.
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zanego z rozpoczęciem działalności na rynku4. Znana marka franczyzodawcy, oferta produk-
tów o ustabilizowanym bądź rosnącym popycie zwiększają prawdopodobieństwo uzyskania 
lepszych wyników niż prowadzenie analogicznej działalności samodzielnie. W zamian za to 
organizator systemu zyskuje partnera, który w znacznej mierze finansuje tworzenie nowej 
jednostki franchisingowej.

Franchising ukształtował się w Polsce w ciągu ostatnich dwóch dekad (wraz z przemia-
nami gospodarczymi i politycznymi). W rozwoju systemów na licencji największe znaczenie 
miało otwarcie rynku dla nowych przedsiębiorców, co pozwoliło przełamać monopol pań-
stwa na prowadzenie działalności gospodarczej.

1. Formy i typy franchisingu

Stosując kryterium przedmiotu prowadzonej działalności, franchising podzielić można 
na cztery podstawowe typy:
	 przemysłowy,
	 handlowy,
	 usługowy,
	 mieszany5.
Przedmiotem franchisingu przemysłowego jest technologia produkcji, know-how, do-

świadczenie produkcyjne i organizacja przedsiębiorstwa. Celem zawarcia umowy franczy-
zowej jest produkcja wyrobów o określonym standardzie, zdefiniowanej jakości oraz takich 
samych cechach. Wyrobom takim towarzyszy zwykle znak towarowy przypisany do nich, 
który również jest przedmiotem franchisingu. 

Franchising handlowy bardzo często traktowany jest jako strategia marketingowa du-
żej firmy. W  ramach systemu franczyzowego użytkownik, oprócz towarów do sprzedaży, 
otrzymuje markę, sposób organizacji punktu sprzedaży, wystrój wnętrza, a  także pomoc 
konsultingową i wspólną promocję wyrobów. 

Franchising usługowy różni się od innych typów jedynie rodzajem prowadzonej działal-
ności gospodarczej. Przedmiotem franchisingu jest w tym przypadku sposób realizacji zadań 
usługowych, procedura świadczenia usług. Niekiedy jest ona związana ściśle z informacjami 
dostarczanymi przez dawcę lub materiałami wykorzystywanymi w procesie usługowym. 

Franczyza mieszana polega na tym, że franczyzodawca jest producentem, a franczyzo-
biorcy zajmują się dystrybucją jego towarów oraz świadczeniem usług związanych z ich zas-
tosowaniem. Szczególną cechą franczyzy mieszanej jest dwutorowość działalności prowa-
dzonej przez danego franczyzobiorcę, gdyż obok działalności handlowej prowadzi on także 
działalność usługową6.

Innym kryterium specyfikującym rodzaje franchisingu jest forma organizacyjna syste-
mu, czyli sposób ukształtowania stosunków franchisingu. W oparciu o to kryterium wyod-
rębnić można franchising:

4  Szerzej: I. Turek, M. Wawrzyńczak, Zastosowanie strategii marketingowych w przygotowaniu oferty franchisingo-
wej, [w:] W. Skibińska, B. Skowron-Grabowska (red.), Determinanty zarządzania i rozwoju przedsiębiorstw w Unii 
Europejskiej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007, s. 151.
5  L. Stecki, Franchising, TNOiK, Toruń 1997, s. 100.
6  Ibidem, s. 108.
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	 bezpośredni – to nawiązanie stosunków franchisingowych przez franczyzodawcę 
bezpośrednio z odbiorcami, 
	 pośredni – ma miejsce wtedy, gdy dawca, zamierzający rozwijać się na danym terenie, nie 

tworzy sam stosownej sieci, ale zawiera umowę z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospo-
darczą, który spełnia jego oczekiwania i daje nadzieję na właściwe prowadzenie jego interesów,
	 indywidualny – jest typem podobnym do franchisingu bezpośredniego, gdzie w każ-

dą transakcję frachisingową zaangażowany jest franczyzodawca,
	 podporządkowany – polega na stosowaniu know-how dawcy oraz korzystaniu z jego 

wskazówek i zaleceń przy prowadzeniu firmy i jej organizacji
	 wielokrotny – poszerza możliwości franczyzobiorcy; biorca ma bowiem dodatko-

we upoważnienia do tworzenia kolejnych jednostek franczyzowych w  liczbie określonej 
w umowie, która precyzuje warunki tworzenia kolejnych jednostek,
	 subfranchising – jest strategią zorientowaną na szybki rozwój i ma głównie zasto-

sowanie we franchisingu międzynarodowym, gdzie dawca ustanawia pośrednika mającego 
rozwijać sieć w danym kraju7.

2. Franchising jako źródło finansowania z punktu widzenia organizatora 
i uczestnika sieci

Franchising należy traktować przede wszystkim jako źródło finansowania działalności 
z punktu widzenia franczyzodawcy. Organizator sieci, mimo że z reguły jest przedsiębior-
stwem o określonej renomie oraz marce rozpoznawalnej na rynku, nie zawsze jest w  sta-
nie, albo nie zawsze ma ochotę inwestować własne środki w rozwój przedsiębiorstwa. Wy-
korzystanie umowy franchisingu gwarantuje mu ekspansję terytorialną przy wykorzystaniu 
funduszy kontrahenta. Na franczyzobiorcy spoczywają bowiem koszty zakupu licencji oraz 
koszty zakupu i wyposażenia placówki franczyzowej. Z tych przyczyn franchising określa-
ny jest często w literaturze jako „bezkapitałowa metoda ekspansji rynkowej”8. Nie bez zna-
czenia pozostaje tutaj również wynagrodzenie otrzymywane przez organizatora sieci, który 
podpisując umowę franczyzową, uzyskuje dodatkowe źródło dochodu w postaci opłat wno-
szonych przez franczyzobiorców.

Franchising stanowi także metodę finansowania działalności również dla przedsiębiorstwa 
przystępującego do sieci. Zawarcie umowy franchisingu pozwala bowiem na rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej na określoną skalę z reguły z niższym kapitałem niż ten, który przedsię-
biorca musiałby zainwestować w przypadku samodzielnie podejmowanej działalności.

Ponadto w wyniku podpisania umowy franczyzowej przedsiębiorca uzyskuje wiele przy-
wilejów związanych z uczestnictwem w sieci, które pozwalają mu na obniżenie wydatków 
związanych z  prowadzeniem przedsiębiorstwa. Przykładem może być obniżenie kosztów 
promocji i reklamy.

Franczyzobiorca w zamian za ustalony odsetek swych dochodów, odprowadzanych na 
konto franczyzodawcy, czerpie korzyści, wśród których warto wymienić:

7  Szerzej: B. Pokorska, Przedsiębiorca w systemie franczyzowym, PARP, Warszawa 2004.
8  P. Filip, M. Grzebyk, Prowadzenie działalności gospodarczej na zasadzie franczyzy – uwarunkowania formalno-
-prawne, [w:] K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości – aspekty ekonomiczne i antropologiczno-
-społeczne, PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2006, s. 330.
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	 korzyści marketingowe – możliwość korzystania z doświadczeń i ekspertyz franczy-
zodawcy, wykorzystanie marki, reputacji,
	 korzyści finansowe – możliwość tańszych dostaw, możliwość uzyskania kredytu ku-

pieckiego od dostawców, łatwość pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania,
	 korzyści operacyjne – sprawdzone procedury systemu obsługi klienta wypracowane 

metody naboru, szkolenia i koordynowania pracy zespołu ludzi zatrudnionych9. Z punktu 
widzenia finansowania działalności wymierną korzyścią dla franczyzobiorcy pozo-
staje również stosowanie przez organizatora sieci polityki odroczonych płatności, 
dzięki której zwiększa się poziom środków obrotowych pozostających w dyspozycji 
korzystającego z sieci10. Istotne znaczenie ma też uzyskiwanie przez franczyzodawcę 
upustów cenowych przy dokonywaniu zakupów dla wszystkich uczestników sieci, 
które przekładają się z kolei na poziom oszczędności franczyzobiorcy.

3. Sieci franchisingowe w Polsce

Za pioniera franchisingu w Polsce uznawane jest przedsiębiorstwo Yves Rocher, które roz-
poczęło rozwijać swoją sieć dystrybucyjną na polskim rynku w 1989 r. W kolejnych czterech 
latach swoje placówki na zasadzie franchisingu otworzyły w  Polsce takie sieci, jak: Adidas, 
McDonald’s, Jean Louis David oraz Kodak. W latach 90. ubiegłego stulecia Polska doczekała się 
również rodzimych sieci franczyzowych – A. Blikle i Pożegnanie z Afryką. W zasadzie można 
mówić o  trzech zasadniczych kierunkach rozprzestrzeniania się franchisingu w Polsce: eks-
pansji międzynarodowych koncernów, powstawaniu rodzimych sieci franczyzowych oraz wy-
korzystywaniu umowy franchisingu w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych11.

Liczba sieci franczyzowych, ich jednostek partnerskich i własnych z roku na rok zyskuje 
coraz większą popularność. Jak wynika z ostatniego raportu firmy PROFIT system, co roku 
przybywa ponad 100 nowych systemów oraz kilka tysięcy przedsiębiorstw na licencji. Ak-
tywność widoczna jest również po stronie franczyzobiorców – w oparciu o licencję franczy-
zową działa już ponad 50 tys. przedsiębiorstw (rys. 1). Na rynku zdarzały się również spek-
takularne wydarzenia, jak bankructwo Agencji Finansowej Grosik, wycofanie się z rozwoju 
w Polsce sieci szkół językowych English First czy rezygnacja z franczyzy Kolportera, który 
zaczął rozwijać agencyjną formę współpracy z przedsiębiorcami.

9  K. Rutkowski, Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia globalne i polskie, Szkoła Główna Handlowa, War-
szawa 2000, s. 64.
10  D. Czerwińska-Kayzer, Alternatywne źródła finansowania długoterminowego w małych i średnich przedsiębior-
stwach, „Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu”, nr CCCLXXVII (2006), s. 71.
11  K. Bagan-Karluta, Umowa franchisingu, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2001, s. 6.
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Rysunek 1. Rozwój liczby placówek franczyzowych w Polsce w latach 2003-2013

Źródło: Raport o franczyzie w Polsce 2013, PROFIT system, Warszawa 2014.

W  ostatnim roku znacznie przyśpieszył rozwój konceptów usługowych, upodabniając 
tym samym polski rynek franczyzowy do bardziej rozwiniętych rynków zachodnich, gdzie 
występują w przewadze. Według raportu liczba firm usługowych działających na zasadach 
franczyzy wzrosła o ponad 15 proc., co oznacza, że przybyło 56 nowych systemów i jest ich 
łącznie 424. Jak wynika z Raportu firmy PROFIT system, franczyza postrzegana jest przez 
polskich przedsiębiorców jako bezpieczny pomysł na biznes. Zaufanie do biznesu na licencji 
odzwierciedla rosnąca liczba multibiorców, czyli osób, które prowadzą więcej niż jeden od-
dział. W ubiegłym roku franczyzobiorca prowadził średnio 1,15 placówki12. 

W  omawianym okresie istotnie skurczył się rynek franczyzy bankowej. W  2012 roku 
działało 2949 placówek bankowych na licencji – o 433 mniej niż rok wcześniej. Tak duża 
zmiana miała miejsce za sprawą Monetii, która nie należy już do Banku DnB NORD i nie 
została uwzględniona w zestawieniu w roku 2013. Niemniej dziewięć, z piętnastu rozwijają-
cych sieć partnerską banków, odnotowało wzrosty. Na plusie zakończyły rok między innym 
Alior Bank (+ 120), Invest Bank (+46), Meritum Bank (+42), Pekao SA (+19), eurobank 
(+19), Bank Zachodni WBK (+13) czy Getin Noble Bank (+11). Nie był to także łatwy rok 
dla firm odzieżowych. Z rynku zniknęło 20 odzieżowych systemów franczyzowych, ubyło 
też 320 sklepów z odzieżą i obuwiem. To największy spadek na rynku franczyzy w 2012 roku, 
ale mimo to branża odzieżowa wciąż pozostaje na pierwszym miejscu pod względem liczby 
systemów, których na koniec roku działało 14213.

Zmiany, jakie dokonały się na rynku franszyzy, wzmocniły pozycję franczyzobiorców 
– silna konkurencja i  stale rosnąca liczba systemów sprawiły, że franczyzodawcy muszą 
walczyć o swoich przyszłych partnerów. Coraz trudniej jest zdobyć biorców, dlatego firmy 
wydają więcej na kampanie rekrutacyjne. Franczyzodawcy organizują spotkania dla kandy-
datów, inwestują w reklamę i występują na Targach Franczyzy. Swoją ofertę dostosowują do 

12  Raport o franczyzie w Polsce 2013, PROFIT system, Warszawa 2014.
13  Ibidem.



Wykorzystanie franchisingu w finansowaniu działalności koncernów paliwowych 251

możliwości franczyzobiorców, bo wiedzą, że ich partnerzy szukają, porównują, a ostatecznie 
wybierają propozycję najatrakcyjniejszą dla siebie.

Dowodem dojrzałości polskiej franczyzy jest również utrzymująca się przewaga krajo-
wych sieci nad zagranicznymi. Koncepty znad Wisły zyskują na popularności również za 
granicą, głównie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Najprężniej rozwijają się w Cze-
chach, na Słowacji, Ukrainie oraz w Rosji.

4. Franczyza w branży stacji paliw

Franczyza w branży stacji paliw już od kilku lat niezmiennie wykazuje stałą tendencję 
rozwojową. Niemal wszystkie sieci, które ją wprowadziły, mogą pochwalić się rosnącą liczbą 
stacji decydujących się na współpracę z nimi. Obecnie niezależni stacyjnicy oraz przedsię-
biorcy planujący inwestycję w stację paliw mają do wyboru osiem sieci franczyzowych orga-
nizowanych przez sześć firm: PKN Orlen (marka premium Orlen oraz marka ekonomiczna 
Bliska), Lotos (marka premium Lotos oraz marka ekonomiczna Optima), BP, Shell, Statoil 
i Anwim (marka Moya).

Podstawowe zasady, na których opiera się oferta franczyzowa w branży stacji paliw, do-
tyczą inwestycji franczyzodawcy w stację franczyzobiorcy oraz lojalności zakupowej fran-
czyzobiorcy względem franczyzodawcy. Franczyzobiorca, podpisując umowę franczyzową, 
zobowiązuje się kupować paliwa (a  często też inny asortyment, np. płyn do spryskiwaczy 
marki własnej sieci) tylko u swojego franczyzodawcy po ustalonych wspólnie cenach. Po-
ziom tych cen zależny jest od potencjału sprzedażowego danej lokalizacji – im większa jest 
sprzedaż na stacji, tym większe zakupy paliwa od franczyzodawcy i  tym niższa cena. Od 
poziomu sprzedaży paliw na stacji zależny jest także poziom inwestycji, jaki może swojemu 
franczyzobiorcy zaoferować franczyzodawca. Stacja, którą dołącza do sieci, musi bowiem 
spełniać jej standardy.

Po stronie franczyzodawcy leży zazwyczaj dostarczenie wszystkich elementów brandin-
gowych. Ponadto franczyzodawca na swój koszt wykonuje także część prac modernizacyj-
nych na stacji swojego partnera – wielkość tej inwestycji jest bardzo różna i ustalana indywi-
dualnie z każdym franczyzobiorcą.

Kolejnym argumentem przemawiającym za przyłączaniem się niezależnych stacyjników 
do sieci franczyzowych jest obserwowany już od kilku lat spadek obrotów stacji niezależnych 
w stosunku do obrotów stacji sieciowych. Ma to ścisły związek z zaufaniem klientów do po-
szczególnych marek i często jego brakiem w stosunku do stacji niezależnych14.

Łączna liczba stacji działających w ramach sieci wyniosła na koniec września 2011 roku 
3231, z czego ponad 900 to stacje działające na zasadzie franczyzy (tab. 1). To właśnie w dużej 
mierze dzięki franczyzie koncernom udaje się zwiększać liczbę swoich obiektów oraz udziały 
rynkowe.

Największą siecią stacji paliw dysponuje w Polsce PKN Orlen. Składa się na nią ponad 
1730 obiektów, w tym około 480 w segmencie ekonomicznym (sieć Bliska). Franczyza jest 
oferowana w obu segmentach – premium i ekonomicznym. W sumie z konceptów Orlenu 
skorzystało już ponad 400 niezależnych stacyjników. 

14  J. Cabaj-Bonicka, Franczyza na rynku paliwowym 2011, http://franczyzawpolsce.pl/aktualnosci/temat-tygo-
dnia/3350-franczyza-na-rynku-paliwowym-2011 [dostęp: 03.02.2014].
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Tabela 1. Franczyza na stacjach paliw

Firma rodzaj sieci 2008 2009 2010 iii kw. 2011

pkn orlen

własne 1339 1330 1333 1335
franczyzowe 318 336 381 403
patronackie 146 81 0 0
razem 1803 1747 1714 1738

lotos

własne 139 144 154 161
franczyzowe 79 98 109 117
patronackie 137 85 61 46
razem 355 327 324 324

bp
własne 205 204 207 209
franczyzowe 159 180 197 202
razem 364 384 404 411

statoil
własne 228 234 239 272
franczyzowe 44 57 69 78
razem 272 291 308 350

shell
własne 275 292 293 295
franczyzowe 74 90 91 77
razem 349 381 384 372

moya
własne 0 0 1 1
franczyzowe 0 5 25 40
razem 0 5 26 41

lukoil własne/razem 110 113 114 113
neste własne/razem 105 106 106 106

łącznie

własne 2401 2423 2447 2492
Franczyzowe 674 761 856 917
patronackie 283 166 61 46
razem 3358 3350 3364 3455

Źródło: J. Cabaj-Bonicka, Franczyza na rynku paliwowym 2011, http://franczyzawpolsce.pl/aktualno-
sci/temat-tygodnia/3350-franczyza-na-rynku-paliwowym-2011 [dostęp: 03.02.2014].

Numerem drugim, zarówno pod względem łącznej liczby stacji, jak i liczby samych stacji 
franczyzowych, jest brytyjski koncern BP, który ma już 411 stacji w naszym kraju. Blisko 
połowa to obiekty franczyzowe. W minionych latach franczyza była bardzo wyraźną siłą na-
pędową rozwoju tej sieci – BP otwierało w tej formule około 20 obiektów rocznie. Shell to 
jedyna sieć, w której liczba stacji franczyzowych zmniejszyła się w 2011 roku. Pozostałe kon-
cerny – Statoil i Lotos – powiększyły sieci franczyzowe odpowiednio o 9 i 8 obiektów.

Bardzo dużo nowych stacji franczyzowych w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2011 
roku zasiliło sieć najmniejszego i najmłodszego gracza na tym rynku. Mowa o sieci Moya 
budowanej przez firmę Anwim SA, dystrybutora paliw. Do sieci mogą dołączać zarówno 
stacje przy głównych drogach, jak i mniejsze obiekty zlokalizowane przy drogach lokalnych, 
których duże koncerny często nie chcą przyjąć do swojej sieci ze względu na niewystarczający 
wolumen sprzedaży. 

Alternatywną wobec franczyzy propozycją dla niezależnych stacyjników są niezależne 
zrzeszenia, łączące stacje w celu negocjowania z pozycji grupy atrakcyjniejszych warunków 
handlowych. Zrzeszenia należą do niezależnych operatorów, którzy nie są związani z żadnym 
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konkretnym koncernem. Każde z nich posiada także własny system wizualizacji, pozwalający 
na skojarzenie ich przez klienta jako uczestników ogólnopolskiej sieci stacji paliw.

Podsumowanie

Liczne walory franchisingu pozwoliły mu zająć istotną pozycję wśród niekonwencjonal-
nych metod finansowania działalności przedsiębiorstw. Forma ta jest korzystna zarówno dla 
przedsiębiorstw dających prawo posługiwania się znakiem firmowym i technologią prowa-
dzenia działalności gospodarczej (mniejsze ryzyko działalności i zaangażowanie kapitałowe), 
jak i dla przedsiębiorców nabywających to prawo (pomoc kapitałowa, doradztwo, wsparcie 
marketingowe, szkolenia itp.). Jednym z  polityczno-gospodarczych walorów franchisingu 
jest to, iż przyczynia się on do rozwoju niezbędnej w skali społecznej przedsiębiorczości ku-
pieckiej i samodzielności gospodarczej. Istotną wszak cechą tego systemu jest samoistność 
podmiotowa obu jego uczestników. 

Można spodziewać się, że franczyza odegra w przyszłości bardzo ważną rolę w zakresie 
umacniania pozycji poszczególnych firm na rynku. Chociaż koncerny paliwowe oczywiście 
nie zrezygnowały z inwestycji własnych. Większość z nich co roku buduje kilka nowych sta-
cji, zwłaszcza że autostrady i drogi ekspresowe, które powstają w naszym kraju, dostarczają 
atrakcyjnych lokalizacji. Jednocześnie część starszych stacji znajdujących się przy drogach, 
które wypadają z regularnego użytku na rzecz nowszych tras, co roku się zamyka.
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KONCEPCJA HUMAN SIGMA – PRZESŁANKI, UWARUNKOWANIA 
I KORZYŚCI APLIKACJI W ORGANIZACJACH

HUMAN SIGMA – CONDITIONS, ADVANTAGES 
AND DETERMINANTS OF THE IMPLEMENTATION 

IN ORGANIZATIONS

Streszczenie: Jednym z  czynników wpływających na efektywność organizacji jest zaangażowanie 
pracowników. Jego brak wiąże się z  poważnymi stratami finansowymi, często trudnymi do 
oszacowania. W  artykule podjęto dyskusję z  wynikami badań przeprowdzonymi przez Instytut 
Gallupa i  przedstawiono modyfikację podejścia Human Sigma. Zaproponowana koncepcja łączy 
w sobie wybrane endogeniczne czynniki o kluczowym znaczeniu dla zaangażowania pracowników 
i  efektywności organizacji, począwszy od strategii, poprzez poziom taktyczny, skończywszy na 
pojedynczym stanowisku pracy. Rozszczepione dotąd elementy zarządzania procesami i zarządzania 
kapitałem ludzkim znajdują wspólną płaszczyznę we wzajemnym odniesieniu i dymamicznej relacji, 
która dla dobra organizacji jako całości nie może ulec przerwaniu. Koncepcja Human Sigma ma 
uniwersalny charakter, dzięki czemu może znaleźć zastosowanie w sektorze usług publicznych, a jej 
jedynym ograniczeniem jest brak możliwości zastosowania w organizacjach niedojrzałych.

Słowa kluczowe: Human Sigma, organizacja, efektywność, proces, kapitał ludzki, zaangażowanie
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Summary: Employee engagement is one of the most important factors which influence on 
organizational performance. The article is taking the issue of the Human Sigma approach by Gallup 
and its modification. The author is putting the thesis that Human Sigma is a meta-conception focalizing 
process management and human resource management.

Key words: Human Sigma, organization, efficiency, process, human resources, engagement

Wstęp

Od kiedy w roku 1995 George Welsh, ówczesny prezes Motorola Company, ogłosił Six Sigma 
priorytetową metodyką w podejściu do problemów biznesowych, coraz więcej firm na całym 
świecie uznaje jej efektywność w  poprawie rentowności biznesu. Sukces Six Sigma polega na 
rozwiązywaniu istotnych problemów biznesowych i podejmowaniu decyzji w oparciu o liczby, 
dane i fakty, co stanowi nie lada wyzwanie dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli zarządzania. 

Na jakość procesów wytwórczych i  usługowych wpływa wiele czynników. W  diagramie 
przyczynowo-skutkowym, zwanym potocznie diagramem Ishikawy lub diagramem „rybiej 
ości“, jedną z kategorii jest „człowiek“1. Czynniki tej kategorii są zwykle trudne do sprecyzowania 
oraz kwantyfikacji, monitorowania i określenia ich realnego wpływu na jakość procesu. 

Niemniej przekonanie o potencjalnym wpływie postaw i zachowań pracowników na proces 
jest w  świadomości społecznej tak samo silnie zakorzenione jak przekonanie o  zależności 
pomiędzy satysfakcją z pracy czy zaangażowaniem pracowników a wynikami finansowymi firmy.

Podejście określane mianem Human Sigma pozwala nie tylko wyodrębnić parametry 
wpływające na zaangażowanie pracowników, ale również powiązać je z  wynikami 
finansowymi danej organizacji. 

Human Sigma zaciera granicę między tym co „miękkie“ i  „twarde“ w  zarządzaniu. 
Zwiększa tym samym obszar wpływu na procesy i  toruje drogę do lepszych wyników 
finansowych każdej organizacji.

1. Human Sigma w świetle dotychczasowych badań

Pojęcie Human Sigma, zdefiniowane przez Fleminga i  Asplunda2 jako zależność 
między stopniem zaangażowania pracowników a  wynikami finansowymi organizacji, 
zaczęło funkcjonować w  literaturze naukowej od 2007 roku. Przez kilkadziesiąt lat badań 
prowadzonych na trzech kontynentach w  125 firmach różnych branż Instutut Gallupa 
przeprowadził niezależne badania ankietowe na reprezentatywnej próbie niemal 700 tysięcy 
pracowników. Celem badań była weryfikacja hipotez dotyczących zależności pomiędzy 
stopniem zaangażowania pracowników i klientów danej organizacji a wynikami finansowymi 
mierzonymi wielkością przychodów lub sprzedaży w jednostce czasu3.

Opracowana do celów badań metodyka Q12 (nazwa pochodzi od dwunastu pytań, które 
są jej zasadniczą częścią) była przedmiotem wnikliwych badań i analiz prowadzonych przez 
ponad trzy dekady w organizacjach na całym świecie. Po wielu korektach i ciągłej weryfikacji 
w toku prowadzonych badań uznaje się ją za zwalidowaną a jej kształt za ostateczny. 

1  J. Bank, Zarządzanie przez jakość, Wyd. Gebethner & Ska, Warszawa 1997, s. 53.
2  J. Fleming, J. Asplund, Human Sigma, Gallup Press, New York 2007, s. 82.
3  K. Harter, F. Schmidt, E. Killham, J. Asplund, Q12® Meta-Analysis, Gallup Press, New York 1998, s. 282-283.
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Metodyka Q12 opiera się na ankiecie zawierającej zestaw dwunastu pytań dotyczących 
m.in. poziomu satysfakcji z  wykonywanej przez pracownika pracy, świadomości celów 
i  oczekiwań w  ramach obecnie zajmowanego przez niego stanowiska, dostępności 
odpowiednich środków i narzędzi do tego, aby jak najlepiej wykonał swoją pracę, możliwości 
rozwoju, otrzymywania informacji zwrotnej o swoich postępach w pracy, wsparcia ze strony 
przełożonego, możliwości uczenia się i rozwoju w miejscu pracy, a także liczenia się z jego 
zdaniem, pochwał i dobrych relacji ze współpracownikami4.

Warto zauważyć, że metodyka Q12 ma oparcie zarówno w  teorii (teorie motywacji, 
psychologia pracy, psychometria itp.), jak i w praktyce (wieloletnia współpraca z menedżerami 
wszystkich szczebli zarządzania w celu weryfikacji przyjętych hipotez). 

Na uwagę zasługuje również fakt, że na kwestie, o które w ankiecie pytani są pracownicy, 
przełożeni mają wpływ i w przypadku niskiej oceny metodyka wskazuje drogę poprawy.

Fleming i Asplund wyróżniają cztery wymiary zaangażowania pracownika5. Są to kolejno: 
1) narzędzia, wyposażenie i informacje niezbędne do wykonywania danej pracy oraz 

jasne cele i oczekiwania (warunki pracy),
2) systematyczna informacja zwrotna dotycząca powierzonych zadań (przynajmniej 

raz w tygodniu), wsparcie ze strony przełożonego, identyfikacja i skupienie się na tym, co 
pracownik robi najlepiej (efekty pracy),

3) nawiązywanie i  dbanie o  dobre, nawet przyjacielskie relacje z  bliższym 
i  dalszym  otoczeniem, wspólne zaangażowanie w  jakość wykonywanej pracy, poczucie 
ważności osobistego zdania i opinii (uznanie i przynależność),

4) okazja do rozwoju i doskonalenia możliwa do realizacji w półrocznych odstępach 
czasu (możliwość rozwoju).

Piramidę wymienionych poziomów zaangażowania przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. Piramida poziomu zaangażowania pracownika

Źródło: J. Fleming, J. Asplund, Human Sigma, Gallup Press, New York 2007, s. 158.

4  J. Fleming, J. Asplund, Human…, op. cit., s. 143; K. Harter, F., Schmidt, E. Killham, J. Asplund, Q12® Meta-
Analysis, Gallup Press, New York 1998, s. 290.
5  J. Fleming, J. Asplund, Human ..., op. cit., s. 153.
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Cztery wymiary zaangażowania odpowiadają grupom pytań w  metodyce Q12, jak 
również poziomom potrzeb w piramidzie A. Maslowa. Forma piramidy sugeruje kolejność 
i współzależność budowania zaangażowania u pracowników. Odpowiednie warunki pracy 
gwarantują jej dobre efekty, natomiast zaspokojona potrzeba uznania i przynależości w grupie 
daje możliwość dalszego rozwoju i chęć zdobywania nowych kompetencji. 

Analizując stopień zaangażowania pracowników, podzielono ich na trzy kategorie. 
Pierwsza – to pracownicy zaangażowani, czyli lojalni i  identyfikujący się z  organizacją, 
w której chcą zostać na dłużej. Druga – to pracownicy niezaangażowani, pracujący dobrze 
i  wywiązujący się ze swoich obowiązków, lecz nieidentyfikujący się z  miejscem pracy, 
charakteryzujący się większą absencją i  gotowi zmienić pracę w  każdej chwili. Trzecia – 
to pracownicy negatywnie zaangażowani. Swoją niechęcią do pracy obniżają oni morale 
zespołu i demotywują innych. Ich działania na niekorzyść organizacji można przeliczyć na 
straty finansowe sięgające nawet kilkudziesięciu bilionów euro6.

 Na rysunku 2  przedstawiono procentowy udział pracowników zaangażowanych, 
niezaangażowanych oraz negatywnie zaangażowanych w badanej próbie osób pracujących, 
natomiast w tabeli 1 podane zostały szacunkowe roczne koszty utrzymywania w organizacji 
pracowników negatywnie zaangażowanych w różnych krajach7.

Rysunek 2. Zaangażowanie pracowników w wybranych krajach - procentowy udział w rynku pracy  
w latach 2003-2005

Źródło: S. Conner, Manage your Human Sigma, presentation of Gallup Organization, Princeton 2006, s. 20.

6  S. Conner, Manage your Human Sigma, presentation of Gallup Organization, Princeton 2006, s. 26.
7  Ibidem, s. 34.
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Tabela 1. Szacunkowe roczne koszty negatywnego zaangażowania pracowników w wybranych krajach 
w skali roku
Kraj Koszt w EURO
Australia 22 biliony
Brazylia 25 bilionów
Francja 96 bilionów
Niemcy 90 bilionów
USA 205-260 bilionów
Nowa Zelandia 2,4 bilionów
Singapur 1,8 bilionów

Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. Conner, Manage your Human Sigma, presentation of 
Gallup Organization, Princeton 2006, s. 21.

Prowadzone od 2005 roku na polskim rynku pracy badania pomiędzy brakiem 
zaangażowaniem a dodatkowymi kosztami, które musi ponosić pracodawca w związku ze 
zwiększoną absencją i rotacją pracowników, donoszą, że każdy niezaangażowany pracownik 
dla organizacji oznacza koszt średnio 30 000 PLN rocznie8. Są to koszty bezpośrednie 
związane z  rotacją pracowników i  obejmują m.in. koszty badań lekarskich i  szkoleń. 
Koszty pośrednie, związane m.in. z  jakością wykonywanej pracy, wpływem na wizerunek 
zewnętrzny, wykorzystanie zdobytego doświadczenia i wiedzy u innego pracodawcy, można 
zaliczyć do poważnych i trudnych do oszacowania strat finansowych. W literaturze światowej 
pojęcie Human Sigma ma odniesienie głównie do procesów sprzedażowych i usługowych, 
gdzie o jakości procesu decyduje postawa i zachowanie pracownika mającego bezpośredni 
kontakt z  klientem. Ten kontakt, a  ściślej jego jakość, jest czynnością dodającą wartości 
w procesie. Wymienia się szereg zasad warunkujących podejście Human Sigma do relacji 
pracownik-klient, a  wśród nich m.in. traktowanie emocji w  kategorii  faktów, traktowanie 
kontaktu granicznego w  sposób całościowy (holistyczny) oraz uwzględnienie lokalnych 
czynników kulturowych9. W powyższym ujęciu o poziomie Human Sigma decyduje z jednej 
strony stopień zaangażowania pracowników (szacowany metodą Q12) z drugiej zaś – stopień 
zaangażowania klientów (szacowany metodą CE11). Poziom Human Sigma uznaje się za 
optymalny przy jednoczesnym zaangażowaniu klientów i  pracowników według ustalonej 
w  metodyce skali. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że organizacje 
charakteryzujące się jednocześnie wysokim zaangażowaniem i klientów, i pracowników były 
średnio trzy-cztery razy bardziej efektywne finansowo od innych10.

2. Koncepcja Human Sigma jako zespół endogenicznych czynników 
wpływających na efektywność organizacji

Rozpatrywanie interakcji pracownik – klient w  kontekście zaangażowania obu stron 
i jego wpływu na efektywność organizacji nasuwa szereg pytań, m.in.:

8  Raport Aon Hewitt “Najlepsi pracodawcy 2012. Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe”, 
suplement Harvard Bussiness Review, październik 2012.
9  J. Fleming, J. Asplund, Human…, op. cit., s. 170.
10  K. Harter, F. Schmidt, E. Killham, J. Asplund, Q12 Meta-Analysis…, op. cit., s. 58.
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1. Czy proponowane podejście można rozszerzyć i brać pod uwagę kontakt graniczny 
pracownik – proces?

2. Jaką rolę w budowaniu zaangażowania i osiąganiu zamierzonych efektów organizacji 
odgrywają czynniki endogeniczne (organizacja procesów, komunikacja międzyprocesowa, rodzaj 
przywództwa, kultura i klimat organizacji, stosowane narzędzia, techniki, metody pracy)?

3. Czy koncepcja Human Sigma może mieć charakter uniwersalny, czyli dotyczyć 
wszystkich rodzajów organizacji bez względu na rodzaj działalności?

Efektywność z  ekonomicznego punktu widzenia jest miarą określającą relację między 
osiągniętymi wynikami a  wykorzystanymi zasobami11. Rummler i  Branche proponują 
podejście do efektywności z punktu widzenia12:

a) organizacji jako całości, b) składających się nań poszczególnych procesów oraz c) 
stanowisk pracy.

Patrząc więc na organizację od wewnątrz, możemy wyróżnić trzy podstawowe poziomy: 
strategiczny (HS3), taktyczny (HS2) i operacyjny (HS1), pomiędzy którymi zachodzi relacja 
dodatniego sprzężenia zwrotnego opartego na feedbacku. Poziomy te można nazwać poziomami 
Human Sigma (HS), ponieważ każdy z nich łączy w sobie aspekt ludzki (Human) i formalno-
procesowy (Sigma). Efektywność organizacji (EO) jest funkcją ich wzajemnego oddziaływania:

EO = f (HS1, HS2, HS3)

Na rysunku 3 przedstawione zostały poziomy organizacji wpływające na jej efektywność. 

Rysunek 3. Wzajemna relacja poziomów HS1, HS2 i HS3 i ich wpływ na efektywność organizacji

Źródło: opracownaie własne.

Cykl Efektywności Organizacji (CEO) wpisany we wspomniane wyżej trzy poziomy 
(HS1, HS2 i HS3) przedstawia rysunek 4.

11  M. Kachniarz, Efektywność usług publicznych – teoria i  praktyka, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 112.
12  G.A. Rummler, A.P. Brache, Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000, s. 89.
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Rysunek 4. Cykl Efektywności Organizacji w ujęciu Human Sigma

Źródło: opracownaie własne.

Newralgicznym poziomem w cyklu, z punktu widzenia m.in. efektywności organizacji, jest 
poziom HS1, czyli pojedynczych stanowisk pracy, związanych bezpośrednio z pracownikami 
wykonującymi działania ukierunkowane na realizacje celów operacyjnych. To tu człowiek jest 
najbliżej procesu (choć zaprojektowanego przez ludzi na poziomie HS2 i HS3), a jego praca 
i  wysiłek ukierunkowany jest na realizację celów operacyjnych bez względu na charakter 
wykonywanych czynności. 

Przytaczane w pracy wyniki badań Instytutu Gallupa13 nie biorą pod uwagę opisanych wyżej 
uwarunkowań związanych z  czynnikami endogenicznymi organizacji i  funkcjonowaniem 
jej jako całości. Tymczasem elementy ograniczające poziom zaangażowania pracowników 
mających kontakt z otoczeniem organizacji (klientem zewnętrznym) mogą mieć swoje źródło 
we wnętrzu systemu i leżeć po stronie nie ludzi, ale nieprawidłowo zaprojektowanych procesów.

Zaangażowania pracowników nie sposób traktować jako samoistnego, niezależnego 
zjawiska, ponieważ jest ono wypadkową wielu czynników i ma charakter wtórny.

Zdziwienie autorki budzi zatem fakt popularności (rosnącej obecnie na rynku polskim) 
badań zaangażowania pracowników, które mając charakter jedynie diagnostyczny, nie 
wskazują przyczyn źródłowych problemu i  w konsekwencji nie proponują żadnych 
systemowych działań naprawczych.

Na rysunku 5  przedstawiona została zmodyfikowana koncepcja Human Sigma, która 
w  swojej zmodyfikowanej formie uwzględnia elementy procesowe i  systemowe wewnątrz 
organizacji, począwszy od strategii, a skończywszy na pojedynczych stanowiskach pracy.

13  K. Harter, F. Schmidt, E. Killham, J. Asplund, Q12 Meta-Analysis..., op. cit., s. 83-88.
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Rysunek 5. Modyfikacja koncepcji Human Sigma

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Autonomia Consulting Poznań 2013.

Koncepcja ta zakłada kompletne i spójne zarządzanie procesami i ludźmi już na etapie 
tworzenia strategii organizacji. Po określeniu celów strategicznych niezbędne jest zbudowanie 
profilu kulturowego (niezbędnych norm, wartości i postaw) służącego do ich realizacji. 

Na poziomie operacyjnym cele dla działów i poszczególnych stanowisk powinny być ściśle 
powiązane z kompetencjami pracowników. Szkolenia, mentoring czy coaching muszą mieć 
punkt zaczepienia w procesach i być ukierunkowane na ich realizację. W przeciwnym razie 
mamy do czynienia z niespójnością (dysonansem) kompetencyjnym i stratami finanowymi 
(bezcelowe lub bezzasadne szkolenia, źle obsługiwane procesy, paraliż procesowy, źle 
ukierunkowany coaching itp.).  Z drugiej strony nawet najlepiej zmotywowani i wyszkoleni 
menedżerowie nie sprostają źle zaprojektowanym procesom. Błędy, braki, brak harmonii, 
zła komunikacja są często nie tyle wynikiem luk kompetencyjnych co efektem błędnie 
zaprojektowanych, niespójnych i nieprzemyślanych procesów.

Koncpecja Human Sigma według przedstawionego modelu ma charakter dymamiczny, 
poszczególne części pozostają ze sobą w ścisłym związku, a zmiana w jednej ma konsekwencje 
dla innych. Ponieważ całość posiada ograniczoną energię, mogą zachodzić w niej zjawiska 
kompensacyjne. Na przykład nadmierne zaangażowanie pracowników może mieć charakter 
kompensacyjny w stosunku do źle zorganizowanych procesów. W tym przypadku organizacja, 
choć funkcjonalnie zdolna, jest w stanie zachwianej równowagi wewnętrznej. 

Toyota Motor Company od 50 lat ubiegłego stulecia konsekwentnie koncentruje się na 
doskonaleniu procesów. Toyota Production System, nazwany później Lean Manufacturing, 
oprócz eliminacji marnotrawstwa w procesach (nie tylko wytwórczych, ale i usługowych) 
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bazuje na usprawnianiu przepływu i  standaryzacji pracy. Co ciekawe, Toyota tak dobre 
wyniki osiąga z pracy przeciętnych menedżerów, którzy korzystają ze znakomitych procesów.

Tymczasem konkurencja uzyskuje znacznie gorsze wyniki z pracy świetnych menedżerów, 
lecz stosujących niewłaściwe rozwiązania. Dla wielu organizacji w  sytuacji malejących 
przychodów, pogarszającej się jakości pracy czy innych problemów związanych z rentownością 
biznesu najlepszym rozwiązaniem jest zatrudnienie lepszych menedżerów. Właściwą reakcją jest 
znalezienie przyczyny źródłowej problemu i koncentracja na procesach. Warto doskonalić je tak, 
aby przeciętni pracownicy potrafili przez długi czas osiągać dzięki nim znakomite wyniki14.

3. Możliwości i ograniczenia zastosowania koncepcji Human Sigma 
w organizacjach

Koncpecja Human Sigma logicznie i systematycznie łączy dotąd rozszczepione aspekty związane 
z ludźmi i procesami. Wiele nowoczesnych narzędzi zarządzania jest używanych w sposób chaotyczny, 
przypadkowy i intuicyjny, w wyniku czego nie przynoszą zamierzonych efektów (m.in. coaching).

Dzięki zastosowaniu koncepcji Human Sigma wyznaczone cele mogą być osiągane 
szybciej i przy mniejszych nakładach finansowych. Przejrzystość wzajemnej relacji dwóch 
filarów każdej organizacji, jakim są procesy i  ludzie, pomaga w  alokacji środków i  w 
inwestowaniu w posiadany kapitał. 

Dzięki temu, że koncepcja narzuca systemowy schemat myślenia o  procesach 
w organizacji, ułatwia identyfikację przyczyn źródłowych problemów i ogniskuje konkretne 
działania, zwiększając znacznie prawdopodobieństwo ich skuteczności.

Koncepcja Human Sigma znajduje zastosowanie we wszystkich procesach zarządzania 
zmianą i działaniach ukierunkowanych na zwiększenie elastyczności organizacji na zmiany 
zachodzące w  otoczeniu. Pozwala zadziałać punktualnie, odpowiednio i  we właściwym 
miejscu, aby odzyskać wewnętrzną równowagę w nowych realiach funkcjonowania.

Human Sigma pozwala zobaczyć pracowników sektora usługowego w kontekście wewnętrznej 
sieci relacji z klientami nie tylko zewnętrznymi, ale i wewnętrzymi oraz w kontekście procesów, 
które w dużej mierze determinują jakość ich pracy. Szczególnie wtedy, kiedy wysiłki skierowane 
na budowanie zaangażowania nie przynoszą zamierzonych efektów biznesowych.

Bez uwzględnienia powiązania i zależności ludzi i procesów nie sposób budować kultury ciągłego 
doskonalenia – podejście Human Sigma jest podstawą zmian, transformacji i innowacyjności. 

Bezsprzecznie obszarem o  sporym potencjale zastosowania jest sektor publiczny, 
w  którym jakość świadczonych usług jest zdeterminowana endogenicznymi elementami 
związanymi m.in. z  jakością przywództwa i  personalnymi relacjami wewnętrznymi. M. 
Kachniarz stwierdza: „Wydaje się, że ten kierunek będzie stanowił wkrótce jedną z domen 
badawczych ekonomistów zainteresowanych funkcjonowaniem administracji publicznej”15.

Ograniczeniem zastosowania koncpecji Human Sigma jest stopień dojrzałości procesowej 
organizacji16. W organizacji niedojrzałej procesowo nie ma ona możliwości zastosowania z uwagi 
na brak istnienia świadomości sieci wewnętrznych powiązań i bodźca do rozpoczęcia zmian. 

14  J. Womack, D. Jones, Lean Thinking – szczupłe myślenie, Wyd. Prod Press, Wrocław 2008, s. 142.
15  M. Kachniarz, Efektywność usług publicznych…, op. cit., s. 63.
16  E. Skrzypek, M. Hofman, Zarządzanie procesami w  przedsiębiorstwie: identyfikacja, pomiar, usprawnianie, 
wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 189.
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Podsumowanie
Modyfikacja podejścia Human Sigma, nazwana w  artykule koncpecją Human Sigma, 

ma charakter uniwersalny i może być stosowana wszędzie tam, gdzie określone sekwencje 
pracy wykonywane są przez określone grupy pracowników. Poziom ich zaangażowania jest 
zjawiskiem wtórnym i zależy od wielu czynników. 

Na jakość procesów ma wpływ zarówno pracownik, jak i cechy samego procesu – sposób 
zaprojektowania oraz zarządzania (standardy, komunikacja, odpowiednio sformułowane 
cele). Poziomy: procesowy, taktyczny i strategiczny są w organizacji wzajemnie powiązane 
i determinują realizację celów na poziomie stanowisk pracy. 

Przejrzystość wzajemnych powiązań i wpływów, zmiany i doskonalenie ukierunkowane 
na realizację celów oraz kształtowanie kompetencji pracowników są jednymi z kluczowych 
endogenicznych czynników wpływających na efektywność każdej organizacji. 

Oprócz sektora prywatnego największy potencjał do zastosowania koncepcji Human 
Sigma posiada sektor przedsiębiorstw i instytucji publicznych m.in. z uwagi na istniejącą lukę 
kompetencyjną, która w wielu przypadkach uniemożliwia realizację celów strategicznych.

Jedynym ograniczeniem zastosowania tego podejścia jest niedojrzałość organizacji 
przejawiająca się brakiem świadomości istnienia dymanicznej współzależności procesów 
i ludzi w nich uczestniczących.
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PRODUCT PLACEMENT W FILMIE

PRODUCT PLACEMENT IN FILMS

Streszczenie: Celem artykułu jest ukazanie produkt placement jako innowacyjnego, dobrego rozwią-
zania w komunikacji marketingowej. Autorki wyjaśniają mechanizmy oddziaływania, wskazują wady 
i zalety tej formy komunikacji z odbiorcą-konsumentem. Druga część artykułu stanowi refleksję na 
temat product placement w filmie kinowym w kontekście koncepcji marketingu narracyjnego. Zostaje 
również postawiona teza, że strategia filmowego lokowania produktu lub marki służy nie tylko odwzo-
rowaniu świata, ale także tworzeniu rzeczywistości symbolicznej. 

Słowa kluczowe: lokowanie produktu/marki, marka, marketing narracyjny, produkt, rzeczywistość 
symboliczna, reklama

Summary: The paper aims to present product placement as innovative, good solution in marketing 
communication. The authors explain the mechanisms of product placement interactions and point out 
to the advantages and disadvantages of this method of communication with receivers-consumers. The 
second part of the article is a consideration of the product placement strategy using in movies with ref-
erence to the concept of narrative marketing. The main point is that a product placement may not only 
participate in copying an actual reality, but it can also forming and transforming the symbolic reality.

Key words: brand, narrative marketing, product, brand/product placement, symbolic reality
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Wstęp

By coraz lepiej i skuteczniej komunikować się z klientami, firmy szukają nowych narzędzi, 
efektywnych form komunikacji z nabywcami. Nie ma bowiem wątpliwości, że nie wystarczy 
dziś wyprodukować dobry produkt, aby osiągnąć sukces. Product placement pozwala wzbo-
gacić działania z  zakresu PR, wpływa bowiem na umocnienie wizerunku oraz rozpozna-
walność produktu, marki. Wzmacnia także działania w obszarze reklamy, skoro jego celem 
jest również wzrost sprzedaży. Wydaje się więc, że nie powinno się pomijać w publikacjach 
z zakresu marketingu tej formy promocji, zwłaszcza że wyniki badań wskazują dość wysoką 
akceptację odbiorców dla product placement (na poziomie 40%)1. 

Product placement to „świadome umieszczanie w określonych przekazach za wynagro-
dzeniem ściśle wybranych rekwizytów, w celu wywołania skutku reklamowego. Taki sposób 
prezentacji towaru (usługi) omijający ograniczenia przewidziane dla działalności reklamo-
wej, spełnia zwykle założony cel promocyjny, pokonując nadto psychologiczne bariery, jakie 
zdążyła wytworzyć w świadomości odbiorców tradycyjna reklama”2.

 Odpłatny Product placement może być w Polsce stosowany w: filmach kinowych, filmach 
lub serialach wytworzonych na użytek audiowizualnych usług medialnych, audycjach spor-
towych, audycjach rozrywkowych. Nieodpłatne lokowanie produktu możliwe jest natomiast 
wyłącznie jako udostępnienie towaru lub usługi w charakterze nagrody lub rekwizytu w róż-
nego rodzaju programach i audycjach. Należy oznaczyć graficznie lub dźwiękowo audycje, 
w których będą lokowane produkty3.

Działania product placement zakazane są w audycjach dla dzieci, niezgodne z prawem 
jest również nadmierne eksponowanie produktu i zachęcanie do jego zakupu oraz lokowanie 
produktów, których reklama jest zabroniona (np. papierosów, alkoholu) 4. 

1. Product Placement a reklama – mechanizmy oddziaływania. 
Analiza porównawcza 

Reklama przestała być potężnym sposobem wpływania na konsumenta, a tym samym na 
poziom sprzedaży i wielkość udziałów w rynku. Wpływ reklamy został ograniczony przez 
mechanizm zappingu (czyli ciągłe przełączanie kanałów telewizyjnych), nadmiar komunika-
tów reklamowych, szumy komunikacyjne, niechęć odbiorców do reklam. Konsument świa-
domy mechanizmów manipulacyjnych przestał być bezbronny wobec perswazji reklamowej. 

Nie należy jednak przeceniać roli product placement. Na wyniki sprzedaży czy postrzeganie 
wizerunku, na cały kontekst zachowań konsumenckich wpływ mają wszystkie elementy marke-
tingu. Niemniej jednak – mając na uwadze zmęczenie i znudzenie odbiorców reklamą 5– należy 
poszukiwać innowacyjnych rozwiązań w komunikacji marketingowej. 

1  K. Kumor, Społeczna recepcja Public Relations, [w:] Społeczna recepcja Public Relations, red. K. Kubiak, Warszawa 2011.
2  E. Nowińska, Zwalczanie nieuczciwej reklamy, Wydawnictwo Univeristas, Kraków 2001, s. 127. 
3  www.wirtualnemedia.pl/artykul/zakazany-product-placement-33-proc-czasu-w-radiu-dla-utworow-w-jezyku-
polskim, 29.03.2011.  Zob. więcej na temat uregulowań prawnych product placement w: K. Kumor, Społeczna recep-
cja…, op. cit. 
4  Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 85, poz. 459.
5  Wyniki badań wskazują, że 43% Polaków unika bloków reklamowych, 53% jest znudzonych reklamą, 30% czuje 
irytację. Zob. www. Ipsos.pl/reklama_2009.
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Tabela 1. Product placement a reklama – analiza porównawcza 
Product Placement Reklama

Product placement jest widziany najczęściej 
raz - w czasie oglądania filmu, spektaklu, pro-
gramu telewizyjnego. Nie ma pewności, do jak 
dużej widowni określony komunikat dotrze. 

Reklama produktu emitowana jest wielokrot-
nie (także w ciągu jednego dnia), dzięki temu 
dociera do bardzo licznego grona odbiorców. 

Krótki czas eksponowania produktu, najczę-
ściej kilka sekund (choć np. w  programach 
śniadaniowych znacznie dłuższy).

Czas eksponowania produktu powyżej 15 se-
kund.

Produkt lub logo marki nie obejmuje więk-
szości ekranu. 

Produkt lub znak towarowy w czasie prezenta-
cji zajmuje większą część ekranu. 

Widzowie nie są bezpośrednio nakłaniani 
do zakupów a jedynie mogą obserwować, ja-
kich produktów używają bohaterowie filmu 
czy przedstawienia, bądź osoby występujące 
w programach telewizyjnych. 

Komunikat ukryty, niejednoznaczny.

Wyraźna namowa do zakupu określonego 
produktu.

 Komunikowanie wrażenia. Komunikowanie faktów i wrażenia.

Nastawienie widzów na relaks, odbiór inte-
resującego programu, filmu, bądź spektaklu 
osłabia krytycyzm w ocenie przekazu. 

Odbiorcy mają świadomość, że celem prze-
kazu reklamującego produkt jest namówienie 
ich do zakupu. Mogą więc świadomie analizo-
wać przekaz, przyjmować krytyczną postawę.

Strategia product placement wykorzystuje 
wpływ autorytetów (dla określonych grup 
docelowych). Istnieje prawdopodobieństwo, 
że sympatia, którą widz darzy osoby znane 
(aktorów, muzyków, sportowców itd.) zosta-
nie przeniesiona na produkt. 

W reklamie również wykorzystuje się oso-
by znane i  lubiane, by wpłynąć na percepcję 
i ocenę cech produktu. 

Prawdopodobny jest wpływ pozytywnego 
kontekstu sytuacyjnego na wyższą ocenę pro-
duktu.

 W przypadku komunikatu reklamowego jest 
podobnie, jednak odbiorca ma świadomość 
działania perswazyjnego.

Perswazja peryferyczna, czyli nie w  pełni 
uświadomione oddziaływanie.

Muzyka, scenografia, rekwizyty, atmosfera, 
czyli elementy poboczne mogą mieć klu-
czowy wpływ na kształtowanie postaw przy-
szłych konsumentów. 

Perswazja centralna, czyli bezpośrednie na-
kłanianie do zakupu produktu. Celem prze-
kazu reklamowego jest oddziaływanie kogni-
tywne (by odbiorca miał świadomość istnienia 
produktu), afektywne (by przekonać odbior-
cę) i konotatywne (by odbiorca był gotowy do 
działania – zakupu).
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Przypadkowe uczenie się, „uczenie bez udzia-
łu świadomości”, „uczenie się bez zaangażo-
wania”.

Świadome lub częściowo świadome uczenie 
się.

niższe koszty (w porównaniu z  kosztami 
wyprodukowania spotu reklamowego i  jego 
emisji)

wysokie koszty

Źródło: oprac. własne na podstawie: K. Kumor, Społeczna recepcja Public Relations, [w:] Społeczna 
recepcja Public Relations, red. K. Kubiak, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011; A. Falkowski, T. 
Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006; 
A. Czarnecki, Product placement. Niekonwencjonalny sposób Promocji, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 2003.

2. Product placement w przestrzeni kultury

Product placement to narzędzie, które czyni z produktu element świata filmu bądź te-
atru. Producenci liczą na to, że w mozaice filmowej czy teatralnej widz dostrzeże produkt lub 
znak firmowy a tym samym, że pojawią się emocjonalne skojarzenia (przyjemność, bezpie-
czeństwo, zadowolenie), które będą przechowywane w pamięci. Wiadomo, że przypadkowe 
uczenie się może być równie skuteczne jak to świadome6. Jednak efektów product placement 
nie zaobserwujemy bezpośrednio, nie wiemy, czy widz zachowa w umyśle wrażenie, postawę, 
sąd, stanowisko czy wniosek. Warto zauważyć, że coraz więcej jest także komunikatów re-
klamowych bazujących nie na informacji ale na połączeniu wizerunku produktu z pewnym 
doświadczeniem wzrokowym.

Product placement pozwala na istnienie produktu w przestrzeni filmowej lub teatralnej na 
rozmaite sposoby. Produkt może stać się tematem dialogów bohaterów, mogą oni rozmawiać 
o swoich preferencjach zakupowych. Widzowie odbierają takie dialogi naturalnie, konsump-
cja jest dziś przecież „główną narracją codzienności”7. 

Można uczynić znak towarowy elementem tła wydarzeń (np. restauracja określonej sie-
ci w tle a widzowie obserwują scenę pościgu). Ważne, by tło było zauważone, zapamiętane 
i wzbudzało pozytywne konotacje. 

Uczestnicy programu, bohaterowie filmu mogą spożywać lub stosować określone pro-
dukty (samochody, sprzęty, kosmetyki). Trzeba pamiętać, że aktorzy, uczestnicy rozmaitych 
programów, ludzie znani stają się dziś „świętymi społeczeństwa konsumpcyjnego”8, ikonami 
popkultury, nową kategorią symboli społecznych. Istnieje jednak zawsze ryzyko, że niechęć 
do danego aktora zostanie przeniesiona na produkt (podobny mechanizm obserwujemy 
w reklamie). Możemy także pokazywać logo czy produkt w wybranych scenach filmowych. 

6  M. Sutherland, A. Sylvester, Reklama a umysł konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 60-65. 
7  Z. Melosik, Ponowoczesny świat konsumpcji, [w:] Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji, red. Z. Melosik, 
Poznań 1999, s. 71. 
8  A. Kaliszewski, Główne nurty w kulturze XX i XXI wieku, Warszawa 2012, s. 135.
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Rysunek 1. Rodzaje product placement 

Źródło: oprac. własne na podstawie: K. Kumor, Społeczna recepcja Public Relations, [w:] Społeczna 
recepcja Public Relations, red. K. Kubiak, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Trudno oszacować, jaki sposób eksponowania produktów czy znaków towarowych przyniesie 
oczekiwane korzyści. Jeśli na przykład film zbierze negatywne recenzje, nie wzbudzi entuzjazmu 
widzów, może utrwalić się także negatywny wizerunek produktu. Nikt nie jest w stanie przewi-
dzieć, czy film, spektakl będą cieszyły się zainteresowaniem odbiorców, zwłaszcza tych zalicza-
nych do grupy docelowej (szczególnie że upływa znaczny okres czasu między produkcją a emisją).

Świat kultury coraz bardziej interesuje się product placement, bo kultura coraz mocniej 
podporządkowana jest prawom ekonomii (wzrastają koszty produkcji programów telewizyj-
nych, filmów, spektakli). Zaś producenci mają świadomość, że żyjemy w świecie konsume-
ryzmu (czyli konsumpcji uwolnionej od funkcjonalności)9. Coraz rzadziej mówimy o „upo-
wszechnianiu kultury” a coraz częściej o jej sprzedaży.

Konstytutywną cechą współczesnej kultury masowej jest także stymulowanie i próba za-
spokojenia potrzeby przyjemności, hipertrofia rozrywki. Połączenie więc obszaru konsumpcji 
(produkt) z obszarem rozrywki (program telewizyjny, serial, film) może przynieść zamierzony 
efekt (kreacja nowej marki, jej rozpoznawalność, umocnienie wizerunku, wzrost sprzedaży). 

Trzeba też zauważyć, że product placement pozwala na uwiarygodnienie zarówno produktu, 
jak i świata filmu. Widz-konsument zostaje poddany działaniu dwóch bodźców – bezwarun-
kowemu (scena filmowa wywołująca uczucie przyjemności) i warunkowemu (scena z użyciem 
produktu) na zasadzie styczności. Oczekiwana reakcja warunkowa to pozytywne skojarzenia 
i emocje związane z produktem. Uwiarygodnieniu podlega jednak także świat filmu, trudno 
bowiem stworzyć dziś przestrzeń bez marek, bez znanych sieci restauracji, hoteli itd. 

3. Filmowy product placement w kontekście marketingu narracyjnego

A. Choliński wskazuje na pewną funkcję wypływającą z różnorodnego sposobu użycia marko-
wych produktów w filmach, serialach, sztukach teatralnych itp. Twierdzi bowiem, że wykorzysty-
wanie ich przez twórców kultury masowej dyktowane jest próbą odwzorowania rzeczywistości10. 
Wskazuje na to, że strategia lokowania produktu może ukazać w sposób realistyczny naturalne użyt-

9  Z. Bauman, Konsumując życie, „Journal of Consumer Culture” 2001, t. 1. 
10  A. Choliński, Product placement. Planowanie, kreacja i pomiar skuteczności, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 15.
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kowanie danych produktów, co widoczne jest w trakcie ekspozycji w filmie kinowym11. Idea odwzo-
rowania rzeczywistości sięga głęboko do podwalin kultury, do jednej z najczęściej przywoływanych 
funkcji sztuki12. Natomiast dziś mówi się o wszechobecności marek w różnych wytworach kultury, 
czy wręcz o metkowaniu świata znakami firmowymi, jak to czynił D. Nowacki w odniesieniu do 
prozy współczesnej13. Jednak wydaje się, że wykorzystanie markowych znaków czy produktów może 
służyć nie tylko odwzorowaniu świata. Może również tworzyć nową rzeczywistość symboliczną. 

Jedną z charakterystycznych cech product placementu jest ubogacenie nośnika o dodat-
kowe treści14. Treści te zmierzają do powstania lub utrwalenia pewnych przekonań czy po-
staw względem lokowanych produktów lub marek. W niektórych przypadkach treści te mogą 
wykraczać poza prosty przekaz promocyjny – mogą tworzyć pewne opowieści czy narracje. 

W poprzednim stuleciu naukowy wątek narracji często poruszano na gruncie filozofii i  lite-
raturoznawstwa głównie pod wpływem przedstawicieli paradygmatu postmodernistycznego (tj. 
R. Barthes, J. Derrida, C. Levi-Strauss czy J.-F. Lyotard). Ostatnio coraz częściej można odnaleźć tę 
ideę w marketingu, gdzie zwraca się uwagę na pozycjonowanie marek w sposób zbliżony do opo-
wiadania historii, co widoczne jest np. w propozycjach Selling by Storytelling R. Grovera, Narrative 
Branding R. Ringera i M. Thibodeau’a 15, czy Brand Storytelling, którego jednym z rzeczników jest 
R. Jensen16. Z kolei w Polsce, za sprawą E. Mistewicza, zaczęto mówić o szerszej strategii marketingo-
wej odwołującej się do idei opowiadania historii, a mianowicie o tzw. marketingu narracyjnym17. Mi-
stewicz stwierdza, że na zabieganych w dzisiejszym świecie konsumentów działają już tylko opowie-
ści i narracje, dlatego też odwołanie do tych form stanowi skuteczny sposób kreowania wizerunku18. 

Na zbieżność między product placement i opowiadaniem historii wskazuje P. Koniak19. 
Stwierdza, że typowy dla filmów czy literatury charakter narracyjny może u odbiorcy po-
wodować reakcje uczestniczenia, czyli wejścia w zaprojektowany świat dzięki skupieniu na 
rozwoju akcji przedstawionej w  sposób uporządkowany20. Zwraca również uwagę na sku-
teczność przekonywania za pomocą opowieści oraz dostrzega, że promowane marki stają 
się dodatkowymi bohaterami fabuły. Coraz rzadziej bowiem product placement polega na 
„wsadzeniu bohatera do konkretnego samochodu”21. 

Wplatanie lokowania produktów i marek bezpośrednio w fabułę filmów (plot connection) 
staje się coraz częstszą tendencją22. Wyniki badań23 wskazują na zwiększoną skuteczność 
product placementu w  oddziaływaniu na kształtowanie postaw konsumentów w  przypad-
ku dobrego dopasowanego do nośnika rozrywkowego w odróżnieniu od źle dopasowanych 
i narzucających się ekspozycji, które mogąc wywierać efekt przeciwny do zamierzonego. Za 
11  Zob. ibidem, s. 109.
12  Zob. np. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa 1988, s. 312–339. 
13  D. Nowacki, Metkowanie świata. O  znakach firmowych w  prozie współczesnej, [w:] S. Buryła, L. Gąsowska, 
D. Ossowska (red.), Mody w kulturze i literaturze popularnej, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2011, s. 293–308.
14  A. Choliński, Product placement, op. cit., s. 23.
15  Zob. P. Kotler, K.L. Keller, Marketing, tłum. M. Zawiślak, J. Środa, REBIS, Poznań 2012, s. 313–314. 
16  Zob. M. Staniszewski, Czas na rytualizację marek?, „Nowe Media” 2012, nr 1, s. 127.
17  Pełny opis tej strategii można odnaleźć w: E. Mistewicz, Marketing narracyjny. Jak budować historie, które 
sprzedają, Onepress/Helion, Gliwice 2011.
18  Ibidem, s. 8-11.
19  P. Koniak, Historie, które budują sprzedaż, „Charaktery” 2012, nr 8, s. 50–54. 
20  Odwołując się do działania mechanizmów psychologicznych, autor przeniesienie w świat narracji określa mia-
nem syntezy „uwagi, wyobrażeń i uczuć” – ibidem, s. 52.
21  Ibidem, s. 54
22  Zob. P. Kotler, K.L. Keller, Marketing, op. cit., s. 551. 
23  A. Choliński, Product placement, op. cit., s. 311.
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kluczowy składnik skutecznego lokowania produktu uchodzi natomiast silne powiązanie 
promowanej marki z fabułą, zwane high plot placement24. 

Mistewicz stwierdza, że przy tworzeniu narracji wykorzystuje się „siłę archetypów i mitów 
wspólnych dla danej społeczności”, które nazywa tłem narracyjnym25. Dostrzega również, że 
„nie kupujemy już marek, ale mity i archetypy przez nie symbolizowane. Kupujemy dobre opo-
wieści”. Mimo iż Mistewicz akcentuje budowanie narracji w obrębie zaprojektowanej strategii 
promocyjnej, można dostrzec, że product placement wnosi o wiele więcej do świadomości kon-
sumentów niż jedynie prezentacja misji i wartości firmy. Wydaje się, że w obrębie marketingu 
narracyjnego filmowe lokowanie produktu może być odczytywane w wymiarze symbolicznym. 

Można założyć, że product placement, a w szczególności ten, który jest dobrze dopasowa-
ny i silnie powiązany z fabułą, może wpływać na tworzenie się opowieści o marce, która – 
jako integralna część fabuły – może nie tylko „odgrywać rolę” głównego bohatera, ale i nieść 
za sobą pewne wartości, czy wręcz aspirować do bycia symbolem określonych dóbr (niekiedy 
nawet o zasięgu kulturowym). Przykłady silnego zaangażowania marki w fabułę mogą sta-
nowić zamieszczone w filmie Cast Away (2000) w reżyserii R. Zemeckisa product placement 
firmy kurierskiej FedEx oraz ekspozycje piłki Wilson. 

Bohater omawianego filmu, pracownik FedEx, trafia na bezludną wyspę jako jedyny oca-
lały po katastrofie lotniczej firmowego samolotu. W jego posiadaniu pozostają jedynie paczki 
z rozbitego wraku, które wykorzystuje w sposób ułatwiający mu przetrwanie. Nie narusza jedy-
nie zawartości jednej z paczek, którą po wielu latach udręk i upragnionym powrocie do kraju 
dostarcza do adresata. Paczka ta jest dla niego symbolem nadziei na przetrwanie. Natomiast 
rysunek zamieszczony na niej staje się bezpośrednią inspiracją do znalezienia sposobu na wy-
dostanie się z wyspy. Sam moment dostarczenia paczki jest również symbolem otwarcia nowe-
go etapu w życiu. Film Cast Away jest opowieścią, która niesie ze sobą wydźwięk symboliczny, 
lokowanie produktu jest zaś integralną częścią tej narracji, zwłaszcza że historia paczki dostar-
czanej przez FedEx stanowi klamrę narracyjną tej opowieści – otwarcie i zamknięcie fabuły.

Jeśli chodzi o product placement piłki Wilson, podkreśla się, że film Cast Away stanowi je-
den z najbardziej znanych przykładów wykorzystania promowanej marki jako bohatera historii26. 
Piłka Wilson zostaje bowiem odnaleziona przez bohatera wśród paczek z  rozbitego samolotu. 
W konsekwencji osamotnienia bohater wykorzystuje ją do pełnienia roli rozmówcy i ją antropo-
morfizuje – nadaje imię (Wilson), domalowuje twarz, odnosi się do niej jak do człowieka i przeży-
wa jej stratę w taki sposób, w jaki ludzie przeżywają żałobę po odejściu bliskiej osoby. Promowany 
produkt staje się w tej historii symbolem potrzeby komunikacyjnej i budowania relacji osobowej. 

Można więc dostrzec, że filmowy product placement, nie tylko jako symbol firmy, czy 
koncernu, ale jako symbol danych wartości przejawiających się w rzeczach z pozoru zwy-
kłych, może wspierać budowanie opowieści o marce. Warto się w tym miejscu odwołać do 
słów A. Dudy dotyczących ważności symbolu w kontekście reklamy: (…) [symbol – przyp. 
M.H.] przedstawia rzeczywistość głębszą, esencjalną, rzeczywistość wykraczającą poza gra-
nice naturalnego doświadczenia. (…) Na płaszczyźnie symbolu dokonuje się dowartościowa-
nie (…) każdej zwykłej rzeczy, która zaczyna wyrażać coś więcej27.

24  Ibidem, s. 149. 
25  E. Mistewicz, Marketing narracyjny, op. cit., s. 54. 
26  Zob. A. Choliński, Product placement, op. cit., s. 152.
27  A. Duda, Język mitu w reklamie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 103. 
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Niektóre product placement mogą tworzyć opowieść o  marce poprzez przenikanie do 
rzeczywistości symbolicznej w nieco inny sposób od omawianego filmu. W amerykańskim 
kinie (post)apokaliptycznym powstało wiele produkcji, w  których lokowany produkt (lub 
marka) może zostać odczytany jako pełniący funkcję symbolu dóbr cywilizacyjnych lub kul-
turowych, które w wyniku drastycznych przeobrażeń świata – pod wpływem wojen, upadku 
przemysłu i zmian naturalnych warunków życia – przestały tworzyć ludzką rzeczywistość.

Przykładem nadania symbolicznego znaczenia marce jest Coca-Cola wkomponowa-
na w fabułę filmu The Road (2009) w reżyserii J. Hillcoata. Historia przedstawia wędrówkę 
ojca i syna w świecie po upadku cywilizacji. Jako że ziemia przestała obfitować w roślinność, 
a większość fauny wymarła w wyniku bliżej nieokreślonego kataklizmu, ludzie utracili pod-
stawowe warunki bytowania. Aby przetrwać, niektórzy sięgnęli po tak drastyczne środki jak 
kanibalizm. Dlatego puszka Coca-Coli odkryta w  jednym z opustoszałych budynków staje 
się dla głównych bohaterów cennym znaleziskiem. Ojciec przekazując ją synowi pozwala 
mu poczuć smak minionej cywilizacji. Coca-Cola staje się symbolem przeszłości obfitującej 
w dobra, których syn nigdy już nie doświadczy.

Inny przykład może stanowić film The Book of Eli (2010) w reżyserii braci Hughes, w któ-
rego fabułę wkomponowano product placement ipod’a marki Apple. Główny bohater filmu, 
Eli, przemierza pustkowia postapokaliptycznej Ameryki, niosąc ze sobą ostatni istniejący 
egzemplarz Biblii, zmierzając do utworzonego na wyspie Alcatraz archiwum dóbr kultury. 
Ipod, który towarzyszy bohaterowi w tej wyprawie, mimo krótkiego czasu ekspozycji, może 
być – w kontekście całej filmowej historii – potraktowany zarazem jako symbol, jak i nośnik 
materialny dóbr minionej bezpowrotnie kultury.

Mimo że obydwa przykłady product placementu nie są tak silnie powiązane z fabułą, jak 
w przypadku filmu Cast Away, mogą być odczytane w wymiarze symbolicznym. Promowane 
produkty przywołują wspomnienia dawnej świetności oraz symbolizują historię cywilizacji 
(Coca-Cola) albo kultury (ipod). Dla przykładu, dawniej rolę symboli o takim zasięgu peł-
niły inne wytwory ludzkie, jak chociażby Statua Wolności (np. w filmie Planeta małp z 1968 
roku w reżyserii F.J. Schaffnera). Dlatego też przykłady te dobrze obrazują tendencję nadania 
znaczenia symbolicznego wykorzystywaną w strategii lokowania produktu. Z kolei, product 
placement Pepsi w filmie World War Z (2013) w reżyserii M. Forstera przedstawia inną sym-
bolikę. Sam film stanowi opowieść o epidemii zombie, która – ogarniając cały świat – dopro-
wadziła do globalnego chaosu. Główny bohater podejmuje się walki z nadchodzącą zagładą 
ludzkości i wynajduje sposób na jej uniknięcie. Przypieczętowaniem i zarazem symbolem 
zwycięstwa jest łyk pepsi.

Inne sposoby naznaczania symbolicznego wykorzystujące product placement pojawiają się 
w takich filmach jak You’ve Got Mail (1998) w reżyserii N. Ephron oraz I, Robot (2004) w re-
żyserii A. Proyasa. W obydwu przypadkach lokowane produkty stają się formą symbolicznego 
samookreślenia bohaterów. W pierwszym z wymienionych filmów kawiarnia Starbucks stano-
wi miejsce łączące parę głównych bohaterów i zarazem miejsce, w którym poprzez dokonanie 
wyboru rodzaju kawy człowiek definiuje to, kim jest. Z kolei w drugim – noszone przez boha-
tera buty Converse wyrażają zarazem jego niechęć do nowoczesności, jak i tęsknotę za przeszło-
ścią pozbawioną cech nadmiernej zależności człowieka od techniki. Wykorzystanie product 
placement marek Converse i Starbucks wciela myśl, sformułowaną przez krytyków konsumpcji, 
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dotyczącą wytwarzania tożsamości przez użytkowane towary28. Na podobną rzecz wskazuje 
A. Duda twierdząc, że „kultowe marki chcą nadawać swoim klientom nową tożsamość”29. Do-
strzega również, że marka jest materialnym ucieleśnieniem mitu. Zgodnie zaś z koncepcją R. 
Barthesa i jego diagnozy mitów kultury masowej – wszystko może być mitem30, natomiast we-
dług Dudy podstawą mitów reklamowych są wartości uniwersalne31.

Zakończenie

Od wielu lat zwraca się uwagę na to, że sfera konsumpcji wymaga umagicznienia32 
i przenika nawet do sfery duchowej człowieka33. Dzisiejsze tendencje proponują dalej idące 
rozwiązania, na przykład P. Hanlon sformułował koncepcję budowania marki na wzór roz-
budowanego systemu wierzeń34. Mistewicz w propozycji strategii marketingu narracyjnego 
wskazuje na możliwość wykreowania „religii marki” skupionej wokół opowieści35. Z kolei 
M. Staniszewski akcentuje wagę nie tylko opowieści i mitów, ale i rytuałów oraz wskazuje 
na skuteczność strategii „rytualizacji marki”36. W ostatnich latach coraz częściej opisuje się 
wykorzystywane strategie marketingowe w  odniesieniu do rytuałów37. Realizatorzy filmo-
wych product placement niekiedy wplatają do fabuły filmów opowieści na temat promowanej 
marki lub instruujące widzów o sposobie użytkowania promowanego produktu38. W obliczu 
najnowszych tendencji wydaje się, że najbliższe lata mogą przynieść strategię wykorzysta-
nia product placement do wykreowania „rytuałów”, czy raczej sformalizowanych zachowań 
konsumenckich, zważywszy na potrzebę oczarowywania wymagającego odbiorcy w coraz to 
bardziej wyrafinowany sposób, zwłaszcza w  perspektywie tego, że we współczesnej kultu-
rze bardzo on zyskał na znaczeniu39. Powstaje jednak pytanie: jak bardzo tego typu strategie 
mogą wpłynąć na radykalną transformację zbiorowego – mówiąc słowami P. Bergera i Th. 
Luckmanna – „symbolicznego uniwersum”, działającego na rzecz „uprawomocnienia biogra-
fii jednostki i porządku instytucjonalnego”40? 
28  Uwagi na temat kontekstu koncepcji mówiących o „wytwarzaniu” tożsamości formułuje A. Pitrus w: Znaki na 
sprzedaż. W stronę integracyjnej teorii reklamy, RABID, Kraków 2005, s. 42–43. 
29  A. Duda, Język mitu…, op. cit., s. 203. 
30  Zob. A. Kisielewska, Serial telewizyjny jako forma mitologizacji kultury, [w:] taż (red.), Między powtórzeniem 
a innowacją. Seryjność w kulturze, RABID, Kraków 2004, s. 206. 
31  A. Duda, Język mitu…, op. cit., s. 202–203. 
32  Zob. np. G. Ritzer, Magiczny świat konsumpcji, tłum. L. Stawowy, Warszawskie Wydawnictwo Literackie 
MUZA SA, Warszawa 2012, s. 23–26. 
33  Zob. np. B.R. Barber, Dżihad kontra McŚwiat, tłum. H. Jankowska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie 
MUZA SA, Warszawa 2001, s. 75.
34  Zob. P. Kotler, K.L. Keller, Marketing, op. cit., s. 314.
35  E. Mistewicz, Marketing narracyjny, op. cit., s. 27, 88. 
36  M. Staniszewski, Czas na rytualizację marek?, op. cit., s. 128. 
37  Np. M. Lindstrom, Zakupologia. Prawda i kłamstwa o tym, dlaczego kupujemy, tłum. M. Zielińska, ZNAK, 
Kraków 2009, s. 88–102.
38  A. Choliński, Product placement, dz. cyt., s. 160. 
39  Jest to do tego stopnia znamienne, że w naukach o kulturze zwykło się mówić o nowym typie kapitalizmu 
– kapitalizmie prosumpcyjnym, charakteryzującym się wzrostem siły oddziaływania odbiorców na wygląd pro-
duktów kultury popularnej – zob. P. Siuda, Kultury prosumpcji. O  niemożności powstania globalnych i  ponad-
państwowych społeczeństw fanów, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza 
ASPRA-JR, Warszawa 2012, s. 32. 
40  P. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, tłum. J. Niżnik, Państwowy Instytut Wydawniczy, 
Warszawa 1983, s. 158. 
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O ważności wykorzystania strategii lokowania produktu nie trzeba nikogo przekonywać. 
Filmowy product placement w powiązaniu z ostatnio modnym marketingiem narracyjnym 
może dwukierunkowo przenikać rzeczywistość symboliczną: może przyczynić się do kształ-
towania nowych symboli i budowania świadomości marki, jak również przenosić promowa-
ne produkty do tej rzeczywistości poprzez nadanie im nowych sensów. 
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PRZYCHODY I KOSZTY ELEMENTEM ZARZĄDZANIA 
I WPŁYWU NA WYNIK FINANSOWY – STUDIUM PRZYPADKU

ELEMENT OF INCOME AND EXPENSES OF MANAGEMENT 
AND IMPACT ON PROFIT – A CASE STUDY

Streszczenie: Zarządzanie przedsiębiorstwem, a w szczególności kosztami i przychodami, wiąże się 
z procesem realizacji różnorodnych decyzji. Koszty stanowią główny wskaźnik charakteryzujący go-
spodarność przedsiębiorstwa, niestety są niewystarczające do sprawnego zarządzania. Dlatego też 
konieczne jest przeprowadzenie analizy przychodów i wpływu tych elementów na kształtowanie się 
wyniku finansowego będącego wynikiem zarządzania. Celem artykułu jest analiza i ocena wpływu 
kosztów i przychodów na kształtowanie się wyniku finansowego, który jest efektem zarządzania kadry 
menedżerskiej w wybranej spółce X.

Słowa kluczowe: zarządzanie, koszt, przychody, wynik finansowy

Summary: Managing a business, in particular, income and expenses, associated with the process of 
implementation of various decisions. Cost is a key indicator characterized by the economy of com-
panies, unfortunately, are not sufficient for efficient management. It is therefore necessary to analyze 
the revenues and the impact of these elements on the evolution of earnings as a result of management. 
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The purpose of this article is to analyze and assess the impact of the costs and revenues of the financial 
result, which is the result of management executives in the selected company X.
 
Key words: management, cost, revenue, profit or loss

Wprowadzenie

Dynamiczne i zmienne otoczenie spowodowały, iż przedsiębiorstwa, chcąc utrzymać się 
na rynku, muszą dysponować wiarygodną, przejrzystą i aktualną informacją. Niewątpliwie 
informacje z zakresu kosztów i przychodów stanowią ważne kryterium podejmowania de-
cyzji, są głównym wskaźnikiem charakteryzującym gospodarność przedsiębiorstwa, niestety, 
są niewystarczające do sprawnego zarządzania1. Dlatego też konieczne jest przeprowadzenie 
analizy przychodów i wpływu tych elementów na kształtowanie się wyniku finansowego bę-
dącego wynikiem zarządzania. Celem artykułu jest analiza i ocena wpływu kosztów i przy-
chodów na kształtowanie się wyniku finansowego, który to jest efektem zarządzania kadry 
menedżerskiej w wybranej spółce X.

1. Pojęcie i istota kosztów

Koszty to jedna z  podstawowych kategorii ekonomicznych wykorzystywanych w  ra-
chunkowości, która występuje w każdej jednostce gospodarczej. Według ustawy o rachun-
kowości pojęcie kosztów i strat przedstawione jest jako „uprawdopodobnione zmniejszenia 
w  okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o  wiarygodnie określonej wartości, 
w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, 
które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny 
sposób niż wycofanie środków przez udziałowców i właścicieli”2. 

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości określają termin kosztów w podobny spo-
sób: „Koszty są to zmniejszenia korzyści ekonomicznych w trakcie roku obrotowego w for-
mie rozchodu lub spadku wartości aktywów albo powstania zobowiązań powodujące zmniej-
szenie kapitału własnego, z wyjątkiem podziału kapitału na rzecz właścicieli”3. W literaturze 
ekonomicznej spotyka się różne definicje kosztów, jednak najczęściej są określone w nastę-
pujący sposób: „Koszty to wyrażone pieniężnie zużycie składników aktywów, usług obcych 
i nakładów pracy pracowników, a także niektóre wydatki nie odzwierciedlające zużycie, ale 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w określonym czasie, w celu osiągnięcia 
korzyści ekonomicznych”4.

Na podstawie powyższych definicji można wyróżnić następujące atrybuty kosztów: 
	ich wartość jest wiarygodnie określona, w danym okresie sprawozdawczym stanowią 

uprawdopodobnione zmniejszenie korzyści ekonomicznych,

1 Zob. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa 2010, s. 62-89.
2  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2013 nr 330, z póź. zm.), art. 3 ust. 1, pkt 31.
3  E. Nowak, Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 2010, s. 27.
4  Rachunkowość. Zasady prowadzenia po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Część I, red. T. Kiziukiewicz, Ekspert 
Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 2007, s. 242; S. Kowalska, Koszty pracy w przedsiębiorstwie handlowym jako 
instrument zarządzania w dobie kryzysu gospodarczego, [w:] Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu 
gospodarczego, red. R. Borowiecki i A. Jaki, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2009, s. 239-242.
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	występować mogą jako zmniejszenie wartości aktywów lub jako zwiększenie warto-
ści zobowiązań i rezerw,
	powodują zmniejszenie kapitału własnego lub zwiększenie jego niedoboru w inny 

sposób niż wycofanie środków przez udziałowców, właścicieli,
	koszty są rozłożone w czasie, 
	występuje relacja pomiędzy poniesionymi kosztami i  uzyskanymi przychodami, 

zgodnie z zachowaniem zasady współmierności przychodów i kosztów5.
Jedną z zasadniczych i podstawowych cech kosztów jest celowość. Ich poniesienie musi 

wiązać się z uzyskaniem efektu, ważne jest również jednoznaczne przypisanie ich do okresu, 
którego dotyczą, np. roku, kwartału, miesiąca obrotowego. Jest to warunek współmierności 
ponoszonych kosztów z uzyskanymi przychodami, co doprowadzi do ustalenia wyniku fi-
nansowego. W przypadku występowania kosztów, które dotyczą więcej niż jednego okresu 
obrachunkowego, dokonuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów. 

Każdy podmiot gospodarczy jest narażony na występowanie zdarzeń, które nie są kosz-
tami, dlatego też ważne jest, aby zauważyć różnicę pomiędzy kosztami a takimi pojęciami, 
jak: nakłady, wydatki czy straty. 

Nakład wyraża celowe zużycie czynnika produkcji w jednostkach naturalnych6. Można 
wyróżnić następujące nakłady:
	materiałowe – ilość materiałów liczona w sztukach, kilogramach czy metrach ko-

nieczna do wytworzenia określonej produkcji lub usług,
	pieniężne – np. zużycie zasobów majątkowych ujmowane w jednostkach pieniężnych,
	środków pracy (nakłady środków trwałych) – to wielkość środków zaangażowanych 

w procesie gospodarowania,
	nakłady pracy żywej – są miarą pracy ludzkiej wydatkowanej podczas prowadzenia 

działalności gospodarczej7.
Wydatek – to każde zmniejszenie stanu środków pieniężnych, bez względu na cel ich 

poniesienia. Relacje między kosztem a wydatkiem:
- koszty przedsiębiorstwa są związane z ponoszonymi wydatkami, choć nie wszystkie 

wydatki mają charakter kosztowy,
- powstanie kosztów może być niezależne w czasie od dokonywanych wydatków,
- wydatki nie zawsze są związane ze zużyciem czynników produkcji,
- wycena ponoszonych kosztów opiera się z reguły na dokonywanych wydatkach.
Podsumowanie relacji między powyższymi pojęciami przedstawia tabela 1.

5  A. Czubakowska, W. Gabrusewicz, E. Nowak, Przychody, koszty, wynik finansowy przedsiębiorstwa, PWE, 
Warszawa 2009, s. 106.
6  N. Grzenkowicz, Analiza i  ocena poziomu kosztów, [w:] Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, red. N. 
Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2007, s. 114.
7  E. Nowak, Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 2010, s. 25.
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Tabela 1. Charakterystyka pojęć: koszt, nakład, wydatek i strata
Kryterium Koszt Nakład Wydatek Strata

Sposób wyrażania Wartościowy Wartościowy, 
ilościowy Wartościowy Wartościowy, 

ilościowy1

Zużycie 
czynników 
produkcji

Tak Tak Nie Tak

Czas Konkretny okres Kilka okresów Konkretny okres Konkretny okres
Efekt Tak Tak ? Nie

Źródło: Z. Messner, Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, PWN, Warszawa 2007, s. 46. 

Warto wspomnieć również o  stratach nadzwyczajnych jako skutkach zdarzeń finan-
sowych powstających poza zwykłą działalnością jednostki gospodarczej spowodowanych 
w szczególności:
	zdarzeniami losowymi – powódź, pożar, kradzież z włamaniem,
	postępowaniem ugodowym, układowym i naprawczym,
	sprzedaży części jednostek, np. działu produkcyjnego,
	zaniechaniem prowadzenia określonego rodzaju działalności8.
Każda działalność gospodarcza związana jest z  ponoszeniem kosztów9; nie istnieje 

przedsiębiorstwo, które zrealizowałoby nawet najmniejsze zadanie bez poniesienia kosztów. 
Odgrywają one ważną rolę w ocenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa, są pod-
stawą odniesienia uzyskanych przychodów. Z punktu widzenia osiągania przychodów istot-
ne jest to, aby koszty były możliwie jak najniższe.

2. Geneza i klasyfikacja przychodów

Koszty i przychody to dwa elementu wyniku finansowego, które są ze sobą powiązane. 
Przede wszystkim gdyby nie chęć osiągnięcia przychodów, nie byłoby kosztów. Koszty z re-
guły pojawią się na skutek działalności, której celem jest wypracowanie dodatniego wyniku 
finansowego. Mimo tego powiązana te dwie kategorie również różnią się między sobą w zna-
czący sposób. Najważniejszymi różnicami są przestrzeń i  czas. Ze względu na przestrzeń 
przychody dla przedsiębiorstwa stanowią kategorię zewnętrzną, gdyż z reguły osiągane są po 
sprzedaży produktu podmiotowi spoza firmy. Koszty natomiast są jak najbardziej kategorią 
wewnętrzną, gdyż ponoszone są w przedsiębiorstwie. Ze względu na czas, koszty i przychody 
zazwyczaj dzieli pewien okres. Koszty ponoszone są wcześniej, niejako na poczet przyszłych 
przychodów. Należy jednak zaznaczyć, że przy ewidencjonowaniu przychodów podobnie jak 
w przypadku kosztów obowiązuje zasada memoriałowa10.

Zgodnie z  definicją UoR przez przychody i  zyski rozumie się uprawdopodobnione 
powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej 
wartości, w formie zwiększenia aktywów albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które do-

8  T. Martyniuk, Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw handlowych. Obrót krajowy i międzynarodowy, Difin, 
Warszawa 2004, s. 329-330.
9  Zob. S. Kowalska, Kalkulacja kosztu jednostkowego elementem zarządzania spółką X, „Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2013, z. 1, s. 159-162.
10  W. Gabrusewicz, Przychody, koszty, wynik finansowy przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009, s. 13.



Przychody i koszty elementem zarządzania i wpływu na wynik finansowy – studium przypadku 281

prowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż 
wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli11. Można powiedzieć, że ta definicja 
jest przeciwstawna do definicji kosztów. W praktyce tak to wygląda, że przedsiębiorstwa dążą 
do maksymalizacji przychodów (kategoria pozytywna) i minimalizacji kosztów (kategoria 
negatywna). Ustawodawca w swej definicji nie rozdziela przychodów od zysków. Nie są to 
jednak pojęcia tożsame. Mianem zysków określa się pozycje w rachunku zysków i strat, które 
spełniają wymogi definicyjne przychodów, a w rzeczywistości są nadwyżką przychodów nad 
kosztami ich osiągnięcia12.

Stwierdzenie, że przychody są kategorią pozytywną, jest poparte wieloma argumentami, 
między innymi:

•	 przychody są źródłem dopływu środków pieniężnych do przedsiębiorstwa, dzięki 
którym może ono pokrywać koszty,

•	 zapewniają płynność finansową, pod warunkiem jednak, że są osiągane regularnie,
•	 za sprawą podatku VAT są też źródłem dopływu środków do budżetu państwa13.
Według UoR przychody mogą zostać powiększone w dwojaki sposób: poprzez zwięk-

szenie aktywów lub zmniejszenie wartości zobowiązań. Przykłady osiągnięcia przychodów 
poprzez zwiększenie aktywów to:

•	 zwiększenie należności powstałe na skutek sprzedaży produktów,
•	 zwiększenie należności powstałe na skutek doliczenia odsetek,
•	 zwiększenie środków pieniężnych na skutek zapłaty gotówkowej za sprzedane produkty,
•	 zwiększenie wartości aktywów wskutek odwrócenia odpisów aktualizujących z tytu-

łu trwałej utraty wartości14. 
Z kolei przychody powstałe na skutek zmniejszenia zobowiązań to:
•	 zmniejszenie zobowiązań wskutek ich umorzenia,
•	 zmniejszenie zobowiązań poprzez ich spłatę15.
Już na pierwszy rzut oka widać, że kategoria przychodów, podobnie jak to miało miejsce 

w przypadku kosztów, nie jest jednorodna. Jak już wspomniano, koszty są ponoszone w celu 
osiągnięcia przychodów. Jeżeli mamy więc tyle rodzajów kosztów, to naturalnie powinny im 
być przeciwstawione różne rodzaje przychodów. Kategoria przychodów nie doczekała się 
jednak tak licznych kryteriów klasyfikacji. Najpopularniejszym kryterium podziału przycho-
dów jest rodzaj działalności przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo działa na wielu obszarach, 
na każdym z nich powinno więc osiągać przychody. Różne rodzaje przychodów według ro-
dzaju działalności przedsiębiorstwa zaprezentowano na rysunku 1.

11  Ustawa dnia 29 września 1994o rachunkowości (Dz.U. 2013, nr 330, z późn. zm.), art. 3, ust. 1, pkt 31.
12  E. Dreliszak, D. Kania, Rachunek zysków i strat, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 
2009, s. 10.
13  W. Gabrusewicz, Przychody koszty…, op. cit., s. 14.
14  E. Dreliszak, D. Kania, Rachunek zysków…, op. cit., s. 11.
15  Ibidem.
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Rysunek 1. Przychody a rodzaje działalności przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie: W. Gabrusewicz, Przychody, koszty, wynik finansowy przed-
siębiorstwa, PWE, Warszawa 2009, s. 14.

Przychody przedsiębiorstwa w najprostszy sposób można podzielić na przychody  z dzia-
łalności gospodarczej oraz przychody ze zdarzeń nadzwyczajnych. Różnią się one między 
sobą między innymi stopniem przewidywalności. Jednostka gospodarcza stawia sobie za cel 
osiąganie przychodów z działalności gospodarczej, który z reguły jest osiągany. Przychody ze 
zdarzeń nadzwyczajnych zazwyczaj są trudne do przewidzenia i nie są związane z ryzykiem 
prowadzenia działalności gospodarczej. Swoim zakresem obejmują między innymi:

•	 odszkodowania za ubezpieczone aktywa, które zostały utracone w wyniku zdarzenia 
losowego, np. huraganu,

•	 przychody uzyskane ze sprzedaży całej jednostki lub jej zorganizowanej części,
•	 uzyskane korzyści z  tytułu zaniechania pewnego rodzaju prowadzonej działalno-

ści16. O wiele bardziej powszechny charakter mają przychody z działalności gospodarczej, 
a konkretniej z jednej z jej części, jaką jest działalność operacyjna. Przychody z działalności 
operacyjnej osiągane są poprzez sprzedaż wyrobów gotowych, robót i usług oraz towarów 
handlowych17. 

Przychody ze sprzedaży od pozostałych przychodów odróżnia:
•	 powtarzalność – przychody ze sprzedaży mają charakter ciągu regularnych płatności,
•	 stabilność – owe regularne płatności są zbliżonej wysokości,
•	 ciągłość – przy założenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa również przy-

chody będą kontynuowane,
•	 przewidywalność – w  stabilnych warunkach możliwe jest oszacowanie wielkości 

i momentu osiągnięcia przychodu18.
Drugim rodzajem działalności gospodarczej jest działalność finansowa. W zależności od 

16  I. Kondratowicz, Rachunek zysków i strat, teoria i praktyka, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2006, s. 141.
17  E. Dreliszak, D. Kania, Rachunek zysków…, op. cit., s. 17.
18  W. Gabrusewicz, Przychody, koszty…, op. cit., s. 14.
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rodzaju przedsiębiorstwa ten typ działalności może w różnym stopniu generować przychody. 
MSR 18 definiuje przychody finansowe jako przychody, które powstały z tytułu użytkowa-
nia przez inne podmioty gospodarcze aktywów przedsiębiorstwa. Nie jest to jednak jedyny 
warunek. Należy pamiętać o tym, że przychody ponadto muszą mieć wiarygodnie obliczoną 
wartość. Przychody te osiągane są zatem między innymi za sprawą udzielania pożyczek dla 
osób trzecich, zbycia inwestycji finansowych oraz otrzymywania odsetek i dywidend19.

Podsumowując, można stwierdzić, że zarówno przychody, jak i koszty ich uzyskania są 
istotnym elementem działalności i obszaru planowania każdego przedsiębiorstwa. Przycho-
dy i koszty mogą się różnić swoją strukturą w zależności od typu prowadzonej działalności, 
nigdy nie schodzą jednak na dalszy plan i zawsze pozostają głównym obiektem zainteresowa-
nia zarządzających oraz właścicieli jednostki gospodarczej. Różnica pomiędzy przychodami 
a kosztami ich uzyskania jest podstawową miarą, za pomocą której ocenia się stopień efek-
tywności przedsiębiorstwa. Im większa ta różnica, tym większa szansa, że przedsiębiorstwo 
przetrwa. Trudno stwierdzić, która z kategorii ma większe znaczenie. 

3. Wpływ zarządzania na kształtowanie się przychodów i kosztów

Każda działalność gospodarcza generuje przychody i koszty, które różnie oddziaływają 
na wynik finansowy. Poszczególne rodzaje przychodów i  kosztów tworzą integralną część 
składową wyniku i decydują o jego ostatecznej wielkości i postaci (zysk lub strata). Wynik 
finansowy jest motorem napędzającym działalność gospodarczą, dlatego że pozwala inwe-
stować i rozwijać przedsiębiorstwo.  Z danych zaprezentowanych w tabeli 2 wynika, że naj-
większy wpływ na strukturę przychodów w przeciągu trzech lat w badanej spółce X miały 
przychody ze sprzedaży produktów i  usług, towarów i  materiałów, które wynosiły ponad 
99% ogółu przychodów. Kolejne miejsca zajęły pozostałe przychody operacyjne i przychody 
finansowe, które nie osiągnęły 1% ogółu przychodów. Jeżeli chodzi o koszty, to największe 
z nich to koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów kształtujące się w granicach 
98-99% ogółu kosztów, następną pozycją były koszty finansowe z rosnącym udziałem od 0,46 
do 1,04% ogółu kosztów, a kolejną pozycję zajęły pozostałe koszty operacyjne, nieprzekra-
czające 0,5% ogółu kosztów. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w badanych latach nie 
wystąpiły w ogóle zyski nadzwyczajne.

Tabela 2. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat (struktura) w spółce X w latach 2010-2012 w tys. zł
2010 2011 2012

Przychody ogółem, w tym: 1 141 156 100 1 462 030 100 1 158 813 100
Przychody netto ze 
sprzedaży produktów 
i usług, towarów  
i materiałów

1 132 874 99,27 1 458 700 99,77 1 153 760 99,56

Pozostałe przychody 
operacyjne 6 253 0, 55 950 0,06 1 703 0,15

Przychody finansowe 2 029 0,18 2 380 0,17 3 350 0,29

19  Ibidem, s. 86.
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Koszty ogółem, w tym: 1 060 721 100 1 373 772 100 1 104 485 100
Koszty sprzedanych 
produktów, towarów 
i materiałów

1 050 557 99,04 1 362 404 99,17 1 091 127 98,79

Pozostałe koszty operacyjne 5 309 0,50 1 172 0,08 1 844 0,17
Koszty finansowe 4 855 0,46 10 196 0,75 11 514 1,04

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych źródłowych.

Kolejna tabela 3 ukazuje pozostałe przychody operacyjne w analizowanych trzech latach 
badawczych, z których wynika, że największe wielkości w roku 2010 osiągnięto ze sprzeda-
ży krótkoterminowych aktywów, uzyskanych kar, grzywien i odszkodowań, był też zysk ze 
zbycia majątku trwałego. W roku 2011 pozostałe przychody operacyjne uzyskano z tytułu 
kar, grzywny i odszkodowań, opłat sądowych związanych z windykacją i dotacji rządowych. 
W roku 2012 uzyskano przychody operacyjne z tytułu uzyskanych kar, grzywien i odszkodo-
wań, zysku ze zbycia majątku trwałego i z dotacji rządowych.

Tabela 3. Pozostałe przychody operacyjne w spółce X w latach 2010-2012 w tys. zł
Wyszczególnienie 2010 2011 2012
Zysk ze zbycia majątku trwałego 268 0 26
Uzyskane kary, grzywny i odszkodowania 1 555 865 1 536
Dotacje rządowe 36 36 36
Sprzedaż krótkoterminowych aktywów 4 269 0 0
Otrzymane opłaty sądowe związane z windykacją 123 26 25
Pozostałe 2 23 80
Razem 6 253 950 1 703

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych źródłowych.

Tabela 4 ukazuje dane dotyczące ponoszonych pozostałych kosztów operacyjnych w latach 
2010-2012. Najwyższe koszy poniesiono na: koszty sprzedaży krótkoterminowych aktywów, 
należności pokryte odszkodowaniem czy szkody w składnikach majątkowych, opłaty sądowe 
i komornicze. Wielkości te charakteryzowały się zmienną tendencją w badanych latach. 

Tabela 4. Pozostałe koszty operacyjne w Spółce X w latach 2010-2012 w tys. zł
Wyszczególnienie 2010 2011 2012
Strata ze zbycia majątku trwałego 0 26 0
Darowizny 50 7 11
Należności pokryte odszkodowaniem  1 423 652 1 401
Koszty sprzedaży krótkoterminowych aktywów 3 340 0 0
Koszty połączenia spółek 293 0 0
Szkody w składnikach majątkowych 62 163 139
Opłaty sądowe i komornicze 56 112 205
Podatek dochodowy dotyczący spółki przejętej 0 170 0
Pozostałe 85 42 88
Razem 5 309 1 172 1 844

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych źródłowych.
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Szczegóły dotyczące przychodów i kosztów finansowych ukazuje tabela 5, z której wyni-
ka, że przychody finansowe badana jednostka osiągała głównie z przychodów z tytułu odse-
tek, których to wielkość w badanych latach 2010-2012 systematycznie rosła, z 2 027 tys. zł do 
2 752 tys. zł. Ważną również pozycją w roku 2012 z tytułu przychodów finansowych stanowił 
zysk netto ze zbycia aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, czy zysk ze zbycia ak-
cji, udziałów i innych papierów wartościowych. Jeżeli chodzi o koszty finansowe, to główną 
pozycję stanowiły koszty z tytułu odsetek, które w roku 2010 wynosiły 4 758 tys. zł, a w roku 
2012 wzrosły do poziomu 11 475 tys. zł. Drugą ważną pozycją w kosztach finansowych były 
pozostałe koszty kształtujące się w granicach 16-97 tys. zł.

Tabela 5. Przychody i koszty finansowe w spółce X w latach 2010-2012 w tys. zł
Wyszczególnienie 2010 2011 2012
Przychody z tytułu odsetek 2 027 2 380 2 752
Zysk ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów wartościowych 2 0 380
Zysk netto ze zbycia aktywów finansowych przeznaczonych do 
sprzedaży 0 0 218

Razem przychody finansowe 2 029 2 380 3 350
Koszty z tytułu odsetek 4 758 10 180 11 475
Pozostałe 97 16 39
Razem koszty finansowe 4 855 10 196 11 514

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych źródłowych.

Podsumowując, należy stwierdzić, że na decyzje podejmowane przez kierownictwo spół-
ki duży wpływ mają ponoszone koszty i uzyskiwane przychody, jakie badana jednostka po-
nosi w związku z prowadzeniem działalności. Dlatego wiedza o ponoszonych kosztach z racji 
prowadzenia działalności gospodarczej jest niezbędna, pozwala bowiem na uzyskanie infor-
macji na temat przeszłych zdarzeń, które powodowały wysokie koszty, w celu ich zmniej-
szenia w następnych latach, tak by osiągnąć jak największe zyski z prowadzonej działalności

4. Ocena wyniku finansowego w aspekcie zarządzania
 

Ustalany okresowo wynik finansowy ukazuje osiągnięte rezultaty działalności przez jed-
nostkę gospodarczą w okresie sprawozdawczym. Jest on różnicą między osiągniętymi przy-
chodami a poniesionymi kosztami i przyjmuje postać zysku lub straty20.

Przedstawione poniżej dane zaczerpnięte z rachunku zysków i strat pozwalają określić zysk, jaki 
spółka osiągnęła w poszczególnych latach. Mimo że od początku działalności ponosiła ona duże 
koszty, odpowiednia taktyka związana z pozyskiwaniem coraz to większej rzeszy nowych klientów, 
inwestowanie w polepszanie jakości produktów skutkowały wciąż powiększającym się przychodem, 
co przełożyło się na uzyskany zysk netto w roku 2010 i 2011, natomiast w roku 2012 badana jednost-
kach osiągnęła stratę w wysokości -4 619 tys. zł, która wynikała z poniesionych wyższych kosztów. 
Tabela 6 przedstawia poszczególne kategorie rachunku zysków i strat jego wartości.

20  Więcej zob. J. Rubik, Koszty i przychody w prawie bilansowym i podatkowym a wynik finansowy przedsiębiorstwa, 
[w:] Wybrane zagadnienia zarządzania w  przedsiębiorstwa, red. D. Wielgórka, A. Tylec, Sekcja Wydaw. WZ 
PCzęst., Częstochowa 2010, s. 46-50.
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Tabela 6. Kształtowanie się kategorii zysku spółki X w latach 2010 – 2012 w tys. zł 
Wyszczególnianie 2010 2011 2012
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 82 317 96 296 62 633
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 34 673 39 055 3 800
Zysk (strata) brutto 32 201 31 653 -4 305
Zysk (strata) netto 25 452 25 759 -4 619

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych źródłowych.

Jak wynika z  danych umieszczonych w  tabeli 6, największą wielkość zysku brutto na 
sprzedaży zanotowano w roku 2011, tj. 96 296 tys. zł, po czym nastąpił jego spadek w roku 
2012 o 33 663 tys. zł, spowodowany większymi poniesionymi kosztami sprzedanych produk-
tów, towarów i materiałów. Rok 2011 okazał się dla badanej jednostki najlepszym w dotych-
czasowej historii firmy z powodu uzyskania wysokich wielkości przychodów ze sprzedaży 
produktów i usług, towarów i materiałów. Z kolei zysk na działalności operacyjnej ukazał 
zmienną tendencję: rosnącą w roku 2011 o 4 382 tys. zł w porównaniu do roku 2010, i ma-
lejącą o 35 255 tys. zł w porównaniu do roku 2012 i 2011. Zestawiając zyski, mamy wynik 
dodatni w roku 2011, wynoszący 25,7 mln zł, i stratę w następnym roku, sięgającą 4,6 mln zł. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że na wypracowane wyniki z  działalności badanej 
spółki w drastyczny sposób wpłynęła gorsza sytuacja finansowa odbiorców. Wzrosły zatory 
płatnicze i wiele firm musiało ogłosić upadłość lub dokonać bardzo bolesnej restrukturyzacji. 
Oprócz tego spółka X, będąc silnie związana z rynkiem budowlanym, na którym wystąpiło 
pogorszenie koniunktury, uzyskała mniejszą sprzedaż wyrobów gotowych o ponad 40 proc.

Zakończenie

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania odpowiednich zaso-
bów majątkowych w celu osiągnięcia zamierzonych korzyści w postaci wytworzonych pro-
duktów, wyrobów lub usług. Koszty to główny wskaźnik charakteryzujący gospodarność 
przedsiębiorstwa. Stanowi ważne kryterium podejmowania decyzji zarządczych. Z  kolei 
przychody to wzrost aktywów brutto lub spadek zobowiązań brutto uznanych i wycenio-
nych zgodnie z akceptowanymi zasadami rachunkowości; powstają na skutek nakierowa-
nych na osiągnięcie zysków działań przedsiębiorstwa.

Realizacja podstawowego celu działalności jednostki gospodarczej, jakim jest maksyma-
lizacja zysku, następuje w wyniku oddziaływania przychodów i kosztów. Bariera popytu oraz 
stale rosnąca konkurencja, sprawiają, że minimalizacja kosztów staje się istotnym źródłem po-
prawy efektywności gospodarowania, tak jak i optymalizacja przychodów. Dlatego też analiza 
kosztów i przychodów jest jedną z ważniejszych analiz ekonomiczno-finansowych dostarcza-
jących wiele cennych informacji. Dzięki niej możliwe jest eliminowanie błędów popełnionych 
w przeszłości, sprzyja też zarządzaniu i podejmowaniu trafniejszych decyzji w przyszłości.

Reasumując, należy stwierdzić, że koszty towarzyszą działalności każdego podmiotu. 
Informacje o nich stanowią podstawę procesów zarządzania, realizowanych w krótkim lub 
długim okresie. Zapotrzebowanie na te informacje wzrasta wraz ze stopniem skomplikowa-
nia procesów produkcyjnych.
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Streszczenie: Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki badań w zakresie analizy czynników postrze-
gania barier architektonicznych przez klienta niepełnosprawnego na przykładzie Urzędu Miejskiego 
w Siemianowicach Śląskich. Celem publikacji jest identyfikacja czynników ukrytych barier architekto-
nicznych oraz określenie poziomu jakości postrzeganej przez klienta w tym zakresie. 

Słowa kluczowe: jakość usług, osoby niepełnosprawne, administracja publiczna, bariery architekto-
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Summary: This study presents the results of research using the factors analysis about that perception 
of architectural barriers for disabled client on the example of the City Council in Siemianowice. The 
publication aims to identify the hidden factors of architectural barriers and the level of quality per-
ceived by the customer in this regard.

Key words: quality of services, people with disabilities, public administration, architectural barriers, 
factor analysis

Wprowadzenie

Kwestie barier architektonicznych są bardzo istotne dla osób niepełnosprawnych. W wie-
lu przypadkach istnienie takich barier utrudnia lub wręcz uniemożliwia im korzystanie 
z usług publicznych. W niniejszym opracowaniu dokonano analizy czynników związanych 
z barierami architektonicznymi i  ich postrzeganiem1, stosując elementy metody Servqual2. 
Przy czym pamiętać należy, że usługi publiczne, a zwłaszcza te realizowane w odniesieniu do 
osób niepełnosprawnych3, mają swą specyfikę4 i nie zawsze można w tym przypadku zasto-
sować wprost opisane w literaturze narzędzia. Często trzeba je zmodyfikować, aby możliwe 
było ich wykorzystanie do tak specyficznych problemów.

Celem opracowania jest identyfikacja czynników postrzegania jakości w odniesieniu do 
barier architektonicznych przez klientów niepełnosprawnych na przykładzie Siemianowic 
Śląskich oraz pomiar poziomu jakości postrzeganej w tym zakresie.

Czynniki ukryte rozumiane są w  publikacji w  sposób techniczny, wynikający z  istoty 
analizy czynnikowej, to znaczy, jako zagregowane grupy zmiennych dotyczące podobnych 
kwestii. Termin ten należy rozumieć jako czynnik oceny występowania danej bariery archi-
tektonicznej w badanym urzędzie przez klienta niepełnosprawnego. W analizie, wychodząc 
z koncepcji Servqual, bada się jakość postrzeganą przez klienta.

Przedstawione analizy zostały wykonane w trakcie realizacji projektu badawczego Wy-
znaczenie modelu profilu czynników wpływających na poziom jakości obsługi klienta niepełno-

1  R. Wolniak, B. Skotnicka-Zasadzień, Wybrane metody badania satysfakcji klienta i  oceny dostawców 
w organizacjach, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008; R. Wolniak, B. Skotnicka-Zasadzień, 
E-administracja – czynniki funkcjonowania dobrego e-urzedu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2012, z. 63.
2  Omówienie metod znajduje się miedzy innymi w: E. Krzemień, R. Wolniak, Zarządzanie jakością w sektorze usług 
finansowych, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Bielsko-Biała 2004; A. Parasuraman, V.A. Zeithaml, L.L. Berry, 
SERVQUAL: A Multiple-item Scale for Measuring Consumer Perceptions of ServiceQuality, “Journal of Retailing” 1988, 
Vol. 64, No. 1; S. Sahney, D.K. Banwet, S. Karunes, A Servqual and QFD approach to total quality education, “International 
Journal of productivity and Performance Management” 2004, Vol 53, No 2; E. Babakus and G.W. Boller, An empirical 
assessment of the SERVQUAL scale, “Journal of Business Research” 1998, Vol. 24; R. Wolniak, B. Skotnicka-Zasadzień, 
The concept of study of Servqual method’s gaps, “Quality and Quantity” 2012, nr 4, vol 46, p. 1239-1247.
3  P. Śleszyński, Niepełnosprawność w Polsce w świetle wyników ostatniego spisu powszechnego, „Polityka Społeczna” 
2006, nr 9, s. 23-27; K. Racoń-Leja, Bariery w kształtowaniu przestrzeni publicznej w zespołach mieszkaniowych, 
„Architektura” 2010, nr , s. 165-170.
4  Por. R. Wolniak, B. Skotnicka-Zasadzień, Wykorzystanie metody Servqual do badania jakości usług w administracji 
samorządowej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009; M. Bugdol, Zarządzanie jakością w urzędach administracji 
publicznej – teoria i  praktyka, Difin, Warszawa 2008; R. Wolniak, B. Skotnicka-Zasadzień, Ocena czynników jakości 
usług w administracji samorządowej, „Marketing i Rynek” 2010,nr 6, s. 32-36; J. Łuczak, R. Wolniak, Ocena skuteczności 
zastosowania metody CAF w procesie doskonalenia administracji samorządowej, “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. 
Seria Organizacja i  Zarzadzanie” 2013, z. 67, s. 7-18; A. Tomaszewicz, Poziom jakości obsługi klientów w  zakresie 
e-administracji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2011, nr 68, s. 283-290.
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sprawnego w warunkach zrównoważonego rozwoju na przykładzie administracji publicznej wo-
jewództwa śląskiego, UMO-2012/05/B/HS4/01144 symbol na uczelni PBU-12/ROZ3/2013, 
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w programie OPUS.

1. Bariery w zakresie dostępu do usług publicznych 
dla osób niepełnosprawnych

W  Polsce problematyka osób niepełnosprawnych znalazła swe odbicie w  specjalnym 
akcie prawnym – Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. W dokumencie tym definiuje się pojęcie niepełnosprawności w sposób 
następujący: „Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełnia-
nia ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, 
w szczególności powodującą niezdolność do pracy”5.

Ustawa określa trzy stopnie niepełnosprawności – znaczny, umiarkowany oraz lekki. Po-
szczególne stopnie definiuje się w sposób następujący:

•	 Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawno-
ścią organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chro-
nionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomo-
cy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

•	 Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z  naruszoną 
sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pra-
cy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnie-
nia ról społecznych. 

•	 Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o  naruszonej sprawno-
ści organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, 
w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych 
z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecz-
nych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środ-
ki pomocnicze lub środki techniczne6.

Kwestie barier, które utrudniają sprawne poruszanie się osobom niepełnosprawnych, po-
ruszane są w licznych aktach prawnych. Na przykład artykuł 2 Ustawy o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. wy-
mienia bariery psychologiczne, architektoniczne, urbanistyczne, transportowe oraz bariery 
w komunikowaniu się7. Następnie w artykule 9 omawianej ustawy likwidacje wspomnianych 
barier rozszerzono o kwestie dotyczące działań z zakresu rehabilitacji społecznej8.

5  Ustawa z  dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, Dz.U. 1997 Nr 123, poz. 776.
6  Ibidem.
7  Ibidem.
8 Por. J. Włodarczyk, Architektura a  niepełnosprawność, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej 
w  Katowicach. Postawy wobec niepełnosprawności”, 2002, s. 161-175; J. Gałkowski, Architektoniczne aspekty 
środowiska mieszkaniowego osób niepełnosprawnych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura 
i Urbanistyka” 2005, tom 5, s. 51-59; K. Kowalski, D. Starzyńska, K. Pac-Raszewska, M. Denys, Projektowanie bez 
barier – wytyczne; I. Benek, Aspekty innowacyjne w architekturze obiektów dla osób niepełnosprawnych, „Zeszyty 
Naukowe. Architektura” 2007, Politechnika Śląska, z. 45, s. 101-108.
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Pojęcie barier architektonicznych w  odniesieniu do osób niepełnosprawnych można 
zdefiniować w sposób następujący9:

•	 bariery architektoniczne – wszelkie utrudnienia występujące w  budynku i  w jego 
najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki 
użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym,

•	 bariery techniczne – bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełno-
sprawnej funkcjonowanie, których likwidacja powinna powodować sprawniejsze działanie 
tej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej wydajniejsze funkcjonowanie,

•	 bariery w  komunikowaniu się – ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające 
osobie niepełnosprawnej swobodne komunikowanie się i przekazywanie informacji.

Najważniejsze wymagania jakie powinny spełniać budynku publiczne, aby można je 
uznać za dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych to10:

•	 zapewnienie utwardzonego dojścia do budynku,
•	 wyznaczenie miejsc postojowych dla niepełnosprawnych,
•	 zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc postojowych,
•	 odpowiednie oznakowanie miejsc postojowych,
•	 odpowiednie wymiary miejsc postojowych dla niepełnosprawnych,
•	 dostępność miejsc na gromadzenie odpadów w budynkach wielorodzinnych,
•	 dostępność terenów rekreacyjnych,
•	 brak progów utrudniających wjazd na wózkach inwalidzkich przy bramach i  furt-

kach ogrodzeń,
•	 zapewnienie dostępu do wind dla osób niepełnosprawnych,
•	 możliwość wykonania pochylni lub zainstalowania odpowiednich urządzeń technicz-

nych umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym do mieszkań położonych na parterze,
•	 istnienie urządzeń technicznych zapewniających dostęp do kondygnacji z pomiesz-

czeniami użytkowymi,
•	 odpowiednie położenie oraz kształt drzwi wejściowych,
•	 odpowiednia szerokość pochylni dla osób niepełnosprawnych,
•	 przystosowanie pomieszczeń z różnym poziomem podłóg dla ruchu osób niepełno-

sprawnych,
•	 dostępność dostosowanych pomieszczeń sanitarnych,
•	 zapewnienie dostępu do komory zsypowej,
•	 dostęp do urządzeń otwierających skrzydła okien, świetliki i nawietrzaki okienne.

2. Przystosowanie Urzędu Miejskiego w Siemianowicach Śląskich 
do potrzeb osób niepełnosprawnych

Miasto Siemianowice Śląskie nie wyróżnia się na tle regionu i całego kraju w zakresie 
zarejestrowanej liczby osób niepełnosprawnych. W roku 2012 według danych Urzędu Miej-

9  M. Zasadzień, K. Midor, T.L. Wałek, Badania w zakresie identyfikacji potrzeb i oceny barier w dostępie do usług 
publicznych i rozwoju osób z niepełnosprawnością, [w:] Kształtowanie przestrzeni publicznej z uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych, red. J. Bartnicka, Gliwice 2011, s. 21-36.
10  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., za: M. Zasadzień, K. Midor, T.L. Wałek, Badania w zakresie…, op. cit.
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skiego w Siemianowicach Śląskich zarejestrowanych było ogółem 1550 osób niepełnospraw-
nych powyżej 16. roku życia. W tablicy 1 przedstawiono zestawienie liczby osób niepełno-
sprawnych w Siemianowicach Śląskich według stopnia niepełnosprawności, natomiast w ta-
blicy 2 według stopnia niepełnosprawności oraz grup wiekowych11.

Tabela 1. Zestawienie liczby osób niepełnosprawnych wg stopnia i rodzaju niepełnosprawności
  Stopień niepełnosprawności
Rodzaj niepełnosprawności znaczny umiarkowany lekki razem
01-U Upośledzenie umysłowe 8 5 3 16
02-P Choroby psychiczne 40 34 20 94
03-L Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu 15 56 23 94
04-O Choroby narządu wzroku 8 23 16 47
05-R Upośledzenie narządu ruchu 81 329 56 466
06-E Epilepsja 0 7 6 13
07-S Choroby układu oddechowego i krążenia 97 177 30 304
08-T Choroby układu pokarmowego 20 32 12 64
09-M Choroby układu moczowo-płciowego 27 8 3 38
10-N Choroby neurologiczne 85 128 41 254
11-I Inne, w tym schorzenia endokrynologiczne, 
metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, 
choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, 
choroby układu krwiotwórczego

63 82 13 158

12-C Całościowe zaburzenia rozwojowe 1 1 0 2
Razem 445 882 223 1550

Źródło: dane Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Tabela 2. Zestawienie liczby osób niepełnosprawnych wg rodzaju niepełnosprawności i grup wiekowych
  Wiek
Rodzaj niepełnosprawności 16-25 26-40 41-60 60 i więcej
01-U Upośledzenie umysłowe 12 2 1 1
02-P Choroby psychiczne 19 17 41 17
03-L Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu 10 7 34 43
04-O Choroby narządu wzroku 7 12 25 3
05-R Upośledzenie narządu ruchu 9 55 286 116
06-E Epilepsja 0 4 9 0
07-S Choroby układu oddechowego i krążenia 8 14 155 127
08-T Choroby układu pokarmowego 4 11 36 13
09-M Choroby układu moczowo-płciowego 1 5 13 19
10-N Choroby neurologiczne 16 36 130 72

11  Według danych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie
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11-I Inne, w tym schorzenia endokrynologiczne, 
metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, 
choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, 
choroby układu krwiotwórczego

2 14 84 58

12-C Całościowe zaburzenia rozwojowe 2 0 0 0
Razem 90 177 814 469

Źródło: dane Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

W dniu 22 marca 2012 roku przyjęta została Uchwała Rady Miasta Siemianowice Ślą-
skie w sprawie przyjęcia „Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Miasta 
Siemianowice Śląskie na lata 2012-2013”. Natomiast w dniu 24 października 2013 roku zo-
stała przyjęta Uchwała Rady Miasta Siemianowice Śląskie w sprawie przyjęcia „Programu 
Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2012-
2013”. Przyjęcie powyższych programów wskazuje na skoordynowane i usystematyzowane 
działania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, za co miasto Siemianowice 
Śląskie uhonorowane zostało w roku 2011 złotą statuetką „Samorząd Równych Szans 2011”. 
W obszarze finansowym w budżecie miasta na rok 2013 wydatki na cele związane z oso-
bami niepełnosprawnymi zostały zpisane w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie poli-
tyki społeczne, a w szczególności:  w rozdziale 85-311 została zpisana kwota 112 000 zł na 
rehabilitację zawodową i  społeczną osób niepełnosprawnych, w  rozdziale 85-321 została 
zapisana kwota 224 676 zł na zespoły do spraw orzekania  o niepełnosprawności, w rozd-
ziale 85-324 została zapisana kwota 40  000 zł na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. W  tabeli 3  przedstawiono wyniki wizji lokalnej budynków Urzędu 
Miasta w  Siemianowicach Śląskich, w  której weryfikowane były kryteria istotne dla osób 
niepełnosprawnych.
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Tabela 3. Ocena barier architektonicznych w budynkach Urzędu Miejskiego w Siemianowicach Śląskich

Lokalizacja Kryterium Spełnienie

Ratusz – ul. Jana 
Pawła II 10

Lokalizacja Budynek ratusza zlokalizowany jest w centrum 
miasta. Brak problemów z dojazdem.

Miejsca parkingowe

Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych 
(2 miejsca) oddalone od wejścia głównego do 
budynku. Na wprost wejścia znajduje się parking 
dla gości prezydenta miasta. Miejsca dla osób 
niepełnosprawnych są wyraźnie oznaczone. Nie 
stwierdzono, aby na wyznaczonych miejscach 
parkowały pojazdy nieuprawnione.

Windy 

W budynku znajduje się winda 
przyschodowa umożliwiająca transport 
osoby niepełnosprawnej na parter budynku. 
Brak wind lub innych środków technicznych 
umożliwiających wjazd na wyższe piętra 
budynku osobom na wózkach inwalidzkich. 

Toalety

Na parterze toaleta zamknięta, do której dostęp 
można łatwo uzyskać (mieści się na wprost 
Referatu Spraw Obywatelskich). Na wyższych 
piętrach toalety nieprzystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych – wąskie drzwi 
w toalecie, brak możliwości wjazdu wózkiem

Poręcze Przy wszystkich schodach w  budynku 
zamontowane zostały poręcze.

System pochylni i podjazdów
Pochylnie i  podjazdy nie są stosowane 
w  budynku, gdyż na danym piętrze wszystkie 
pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie.

Drzwi i  przejazdy dla wózków 
inwalidzkich

Poza wjazdem do toalet wszystkie pozostałe 
przejazdy i  drzwi są szerokie i  nie stwarzają 
problemów dla przejazdu wózków inwalidzkich.

Podłoga antypoślizgowa
Brak podłogi antypoślizgowej w  budynku. 
Na schodach zamontowane są jednak paski 
antypoślizgowe.

Wyrównany poziom progów 
i posadzek

Wszystkie pomieszczenia na danym piętrze 
znajdują się na jednym poziomie

Dostosowanie krawężników 
okolicznych do osób 
niepełnosprawnych 

Krawężniki w  okolicy budynku ratusza są 
obniżone i  umożliwiają swobodny wjazd 
wózkiem inwalidzkim.

Tablice informacyjne 

Tablice informacyjne w  siedzibie budynku 
są ogólnie czytelne, jednak mogą stanowić 
problem dla osób niedowidzących ze względu 
na zbyt mały kontrast pomiędzy znakami 
a tłem.
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 ul. 
Michałkowicka 
105

Lokalizacja
Budynek zlokalizowany w  dzielnicy miasta. 
Dojazd samochodem lub komunikacją miejską 
(autobusami).

Miejsca parkingowe

Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych 
umiejscowione na wprost wejścia głównego do 
budynku. Miejsca dla osób niepełnosprawnych 
są wyraźnie oznaczone. Nie stwierdzono, aby 
na wyznaczonych miejscach parkowały pojazdy 
nieuprawnione.

Windy 

W budynku brak wind lub innych środków 
technicznych umożliwiających wjazd na 
wyższe piętra budynku osobom na wózkach 
inwalidzkich. 

Toalety

Toalety przystosowane do osób 
niepełnosprawnych – drzwi są standardowe, 
a  pomieszczenia szerokie, bezproblemowa 
możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim.

Poręcze Przy wszystkich schodach w  budynku 
zamontowane zostały poręcze.

System pochylni i podjazdów

Pochylnie i  podjazdy nie są stosowane 
w  budynku, gdyż na danym piętrze wszystkie 
pomieszczenia znajdują się na jednym 
poziomie.

Drzwi i  przejazdy dla wózków 
inwalidzkich

Wszystkie przejazdy i  drzwi są szerokie i  nie 
stwarzają problemów dla przejazdu wózków 
inwalidzkich.

Podłoga antypoślizgowa Brak podłogi antypoślizgowej w budynku. 
Wyrównany poziom progów 
i posadzek

Wszystkie pomieszczenia na danym piętrze 
znajdują się na jednym poziomie

Dostosowanie krawężników 
okolicznych do osób 
niepełnosprawnych 

Krawężniki w  okolicy budynku ratusza nie są 
obniżone, jednak ich wielkość nie stwarza dużego 
problemu dla wjazdu wózkiem inwalidzkim.

Tablice informacyjne Tablice informacyjne w  siedzibie budynku są 
czytelne.
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ul. 
Sportowców 1

Lokalizacja Budynek zlokalizowany w  centrum miasta, 
około 1 km od budynku ratusza. 

Miejsca parkingowe

Wszystkie miejsce parkingowe umiejscowione 
są na wprost wejścia głównego do budynku. 
Miejsca dla osób niepełnosprawnych nie są 
wydzielone.

Windy 

W budynku brak wind lub innych środków 
technicznych umożliwiających wjazd na 
wyższe piętra budynku osobom na wózkach 
inwalidzkich. 

Toalety

Toalety przystosowane do osób 
niepełnosprawnych – drzwi są standardowe, 
a  pomieszczenia szerokie, bezproblemowa 
możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim.

Poręcze Przy wszystkich schodach w  budynku 
zamontowane zostały poręcze.

System pochylni i podjazdów

Przy schodach wejściowych zastosowany 
podjazd. W budynku podjazdy nie są stosowane, 
gdyż na danym piętrze wszystkie pomieszczenia 
znajdują się na jednym poziomie.

Drzwi i  przejazdy dla wózków 
inwalidzkich

Wszystkie przejazdy i  drzwi są szerokie i  nie 
stwarzają problemów dla przejazdu wózków 
inwalidzkich.

Podłoga antypoślizgowa Brak podłogi antypoślizgowej w budynku. 
Wyrównany poziom progów 
i posadzek

Wszystkie pomieszczenia na danym piętrze 
znajdują się na jednym poziomie.

Dostosowanie krawężników 
okolicznych do osób 
niepełnosprawnych 

Krawężniki w  okolicy budynku ratusza nie 
są obniżone, jednak ich wielkość nie stwarza 
dużego problemu dla wjazdu wózkiem 
inwalidzkim.

Tablice informacyjne Tablice informacyjne w  siedzibie budynku są 
czytelne.

3. Bariery architektoniczne – konfirmacyjna analiza czynnikowa

Podczas prowadzonych badań przeanalizowano jakość postrzeganą przez osoby niepełno-
sprawne w zakresie barier architektonicznych. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się 
na zagadnieniach dotyczących czynników jakości w odniesieniu do barier architektonicznych.

 Badania przeprowadzono na próbie 60 osób niepełnosprawnych korzystających z usług 
Urzędu Miejskiego w Siemianowicach Śląskich. W badaniach uwzględniono 15 zmiennych:

•	 Z1 – odpowiednia liczba miejsc parkingowych,
•	 Z2 – miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych blisko wejścia urzędu,
•	 Z3 – wyraźne oznakowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych,
•	 Z4 – pilnowanie, aby osoby nieuprawnione nie zajmowały miejsc dla niepełno-

sprawnych,
•	 Z5 – udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w urzędzie,



298 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

•	 Z6 – windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
•	 Z7 – toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
•	 Z8 – poręcze przy schodach,
•	 Z9 – system pochylni i podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
•	 Z10 – drzwi mają szerokość umożliwiającą wjazd wózkiem inwalidzkim,
•	 Z11 – antypoślizgowa podłoga,
•	 Z12 – wyrównany poziom progów i posadzek,
•	 Z13 – nawierzchnia i krawężniki w okolicy urzędu dostosowane dla osób niepełno-

sprawnych,
•	 Z14 – strona internetowa zawiera informacje dla osób niepełnosprawnych,
•	 Z15 – strona internetowa czytelna dla osób z niepełnosprawnością wzrokową.
Poszczególne zmienne wynikają z dostosowania klasycznej metody Servqual do specy-

ficznej problematyki osób niepełnosprawnych. Do pomiaru zmiennych wykorzystano sied-
miopunktową skalę Likerta, w której 1 oznacza, że dana kwestia jest oceniana bardzo źle, 
a 7 – bardzo dobrze. Oceny przyznawali ankietowani – osoby niepełnosprawne korzystające 
z usług urzędu. 

Do określenia czynników barier architektonicznych wykorzystano konfirmacyjną anali-
zę czynnikową. Przy określeniu liczby czynników wykorzystano, częste przy analizie czynni-
kowej, kryterium osypiska Cattela12. Jest to prosty wykres liniowy, pokazujący kolejne war-
tości własne. Cattel proponuje odszukanie miejsca, od którego na prawo występuje łagod-
ny spadek wartości własnych. Na prawo od tego punktu przypuszczalnie znajduje się tylko 
„osypisko czynnikowe”. Jest to miejsce, w którym przyrost informacji doznaje załamania. Nie 
należy zatem wybierać więcej czynników.

12  Literatura przedmiotu omawia wiele innych kryteriów wyboru liczby czynników, takich jak np.: kryterium 
połowy, kryterium wystarczającej pozycji, kryterium resztkowe itp. Różne kryteria mogą sugerować wybór różnej 
liczby czynników. To od badacza zależy, którym kryterium się posłuży w danym przypadku. G. Wieczorkowska, 
J. Wierzbiński, Statystyka. Analiza badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007, s. 
322-324; A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL. Tom 3: Analizy wielowymiarowe, 
Wydawnictwo StatSoft, Warszawa 2006.
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Rysunek 1. Wykres osypiska Cattela dla barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Siemiano-
wicach Śląskich

Źródło: badania własne.

W badanym przypadku analizy czynników barier architektonicznych dla Siemianowic 
Śląskich, według kryterium osypiska Cattela (rysunek 1), wyodrębniono 3 czynniki ukryte. 
Na rysunku oznaczono na osi pionowej wartości własne, natomiast na poziomej sumę war-
tości własnych. W przypadku wykresu Cattela wariancje wyodrębnione przez czynniki na-
zywają się wartościami własnymi. Nazwa ta wywodzi się z zastosowanego podejścia oblicze-
niowego. Liczba wartości własnych oznacza liczbę zmiennych, natomiast wartości oznaczają, 
ile pierwotnych zmiennych obejmuje dany czynnik. W przypadku zastosowanego kryterium 
sensowne jest, aby było ich więcej niż jeden, czyli aby wyodrębniony czynnik wyjaśniał wię-
cej zmienności niż pierwotne zmienne. Na prawo od czynnika trzeciego znajduje się „osypi-
sko czynnikowe”, co oznacza, że należy przyjąć do dalszej analizy 3 czynniki. 
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Tabela 4. Identyfikacja ładunków ukrytych dla jakości postrzeganej – bariery architektoniczne – 
Urząd Miejski w Siemianowicach Śląskich

Czynnik 1 Czynnik 2 Czynnik 3
Z1 0,631 -0,069 -0,263
Z2 0,875 -0,150 0,096
Z3 0,739 -0,426 -0,292
Z4 -0,695 0,005 0,254
Z5 0,490 0,284 -0,396
Z6 0,396 -0,584 -0,276
Z7 0,791 -0,037 0,377
Z8 -0,732 -0,261 0,238
Z9 -0,675 -0,253 -0,223

Z10 -0,189 -0,811 -0,214
Z11 0,469 -0,265 0,270
Z12 -0,022 0,709 -0,163
Z13 -0,318 -0,516 -0,697
Z14 0,598 -0,017 0,503
Z15 0,631 -0,069 -0,263

Źródło: badania własne.

Zastosowanie ekstrapolacyjnej analizy czynnikowej (tablica 4) dla 15 wymienionych 
zmiennych pozwala wyodrębnić 3  czynniki ukryte (rysunek 2). Łącznie zidentyfikowane 
czynniki wyjaśniają 62,6% zmienności.

Czynnik pierwszy (fizyczne i wirtualne bariery) obejmuje dziesięć zmiennych i wyja-
śnia 35,1% zmienności. Zawiera on zagadnienia dotyczące miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych (ich ilość, rozmieszczenie, pilnowanie, aby osoby do tego nieuprawnione 
ich nie zajmowały), wyposażenie wnętrza urzędu dostosowane do potrzeb niepełnospraw-
nych (toalety, pochylnie, poręcze, antypoślizgowa podłoga), dostosowanie strony interneto-
wej do percepcji osób niepełnosprawnych.

Czynnik drugi (możliwość poruszania się osoby niepełnosprawnej ruchowo) zawiera 
trzy zmienne dotyczące przystosowania wind dla osób niepełnosprawnych, dostosowania 
drzwi w urzędzie oraz wyrównany poziom podłóg i posadzek w urzędzie. Czynnik ten wyja-
śnia 16% zmienności.

Na czynnik trzeci (dostosowanie otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych) skła-
da się jedna zmienna – nawierzchnia i krawężniki w okolicy urzędu dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych. Omawiany czynnik wyjaśnia 11,5% zmienności.
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Rysunek 2. Czynniki barier architektonicznych dla klienta niepełnosprawnego – Siemianowice Śląskie

Źródło: badania własne.

4. Pomiar poziomu jakości postrzeganej w zakresie barier 
architektonicznych

Posługując się określonymi 15 zmiennymi, dokonano pomiaru poziomu jakości postrze-
ganej przez klienta niepełnosprawnego. Na rysunku 3 przedstawiono zestawienie dotyczące 
oceny poziomu jakości postrzeganej w zakresie badanych zmiennych (ocena w skali 1–7). 
Ze zgromadzonych danych wynika, że w  przypadku siemianowickiego urzędu miejskiego 
nie ma problemu w zakresie pilnowania, czy miejsca parkingowe nie zajmują osoby do tego 
nieuprawione (ocena 5,83), jak również w przypadku poręczy przy schodach (5,77). Wysoko 
(powyżej 5) oceniono również kwestie takie, jak: system pochylni i podjazdów dla osób nie-
pełnosprawnych, czy też odpowiednia szerokość drzwi w urzędzie.

Natomiast przypadku obszarów ocenionych słabo najgorzej wypada (ocena 2,63) do-
stosowanie strony internetowej do percepcji osób z niepełnosprawnością wzrokową. Jest to 
po prostu klasyczna strona, na której nie zaimplementowano mechanizmów (np. większa 
czcionka, obsługa głosowa) umożliwiających wygodne korzystanie z niej osobom niedowi-
dzącym. Wśród innych słabych stron Urzędu Miejskiego w Siemianowicach Śląskich w za-
kresie obsługi klienta niepełnosprawnego można wymienić:

•	 rozmieszczenie miejsc parkingowych blisko wejścia urzędu (3,3),
•	 oznakowanie miejsc parkingowych (3,83),
•	 windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (3,33),
•	 toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (3,57),
•	 antypoślizgowa podłoga (3,6),
•	 zawartość informacji potrzebnych dla osób niepełnosprawnych na stronie interne-

towej (3,57).

 

 

 
 
 

Bariery	
architektoniczne 

Fizyczne	i	wirtualne	bariery 

Możliwość poruszania się osoby 
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Rysunek 3. Poziom postrzeganej przez osoby niepełnosprawne jakości usług – bariery architekto-
niczne – Urząd Miejski w Siemianowicach Śląskich

Źródło: badania własne.

Przy uwzględnieniu zidentyfikowanych czynników ukrytych poziom jakości postrzega-
nej wynosi odpowiednio (poziom jakości dla danego czynnika ukrytego jest średnią arytme-
tyczną wartości zmiennych, które składają się na dany czynnik):

•	 fizyczne i wirtualne bariery – 4,14,
•	 możliwość poruszania się osoby niepełnosprawnej ruchowo – 4,37,
•	 dostosowanie otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych – 7,76.
Wyniki sugerują, że pomimo wielu działań, które Urząd Miejski w Siemianowicach Ślą-

skich podjął na przestrzeni ostatnich lat, aby zlikwidować, a przynajmniej ograniczyć wy-
stępowanie barier architektonicznych, ciągle w tym zakresie pozostało wiele do zrobienia. 
Czynnik dotyczący istnienia w badanym urzędzie fizycznych oraz wirtualnych barier został 
bowiem oceniony najniżej z trzech czynników. 

Likwidacja części z istniejących problemów w niektórych przypadkach wydaje się sto-
sunkowo prosta – wyznaczenie i  oznakowanie miejsc parkingowych, montaż antypośli-
zgowej wykładziny czy też lepsza funkcjonalność strony internetowej nie są czynnościami 
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wymagającymi wielkiego nakładu środków. Trudniej będzie natomiast zrealizować kwestie 
związane z windami. Wymagałoby to przebudowy budynków, co jest kosztowne i nie zawsze 
możliwe. Dlatego założono, że osoby niepełnosprawne będzie się przyjmować na najniższym 
piętrze, z tego też powodu w tym miejscu umieszczono również toalety. Jednak część klien-
tów, zwłaszcza tych z  lekką niepełnosprawnością, załatwia również sprawy na innych pię-
trach i wtedy zaczynają dostrzegać problemy.

Podsumowanie

Badania, jakie przeprowadzono w zakresie postrzegania barier architektonicznych przez 
klienta niepełnosprawnego Urzędzie Miejskim w Siemianowicach Śląskich, pozwoliły przy 
pomocy konfirmacyjnej analizy czynnikowej zidentyfikować czynniki ukryte. Na podsta-
wie badań wyselekcjonowano trzy czynniki dotyczące barier architektonicznych: fizyczne 
i  wirtualne bariery, możliwość poruszania się osoby niepełnosprawnej ruchowo, dostoso-
wanie otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wśród zidentyfikowanych czynników 
najniższą ocenę uzyskały fizyczne i wirtualne bariery. Urząd powinien dalej pracować, aby 
poprawić dostępność wszystkich usług dla osób niepełnosprawnych. W  tekście publikacji 
przedstawiono kilka rekomendacji w tym zakresie.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ 
FINANSOWYCH WYZWANIEM DLA WSPÓŁCZESNYCH 

KONSUMENTÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

RESPONSIBILITY IN INCURRING OF FINANCIAL OBLIGATION 
AS CHALLENGE FOR MODERN CONSUMERS AND 

BUSINESSMEN

Streszczenie: W artykule poddano analizie problem zadłużenia polskich konsumentów i przedsię-
biorców, by wykazać deficyt świadomości i odpowiedzialności w zaciąganiu zobowiązań finansowych 
przez te podmioty. Efektem przeprowadzonej analizy jest identyfikacja przejawów nieodpowiedzial-
nego zaciągania zobowiązań finansowych. Autorzy artykułu wykazali, iż jednym z  priorytetów za-
rządzania podmiotami sfery publicznej i  prywatnej powinno stać się kształtowanie świadomości 
zintegrowanej i odpowiedzialnych postaw. W artykule wskazano iż, holistyczny program edukacyjny 
i rozwiązania systemowe takie jak system Prewencja Windykacyjna mogą zostać wykorzystane jako 
instrumenty kształtowania odpowiedzialnych postaw współczesnych konsumentów i menedżerów.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność, zaciąganie zobowiązań finansowych, zadłużenie polskich konsu-
mentów i przedsiębiorstw, edukacja, prewencja windykacyjna
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Summary: In the article a problem of the debt of Polish consumers and entrepreneurs was analysed in 
order to show the deficit of the awareness and the deficit of the responsibility in contracting financial 
liabilities by these entities. An identification of signs of irresponsible contracting financial liabilities is 
an effect of the conducted analysis. Authors of the article showed that forming the integrated aware-
ness and responsible conducts should become one of priorities of managing subjects of the public and 
private sphere. They indicated in the article that holistic educational program and system solutions 
such as the system of Vindication Prevention may be used as instruments of responsible attitudes of 
modern consumers and managers.

Key words: responsibility, incurring of financial obligation, debt of Polish consumers and entrepre-
neurs, education, Vindication Prevention

Wstęp

Analizując dane statystyczne dotyczące zadłużenia polskich konsumentów i przedsiębiorstw, 
można zauważyć, iż terminowe regulowanie zaciągniętych zobowiązań finansowych stanowi 
realny problem. Problem braku odpowiedzialności finansowej konsumentów nie dotyczy jed-
nak wyłącznie relacji bank – klient, bowiem Polacy w coraz większym stopniu mają problemy 
z terminowym regulowaniem swoich bieżących zobowiązań nie tylko wobec dostawców usług 
masowych. W przypadku przedsiębiorców należy stwierdzić, iż samo zadłużanie nie jest nieko-
rzystnym zjawiskiem, bowiem zaciągnięty dług może motywować menedżerów do takich decyzji 
zarządczych, które pozwolą na wypracowanie zysku umożliwiającego spłatę zobowiązań finanso-
wych. Istotne jest to, aby zaciąganie zobowiązań finansowych było poprzedzone wieloaspektowy-
mi analizami stanu przedsiębiorstwa, a także by proces ten cechowała odpowiedzialność. Należy 
bowiem zdawać sobie sprawę z tego, iż system finansowy jest skonstruowany w oparciu o gęsty 
i rozległy układ połączeń sieciowych, więc skutki nieodpowiedzialnych działań poszczególnych 
podmiotów dotykają całego systemu. W związku z tym niezwykle istotne jest zapobieganie tym 
problemom u źródła poprzez stosowanie działań edukacyjnych i rozwiązań systemowych.

Kategorię „odpowiedzialność” można zdefiniować jako „obowiązek moralny lub prawny 
nakazujący odpowiadanie za swoje czyny oraz ponoszenie ich konsekwencji”1. Zatem przez od-
powiedzialność w zaciąganiu zobowiązań finansowych należy rozumieć proces zaciągania zo-
bowiązań finansowych przez konsumentów i przedsiębiorców, którzy są świadomi konieczno-
ści i gotowi do ponoszenia konsekwencji swych działań, czyli moralnego i prawnego obowiązku 
spłaty swoich zobowiązań. W artykule przyjęto hipotezę, że w obliczu współczesnych przejawów 
braku odpowiedzialności w zaciąganiu zobowiązań finansowych przez konsumentów i przedsię-
biorców konieczne staje się upowszechnienie działań edukacyjnych i rozwiązań systemowych po 
to, aby ex ante zapobiegać zjawisku nadmiernego i nieracjonalnego zadłużania.

Celem artykułu jest analiza polityki kredytowej banków w latach 2007–2013, analiza za-
dłużenia polskich konsumentów w  latach 2007–2013 sporządzona na podstawie raportów 
InfoDług, analiza zadłużenia polskich przedsiębiorstw, a  także określenie zestawu działań 
kształtujących odpowiedzialne postawy konsumentów i przedsiębiorców w zakresie regulo-
wania zobowiązań finansowych.

1 H. Zgółkowa (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, tom 25, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2000, 
s. 415.
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1. Analiza polityki kredytowej banków 
i zadłużenia polskich konsumentów

Kwartalne Raporty Departamentu Systemu Finansowego NBP Sytuacja na rynku kredyto-
wym, które powstają na podstawie badań ankietowych przeprowadzanych wśród przewodni-
czących komitetów kredytowych kilkudziesięciu największych banków działających na polskim 
rynku, pozwalają na przeprowadzenie analizy polityki kredytowej banków. Raporty z ostatnich 
7 lat wskazują, że następuje systematyczne zaostrzanie kryteriów udzielania kredytów miesz-
kaniowych i łagodzenie kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych dla gospodarstw do-
mowych. W przypadku warunków udzielania kredytów mieszkaniowych zaostrzeniu uległy 
wszystkie kryteria (marża kredytowa dla kredytów obarczonych większym ryzykiem, pozaod-
setkowe koszty kredytu, wymagane zabezpieczenia, wymagany wkład własny kredytobiorcy 
w inwestycji) poza marżą kredytową i maksymalnym okresem kredytowania. W analizowanym 
okresie banki złagodziły takie kryteria, jak pozaodsetkowe koszty kredytu, wymagane zabez-
pieczenia, maksymalna kwota kredytu i maksymalny okres kredytowania. Natomiast zaostrzy-
ły jedynie kryteria, które zapewniają im większe dochody z tytułu działalności kredytowej, ta-
kie jak marża kredytowa i marża dla kredytów obarczonych większym ryzykiem2. Analizując, 
na podstawie Raportów o sytuacji banków wartość udzielanych kredytów dla gospodarstw do-
mowych na przestrzeni ostatnich 7 lat, można zaobserwować, iż z roku na rok rośnie wartość 
udzielanych kredytów ogółem (z 183,4 mld zł w 2006 roku do 533,2 mld zł w 2012 roku).

Rysunek 1. Struktura przedmiotowa kredytów dla gospodarstw domowych w mld zł wartości nominalnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport o sytuacji banków w 2007 roku 2008, s. 29; Raport 
o sytuacji banków w 2008 roku 2009, s. 43; Raport o sytuacji banków w 2009 roku 2010, s. 27; Raport 
o sytuacji banków w 2010 roku 2011, s. 17-18, 22; Raport o sytuacji banków w 2011 roku 2012, s. 29; 
Raport o sytuacji banków w 2012 roku 2013, s. 42.

Biorąc pod uwagę strukturę przedmiotową kredytów udzielanych gospodarstwom domo-
wym, należy wskazać, iż największy przyrost wartości można odnotować w przypadku kredytów 
mieszkaniowych (w 2012 roku w stosunku do 2006 roku przyrost wartości o 311,5%). Natomiast 
w przypadku kredytów konsumpcyjnych do 2009 roku wartość udzielanych tych kredytów rosła, 

2 Raporty Sytuacja na rynku kredytowym 2006-2013.
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jednak od 2010 roku następuje sukcesywny spadek wartości udzielanych kredytów konsumpcyj-
nych. Powyższe dane można uznać za pozytywne, bowiem oznaczają, że mimo liberalnej polityki 
banków dotyczącej udzielania kredytów konsumpcyjnych Polacy w mniejszym stopniu wykorzy-
stują te kredyty do finansowania bieżących potrzeb konsumpcyjnych.

Zawarta w artykule analiza zadłużenia Polaków została przeprowadzona na podstawie dwu-
dziestu pięciu edycji raportu InfoDług. Powstaje on w oparciu o informacje zgromadzone przez 
Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor w Rejestrze Dłużników, dane z bazy Biura Informa-
cji Kredytowej i Bankowego Rejestru Związku Banków Polskich. Raport, publikowany co kwartał, 
ukazał się po raz pierwszy w sierpniu 2007 roku. Raport InfoDług powstaje w oparciu o dane 
określone zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych go-
spodarczych. W przypadku informacji przekazanych przez kredytodawców lub dostawców usług 
masowych są to długi przekraczające 200 zł i przeterminowane powyżej 60 dni. W przypadku 
informacji przekazanych przez konsumentów – potwierdzone tytułem wykonawczym3.

Wszystkie analizowane edycje raportu InfoDług niezmiennie wskazują, iż statystycznie 
klientem podwyższonego ryzyka finansowego jest najczęściej mężczyzna pomiędzy 30. a 39. 
rokiem życia, mieszkający w  woj. śląskim lub mazowieckim4. Pojęciem klient podwyższo-
nego ryzyka określa się osobę opóźniającą się ze spłatą zobowiązań, zgłoszoną do Rejestru 
Dłużników BIG InfoMonitor, bądź notowaną w BIK, posiadającą zaległości wyższe niż 200 zł 
niespłacone przez więcej niż 60 dni5.

Łączna kwota zaległych płatności Polaków od sierpnia 2007 roku (1. edycja Raportu) do paź-
dziernika 2013 roku (25. edycja Raportu) wzrosła o 696,5%. Jak wskazują dane zawarte w raportach 
InfoDług, w sierpniu 2007 roku była to kwota rzędu 4,9 mld zł, natomiast w październiku 2013 Pola-
cy posiadali 39,03 mld zł zaległych płatności (rys. 2). Największą dynamikę przyrostu łącznej kwoty 
zaległych płatności Polaków można było zaobserwować od maja 2009 roku do listopada 2011. Od 
początku 2012 roku zadłużenie Polaków wzrasta ze zdecydowanie mniejszą dynamiką. 

3 InfoDług. Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka, BIG InfoMonitor, 
Edycja 25, Warszawa, październik 2013, s. 3.
4 Por. InfoDług. Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka, BIG InfoMoni-
tor, Edycja 1-25.
5 InfoDług. Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka, BIG InfoMonitor, 
październik 2013, s. 19.
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Rysunek 2. Łączna kwota zaległych płatności Polaków w okresie VIII 2007 – X 2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie dwudziestu pięciu edycji raportu InfoDług.

Dane zawarte w raportach InfoDług wskazują, iż z kwartału na kwartał odnotowuje się 
systematyczny wzrost liczby klientów podwyższonego ryzyka (rys. 3). W okresie od sierpnia 
2007 do lipca 2013 roku liczba nierzetelnych dłużników wzrosła o 1,35 mln osób (z 0,95 mln 
w sierpniu 2007 do 2,30 mln w lipcu 2013 roku). W ostatnim poddanym analizie raporcie 
InfoDług zanotowano minimalny spadek liczby klientów podwyższonego ryzyka. Fakt ten 
wymaga dalszych obserwacji w przyszłości, aby stwierdzić, czy ma on charakter incydental-
ny, czy też jest początkiem nowego trendu.

Rysunek 3. Liczba klientów podwyższonego ryzyka w okresie VIII 2007 – X 2013 (w mln)

Źródło: opracowanie własne na podstawie dwudziestu pięciu edycji raportu InfoDług.

Jak wskazuje 25. edycja Raportu, w październiku 2013 roku 6,0% Polaków nie regulowało 
swoich zobowiązań terminowo i w porównaniu z majem 2008 roku jest to wzrost o blisko 
3 punkty procentowe (rys. 4).
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Rysunek 4. Odsetek Polaków, którzy nie regulowali swoich zobowiązań terminowo w okresie V 2008 
– X 2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie dwudziestu pięciu edycji raportu InfoDług.

Jak wskazują kolejne edycje raportu InfoDług, do najbardziej rzetelnych dłużników nale-
żą głównie mieszkańcy woj. podlaskiego (1-9 edycji Raportu) i woj. świętokrzyskiego (10-25 
edycji Raportu). Natomiast najmniej sumiennie ze swoich zobowiązań wywiązują się miesz-
kańcy woj. śląskiego (niezmiennie przez wszystkie edycje Raportu)6.

Za niepokojący należy uznać fakt, iż od sierpnia 2007 do października 2013 roku ponad 
trzykrotnie wzrosła kwota średniego zaległego zadłużenia statystycznego dłużnika - z 5000 zł 
w sierpniu 2007 roku do 17 066 zł w październiku 2013 roku (rys. 5). Zobowiązania te wyni-
kają m.in. z niezapłaconych rachunków za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyj-
ne, czynsz za mieszkanie, z tytułu alimentów, a także niespłaconych kredytów hipotecznych 
i konsumpcyjnych7. Powyższa informacja wskazuje jednoznacznie, iż terminowe wywiązy-
wanie się ze swoich zobowiązań staje się dla Polaków realnym problemem.

Rysunek 5. Średnie zaległe zadłużenie statystycznego dłużnika w okresie VIII 2007 – X 2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie dwudziestu pięciu edycji raportu InfoDług.

6 InfoDług. Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka, BIG InfoMonitor, 
Edycja 1-25.
7 InfoDług. Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka, BIG InfoMonitor, 
października 2013, s. 6.
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W październiku 2013 roku największy dłużnik zanotowany w bazach BIK, BIG InfoMonitor 
i ZBP był mieszkańcem woj. mazowieckiego i posiadał 108,9 mln zł zaległych płatności. Źródłem 
jego zadłużenia są niespłacone kredyty na zakup towarów i usług, papierów wartościowych, pożyczki 
i kredyty mieszkaniowe8. Należy zadać sobie pytanie, w jaki sposób mogło dojść do powstania wie-
lomilionowego zadłużenia na rachunku jednej osoby. Można w tej kwestii wysunąć dwie hipotezy: 
zawiodła ocena zdolności kredytowej lub była ona zbyt liberalna, bądź osoba, która zaciągnęła tak 
duże zobowiązania, straciła nagle zdolność do ich spłaty w wyniku nieprzewidzianych okoliczności.

2. Analiza zadłużenia polskich przedsiębiorstw

Podejmując rozważania na temat zadłużenia polskich przedsiębiorstw, należy zdefiniować 
kategorię przedsiębiorcy. Warto wskazać, iż konsument, który jednocześnie jako osoba fizyczna 
prowadzi działalność jednoosobowo lub z innym partnerem w formie spółki cywilnej, staje się 
przedsiębiorcą, ponieważ zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 
„przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organiza-
cyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca 
we własnym imieniu działalność gospodarczą”. Zgodnie z ust. 2 tej ustawy „za przedsiębiorców 
uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności 
gospodarczej”9. Ponadto również wspólnicy i akcjonariusze spółek kapitałowych są jednocze-
śnie osobami fizycznymi, które mogą być przedsiębiorcami. Zachodzi tu więc zjawisko przeni-
kania się oraz rozszerzenia odpowiedzialności w zaciąganiu zobowiązań finansowych na osoby 
biorące w różnym charakterze udział w życiu gospodarczym. Odpowiedzialność ta wiąże się 
z dużymi konsekwencjami finansowymi, dlatego tak ważna jest kwestia posiadania świadomo-
ści tych konsekwencji przez powyżej wskazanych uczestników obrotu gospodarczego.

Mając na uwadze odpowiedzialność za zaciąganie zobowiązań (długów) i jednocześnie 
zarządzanie należnościami/wierzytelnościami, BIG InfoMonitor we współpracy ze Związ-
kiem Banków Polskich od listopada 2007 roku prowadzą regularne badania wśród przedsię-
biorców. Monitorują rozmiary m.in. zatorów płatniczych w obrocie gospodarczym oraz to, 
w jakim stopniu wpływają one na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i jak zmiany te kształtują 
się w określonym czasie. W ten sposób powstał Raport BIG, który mierzy poziom bezpie-
czeństwa działalności gospodarczej i  pozwala określić odczucia polskich przedsiębiorców 
oraz kierunek ich zmian. Na jego podstawie zaobserwować można od 2007 roku stopnio-
wy spadek bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej związany początkowo ze 
światowym, potem europejskim i w końcu krajowym, polskim kryzysem gospodarczym10. 

Wpływ na taki stan ma przede wszystkim spadek możliwości regulowania zadłużenia przez 
przedsiębiorców wobec swych kontrahentów w ustalonym terminie, a nawet czasowe lub cał-
kowite zaprzestanie spłaty zobowiązań finansowych. W celu dokonania zapłaty długów polski 
przedsiębiorca początkowo posiłkował się kilkoma mniejszymi kredytami, potem je konsolido-
wał, zaciągając następne, jeszcze większe. Tymczasem banki drastycznie podniosły stopy procen-
towe i zaostrzyły warunki uzyskania kredytów. Dotknęło to przede wszystkim przedsiębiorców 
realizujących rozpoczęte inwestycje. Brak tego źródła finansowania w krótkim czasie doprowa-
dził do powstania efektu domina, polegającego na zaprzestaniu regulowania zobowiązań finan-

8 Ibidem, s. 12.
9 Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004r. Nr 173, z późn. zm.)
10 Por. Raport Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej, BIG InfoMonitor, grudzień 2013.
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sowych powiązanym wzajemnie kontrahentom zupełnie, lub co najmniej w ustalonym terminie. 
Prowadzenie przedsiębiorstwa przypomina bowiem działanie naczyń połączonych. Problemy fi-
nansowe jednych partnerów biznesowych nader często skutkowały utratą płynności drugich itd. 
Efektem końcowym stało się całkowite zaprzestanie płacenia zobowiązań, a następnie upadłość 
polskich spółek giełdowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, którym nie wystarczyło ma-
jątku własnego oraz innych źródeł finansowania działalności. Z roku na rok problem miał co-
raz większy wymiar, o czym może świadczyć fakt, że rok 2012 został nazwany rokiem upadłości 
przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw giełdowych. Jak podaje firma ubezpieczeniowa Coface 
Poland w  swym raporcie11, polskie sądy wydały 877 postanowień o  upadłości przedsiębiorcy 
w roku 2012, co stanowi wzrost o 21,3 proc. w stosunku do roku 2011, i wynik najwyższy od 
ośmiu lat. Warto wspomnieć, że według tego raportu wciąż najgorsze notowania ma sektor bu-
dowlany, ponieważ ogłoszono ponad 50% więcej upadłości niż w poprzedzającym roku, a ponad-
to około 25% wszystkich upadłych w 2012 roku przedsiębiorstw należało do branży budowlanej.

Pierwsze dwa kwartały roku 2013 niestety również nie zapowiadały poprawy, albowiem z kolei 
Indeks Należności Przedsiębiorstw (INP), opracowany na potrzeby przeprowadzenia analizy kon-
dycji finansowej polskich przedsiębiorstw, wynosił od 82,2 do 82,4. Wskaźnik ten prezentuje stan 
portfela polskich przedsiębiorstw z uwzględnieniem takich czynników jak stan i prognozy w odzy-
skiwaniu należności, koszty związane z nieterminową zapłatą należności, stan przeterminowanych 
należności w portfelu przedsiębiorców oraz ilość przedsiębiorstw, które utraciły płynność finansową 
na skutek efektu domina. Indeks (INP) został opracowany na podstawie wyników 2498 ankiet wy-
pełnionych przez firmy ze wszystkich sektorów gospodarki, wszystkich regionów Polski, począwszy 
od mikroprzedsiębiorstw, poprzez sektor małych i średnich przedsiębiorstw, po wielkie korpora-
cje12. W pierwszym kwartale 2013 roku wydłużył się średni czas oczekiwania na spłatę należności 
przedsiębiorstw od swych kontrahentów już po terminie wskazanym w dokumentach dłużnych, 
takich jak faktury, rachunki itd. do prawie 5 miesięcy. W drugim kwartale 2013 r. średni okres zale-
głych należności wobec polskich przedsiębiorstw skrócił się do prawie 4 miesięcy13. Jednak w trze-
cim kwartale 2013 roku znacząco wzrósł indeks INP – od 85,7 w lipcu do 88,6 w październiku.

Rysunek 6. Indeks Należności Przedsiębiorstw (INP) w Polsce od I kw. 2009 do IV kw. 2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Białowolski, Portfel Należności Polskich Przedsiębiorstw, 
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Krajowy Rejestr Długów, lipiec 2013.

11 Raport Upadłości firm w Polsce w 2012 roku, Coface Poland, styczeń 2013.
12 Przedsiębiorcy z optymizmem patrzą w przyszłość, dostępny na www.windykacja.com.pl [dostęp: 02.12.2013].
13 P. Białowolski, Portfel Należności Polskich Przedsiębiorstw, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Pols-
ce – Krajowy Rejestr Długów, lipiec 2013, s. 6.
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Analizując dynamikę wskaźnika INP, można zaobserwować interesujące zjawisko. 
W  styczniu 2009 roku wskaźnik INP wynosił 82,4 i  sukcesywnie, lecz w  wolnym tempie, 
przez 2,5 roku wzrastał do poziomu 87,5 odnotowanego w  lipcu 2011 roku. Tymczasem 
analizowany wskaźnik w kwietniu 2013 roku przyjął wartość 82,2 i niezwykle dynamicznie, 
zaledwie w okresie 6 miesięcy wzrósł do poziomu najwyższego w historii badania – 88,6. 
Przytoczone dane uwidaczniają skalę zmiany wartości INP, jaka dokonała się w II kwartale 
2013 roku. Zmiana wskaźnika INP, jaka zaszła w II kwartale 2013 roku, była porównywalna 
pod względem wartości do zmiany INP w latach 2009–2011. Jednak w pierwszym przypadku 
zmiana trwała jedynie 6 miesięcy, a w drugim aż 2,5 roku. Są to dobre rokowania dla polskiej 
gospodarki i tym samym dla polskich przedsiębiorców. Poprawa ta związana jest ze zmniej-
szeniem udziału należności przedsiębiorców oczekujących na uregulowanie przez kontra-
hentów, albowiem odsetek należności po wskazanym terminie zapłaty w polskich przedsię-
biorstwach spadł z  najwyższego poziomu (27,7%) do najniższego (22,7%) w  pięcioletniej 
historii badania Portfel należności polskich przedsiębiorstw. W przeciągu czterech miesięcy 
liczonych od lipca do października 2013 roku przeciętny okres zaległych należności w pol-
skich przedsiębiorstwach skrócił się z 4 miesięcy i 9 dni do zaledwie 3 miesięcy i 24 dni14. 
Jest to najkrótszy okres oczekiwania na przeterminowane należności w całej historii badania.

Rysunek 7. Indeks INP i dynamika PKB w Polsce od I kw. 2009 do IV kw. 2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Białowolski, Portfel Należności Polskich Przedsiębiorstw, 
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Krajowy Rejestr Długów, lipiec 2013 oraz da-
nych GUS.

Analiza okresu ostatnich pięciu lat w  kwartalnych zestawieniach Indeksu Należności 
Przedsiębiorstw (INP) oraz Produktu Krajowego Brutto (PKB) zawartych w raportach GUS 

14 Ibidem.
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pozwala wyciągnąć ciekawy i  zarazem optymistyczny wniosek. Po dokonaniu zestawienia 
i  porównania danych zauważyć można wyraźną korelację Indeksu INP ze wzrostem PKB 
w Polsce. Tendencja wzrostowa zapoczątkowana w trzecim kwartale 2013 roku może stać się 
jednym z pozytywnych symptomów poprawy sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw 
i co za tym idzie – wzrostu gospodarczego w 2014 roku.

3. Działania kształtujące odpowiedzialność w zaciąganiu zobowiązań

Analiza zadłużenia polskich konsumentów dokonana na podstawie raportów InfoDług 
jednoznacznie wskazuje, iż Polacy wykazują się dużą nieodpowiedzialnością jeśli chodzi o re-
gulowanie swoich zobowiązań nie tylko wobec banków, ale również wobec dostawców usług 
masowych. Z. Bauman słusznie zauważa, iż współcześnie następuje zderzenie dwóch filo-
zofii życiowych. Jedna z nich postuluje nieustanne zadłużanie się, a druga oszczędność i ra-
cjonalność wydatków: „Doszło do zderzenia kultury książeczki oszczędnościowej i kultury 
karty kredytowej. Dwóch przeciwstawnych kultur. Za mojego młodu uczono, żeby odkładać 
na mieszkanie, na samochód. Chcesz samochód, załóż książeczkę oszczędnościową w PKO! 
Chcesz mieszkanie, załóż jeszcze jedną książeczkę w PKO! A potem przyszła era karty kredy-
towej, kiedy młodych kusiło się i zmuszało do zadłużania. Jeżeli miłujesz ojczyznę, ożywiaj 
gospodarkę, czyli wydawaj więcej pieniędzy. Jeżeli ich nie masz, to pożycz, ale wydawaj. Tym 
przepojeni są młodzi ludzie dziś. A tu nagle stają wobec realiów, które do tej pory kojarzy-
li tylko z dawno minionymi czasami”15. Z kwartału na kwartał wzrasta zaległe zadłużenie 
Polaków, przy czym niepokojący jest fakt, iż nie jest to wyłącznie zadłużenie kredytowe, ale 
również zadłużenie wynikające z codziennego funkcjonowania. Są to niezapłacone rachunki 
za energię elektryczną, gaz, telefon, Internet, czynsz. Analizując politykę kredytową banków 
w Polsce, można zaobserwować, iż banki, w początkowej fazie kryzysu zaostrzały w coraz 
większym stopniu kryteria udzielana kredytów. Jednak obecnie takie restrykcyjne obostrze-
nia stosują tylko wobec kredytów mieszkaniowych, bowiem w  przypadku kredytów kon-
sumpcyjnych następuje łagodzenie wymagań stawianych kredytobiorcom. 

Jak pokazał kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych, jednak ta restrykcyjna polityka 
banków ma uzasadnienie w przypadku społeczeństwa konsumpcjonistycznego. Często bo-
wiem negatywne rozpatrzenie przez bank wniosku kredytowego jest jedynym mechanizmem 
powstrzymującym jednostki przed nieodpowiedzialnym zaciąganiem kolejnych zobowiązań 
finansowych. W  związku z  tym konieczne jest zastosowanie instrumentów kształtujących 
świadomość koncentrujących się nie tylko na odpowiedzialnym korzystaniu przez konsu-
mentów z  instrumentów finansowych, lecz przede wszystkim na kształtowaniu odpowie-
dzialności w  trzech aspektach: w gospodarowaniu, w relacjach interpersonalnych i wobec 
środowiska przyrodniczego. Należy stwierdzić, iż w przypadku kształtowania odpowiedzial-
nych postaw społeczeństwa kluczowe znaczenie mają instrumenty pozwalające na zmianę 
świadomości jednostek. Ważne jest to, aby kształtować świadomość zintegrowaną, która 
„jawi się jako swoisty horyzont bytowy, świadomościowo-całościowy sposób ujmowania, 
przejawiający się w poznaniu endo- i egzogenicznym bytu i otaczającej rzeczywistości”16. 

15 Koniec orgii, z  prof. Zygmuntem Baumanem rozmawia Tomasz Kwaśniewski, „Duży Format”, dodatek do 
„Gazety Wyborczej”, 9.02.2009.
16  B. Piontek, Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego, Wydawnictwo Hyla, Bytom 2006, s. 233.
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Egzogenicznie ukształtowana świadomość zintegrowana łączy w sobie kompleksowe wy-
kształcenie w wymiarze ekonomicznym, społecznym i przyrodniczym i oparta jest na nie-
zrelatywizowanej skali wartości i  aksjomatach. Zintegrowana świadomość charakteryzuje 
się umiejętnością kompleksowej oceny zjawisk według zintegrowanych kryteriów: ekono-
micznych, społecznych i przyrodniczych, zdolnością do internacjonalizacji poznanych tre-
ści, tożsamością środowiskową i zdolnością do dokonywania wyborów przy przestrzeganiu 
zintegrowanych kryteriów17. 

Wszelkiego rodzaju działania edukacyjne powinny być wykorzystywane w jak najszer-
szym zakresie, a jako narzędzie wspomagające można użyć marketingowych kampanii spo-
łecznych. Kwestią dyskusyjną jest to, czy banki powinny być organizatorem przedsięwzięć 
kształtujących odpowiedzialność finansową. Jak wskazują wyniki badań przeprowadzonych 
przez CBOS na temat zaufania Polaków do banków, pomimo tego że Polacy ufają bankom, 
źle oceniają zasady ich działania. Ponad połowa ankietowanych ocenia, że klient nie jest trak-
towany w banku jak partner, z którym robi się interes, ale wyłącznie jako źródło zysku, ofia-
ra do wykorzystania. Niewielu badanych (14%) wierzy, że urzędnicy bankowi, doradzając 
klientom, dbają o ich dobro, a wręcz zdecydowana większość jest przekonana, że skupiają się 
oni na osiągnięciu korzyści dla banku, a nie dla klienta18. 

Jak pokazują badania CBOS-u, ponad połowa Polaków (52%) dobrze ocenia działalność 
Narodowego Banku Polskiego19. W związku z  tym zaangażowanie się NBP jako instytucji 
o pozytywnym wizerunku w oczach obywateli w przedsięwzięcia mające na celu kształtowa-
nie odpowiedzialnych postaw społeczeństwa może się przyczynić do zwiększenia efektyw-
ności tych działań. Istotne jest to, aby były to działania spójne, skoordynowane ze sobą i pro-
wadzone ciągle, a nie jako sporadyczne jednorazowe akcje. Nie można przy tym zapomnieć 
o wprowadzeniu do programu nauczania na każdym poziomie edukacji zajęć z zakresu wie-
loaspektowej odpowiedzialności. Działania edukacyjne pozwalają bowiem na kształtowanie 
świadomości zintegrowanej, a także odpowiedzialnych postaw i utrwalanie tych działań po-
przez powtarzalność przekazywanych treści na różnych etapach procesu kształcenia.

Można przypuszczać, że na obserwowane w ostatnich dwóch kwartałach zjawisko po-
zytywnych zmian wartości Indeksu Należności Przedsiębiorstw (INP) ma wpływ rosnąca 
świadomość polskich przedsiębiorców w  zakresie zadłużania się oraz ponoszenia ryzy-
ka gospodarczego. Z  tej świadomości wypływa pożądana w dobie kryzysu gospodarczego 
ostrożność w zaciąganiu nowych zobowiązań oraz udzielaniu kredytów kupieckich kontra-
hentom, co jest właśnie elementem ryzyka gospodarczego. W celu ograniczenia tego ryzyka 
do minimum należy stale pogłębiać świadomość przedsiębiorcy w zakresie swoich możliwo-
ści spłaty bieżących kosztów stałych utrzymania przedsiębiorstwa i regulowania należności 
wobec swoich kontrahentów, wierzycieli oraz zobowiązań długoterminowych wynikających 
z zaciągniętych kredytów, pożyczek itp. Wobec swoich kontrahentów, będących dłużnikami, 
trzeba ograniczyć ryzyko poprzez ostrożne udzielanie im kredytów kupieckich w zakresie ich 
wysokości oraz terminów. Warto dodatkowo zastosować działania prewencyjne, co najmniej 
takie jak na przykład sprawdzenie stanu majątkowego oraz płynności finansowej potencjal-
nych kontrahentów, którym przedsiębiorca ma zamiar sprzedać swoje towary lub usługi na 

17  Ibidem, s. 233-234.
18  Komunikat z badań Zaufanie do banków na początku kryzysu finansowego 2009, s. 7.
19  Komunikat z badań Oceny instytucji publicznych 2011, s. 7.
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odroczony termin zapłaty. Dokonać tego można we własnym zakresie albo skorzystać z wielu 
dostępnych wywiadowni gospodarczych. Skorzystanie z porad prawnych przed zawarciem 
umów, a potem w trakcie ewentualnej windykacji pozasądowej oraz procesowej sądowo-eg-
zekucyjnej, świadczy o daleko idącej i pożądanej ostrożności gospodarczej. Standardem po-
winno być monitorowanie na bieżąco spływu należności wynikających z dokonanych trans-
akcji. Przedsiębiorca ma możliwość dokonania powyższych czynności we własnym zakresie 
lub skorzystania z  usług outsourcingowych. W  tym celu przedsiębiorca może sprawdzić 
kontrahenta, monitorować należności, a nawet ewentualnie je windykować, korzystając na 
przykład z jednego z trzech Biur Informacji Gospodarczej: 

•	 Rejestru Dłużników ERIF BIG, który związany jest z spółką świadczącą usługi win-
dykacyjne Kruk S.A,

•	 BIG InfoMonitor, który w zakresie wymiany informacji gospodarczych współpra-
cuje z  Biurem Informacji Kredytowej i  Związkiem Banków Polskich, z  którego korzystają 
również banki.

•	 Krajowego Rejestru Długów BIG, który szczyci się prawdopodobnie największą bazą 
danych o dłużnikach, z której korzystają instytucje, przedsiębiorcy i banki. 

Najbardziej skuteczne jest jednak nie indywidualne, lecz systemowe podejście do kwestii za-
rządzania należnościami. Taką metodą zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie jest sys-
tem zarządzania należnościami/wierzytelnościami znany pod nazwą Prewencja Windykacyjna20, 
który pełni jednocześnie funkcję zarządzania ryzykiem finansowym oraz ochrony przed nega-
tywnymi skutkami kryzysu. System kształtuje decyzje zarządcze ryzykiem finansowym w przed-
siębiorstwie w celu zachowania lub przywrócenia utraconej płynności finansowej mającej wpływ 
na wartość przedsiębiorstwa poprzez usunięcie lub zminimalizowanie zagrożeń związanych z jej 
utratą. Wybiórcze, sporadyczne lub indywidualne zastosowanie pojedynczych narzędzi zmierza-
jących do zapobiegania lub ograniczenia ryzyka finansowego z reguły nie jest tak skuteczne jak 
zastosowanie rozwiązań systemowych. W obecnym otoczeniu gospodarczym, szczególnie w wa-
runkach kryzysu gospodarczego, przedsiębiorstwo podlega tak wielu zmiennym warunkom, że 
tylko zasada podejścia systemowego w zarządzaniu okazuje się najbardziej skuteczna. Dlatego 
warto zaimplementować sprawny system zarządzania należnościami/wierzytelnościami będący 
elementem zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie umożliwiający kształtowanie 
trafnych decyzji zarządczych mających wpływ na wartość przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Aktualne problemy polskich konsumentów i przedsiębiorców, będące wynikiem braku 
odpowiedzialności w codziennym funkcjonowaniu, wyraźnie wskazują konieczność podję-
cia działań mających na celu kształtowanie świadomości i odpowiedzialnych postaw, bowiem 
pozwalają one ex ante zapobiegać zjawisku nadmiernego i nieracjonalnego zadłużania. Moż-
na tego dokonać poprzez kompleksowy program różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych 
i społecznych kampanii marketingowych. W przypadku przedsiębiorców, poza tymi działa-
niami zastosowanie mają podejścia systemowe, takie jak System Prewencja Windykacyjna. 

20  System powstał na przełomie 1999 i 2000 roku, a jego twórcą jest Dariusz Stach. Po raz pierwszy został zasto-
sowany w przedsiębiorstwie Górnośląski Serwis Gospodarczy sp. z o.o., który wprowadzał go następnie w innych 
przedsiębiorstwach.
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Działania systemowe pozwalają na holistyczne ujęcie procesu zarządzania należnościami/
wierzytelnościami, a to zwiększa bezpieczeństwo gospodarcze przedsiębiorstw. W nawiąza-
niu do danych statystycznych dotyczących zadłużenia Polaków i Indeksu Należności można 
stwierdzić, iż następuje powolny proces zmiany postaw na te, które charakteryzują się odpo-
wiedzialnością. Proces ten jest skomplikowany i długotrwały, jednak należy podjąć się jego 
realizacji, ponieważ współczesny model społeczeństwa pociąga za sobą coraz bardziej nega-
tywne skutki i prowadzi do destabilizacji całego sytemu społeczno-gospodarczego. 

Reasumując, należy stwierdzić, iż postulaty zgłaszane w  niniejszym artykule wcielone 
w życie pozwoliłyby na uniknięcie lub co najmniej na złagodzenie skutków współczesnego 
światowego kryzysu finansowego. Z. Bauman podkreśla także odpowiedzialność rządzących 
i ekspertów za współczesny kryzys finansowy: „Kiedy spadała statystyka PKB, pojawiał się 
premier albo minister skarbu i wzywał ludzi, żeby więcej kupowali. Formuła była taka, że 
wyjdziemy z  depresji, jeśli uda się zmobilizować konsumentów.  Patriotyzm przejawiał się 
w tym, żeby więcej kupować. A więcej kupować znaczyło się zapożyczać, bo przecież pensje 
nie rosły w tak szybkim tempie jak PKB. Skoro wszystkie autorytety ekonomiczne, autory-
tety polityczne, autorytety środowiska, autorytety współzawodnictwa na giełdzie społecznej 
– wszyscy – nakłaniali, żeby wydawać, to jak w to wątpić”21. Zatem także na osobach spra-
wujących władzę i stanowiących prawo ciąży moralny obowiązek, aby tworzyli rozwiązania 
instytucjonalne i prawne umożliwiające odpowiedzialne funkcjonowanie jednostek.
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KARTA RÓŻNORODNOŚCI NARZĘDZIEM DOSKONALENIA 
WIZERUNKU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI

DIVERSITY CHARTER – A TOOL TO IMPROVE THE EMPLOYER 
BRANDING OF THE CONTEMPORARY ORGANISATION

Streszczenie: Różnorodność jest fundamentalną wartością współczesnego społeczeństwa. Polityka 
równego traktowania i zarządzanie różnorodnością przynosi wymierne korzyści i wpływa na rozwój 
oraz innowacyjność organizacji. Mając na uwadze poszanowanie dla różnorodnego, wielokulturo-
wego społeczeństwa oraz kładąc nacisk na politykę równego traktowania ze względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwy-
znaniowość, przekonania polityczne itd., organizacje zobowiązują się do wdrażania zasad zarządza-
nia różnorodnością i polityki równego traktowania oraz ich promowania i upowszechniania wśród 
wszystkich interesariuszy organizacji. Jednym z narzędzi pomocnych w realizacji powyższych zamie-
rzeń jest Karta Różnorodności.

Słowa kluczowe: zarządzanie różnorodnością, Karta Różnorodności, równe prawa, zarządzanie kapi-
tałem ludzkim, wizerunek pracodawcy
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Summary: Diversity constitutes a fundamental value of the modern society. Equal rights policies and diver-
sity management translate into measurable benefits and drive forward the development and innovativeness 
of organisations. Taking into consideration the respect for the diverse multicultural society and placing 
special emphasis on policies promoting equal rights, irrespective of gender, age, disability, health, race, na-
tionality, ethnic origin, religion, irreligiousness, political view and so on, organization undertakes to imple-
ment diversity management and equal rights policies and to promote and disseminate them among all of 
its stakeholders. One of the tools which may help to realize the mentioned above plan is Diversity Charter

Key words: diversity management, Diversity Charter, equal rights, human capital management, em-
ployer branding 

Wstęp

„W dobie rosnącej konkurencji i wymagań klientów profesjonalne kształtowanie relacji 
firmy z  otoczeniem biznesowym i  społecznym oraz budowanie jej wiarygodności i  reputa-
cji stają się, obok kwestii efektywności finansowej i jakości oferowanych wyrobów lub usług, 
istotnym elementem kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw”1. CSR w Pol-
sce cieszy się rosnącym zainteresowaniem kadry menedżerskiej, instytucji otoczenia biznesu, 
inwestorów oraz administracji państwowej, stopniowo stając się wyznacznikiem ładu korpo-
racyjnego oraz priorytetem w budowaniu kompleksowej strategii rozwoju firmy. 

Istota koncepcji dostrzegana jest również przez media, które popularyzują temat wśród 
szerszego grona odbiorców, nie tylko branżowych. Duża liczba działań na rzecz populary-
zacji CSR przyczyniła się do uświadomienia znaczenia aspektów środowiskowych, społecz-
nych oraz z zakresu zarządzania (ang. Environment, Social, Governance, ESG) w prowadze-
niu działalności gospodarczej, a  także wymiany dobrych praktyk oraz rozwoju oddolnych 
inicjatyw i standardów w obszarze zrównoważonego rozwoju2.

Kierowanie się zasadami odpowiedzialnego biznesu może przynieść współczesnym organizacjom 
wiele korzyści w wymiarze zewnętrznym oraz wewnętrznym. Do przykładowych zaliczyć należy:

−	 lepszą pozycję na rynku – firmy odpowiedzialne cieszą się dobrą reputacją oraz wy-
padają korzystniej na tle konkurentów,

−	 większe zaufanie i lojalność ze strony klientów wobec odpowiedzialnej marki,
−	 łatwiejszy i szybszy sposób na pozyskiwanie partnerów biznesowych oraz kapitału,
−	 lepsze wykorzystanie zasobów (ograniczanie energochłonności i materiałochłonności
−	 produkcji i usług, redukcja kosztów zużycia energii i materiałów, wody, wywozu odpadów,
−	 polepszenie morale pracowników oraz wydajności pracy,
−	 lepsze postrzeganie przez inwestorów, organizacje finansujące, sponsorów i społecz-

ność finansową,
−	 możliwości przyciągania i utrzymania utalentowanych pracowników,
−	 poprawa relacji z rządem, mediami, dostawcami, konkurentami, klientami i spo-

łecznością lokalną3.

1  R. Baniak, CSR- społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Krajowy Program Reform – Europa 2020, Minis-
terstwo Gospodarki, Warszawa 2012, s. 2
2  Ibidem.
3  T. Gasiński, G. Piskalski, Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i  średnich przedsiębiorstw. Materiał 
przygotowany na potrzeby Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2012, s. 19.
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1. Odpowiedzialny biznes – dlaczego warto, choć jednak czasem trudno?

Choć koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu jest w Polsce coraz szerzej znana i co-
raz lepiej rozumiana, sceptycyzm wobec działań przedsiębiorców, w tym działań z zakresu CSR, 
pozostaje wysoki4. Sprzyja temu niewątpliwie rosnąca liczba afer gospodarczych oraz liczne do-
niesienia o występowaniu w organizacjach zachowań patologicznych, jak korupcja, dyskrymi-
nacja, mobbing, nepotyzm czy molestowanie seksualne. W kontekście powyższego należałoby 
zastanowić się, dlaczego założenia teoretyczne wciąż tak dalece odbiegają od praktyki. Być może, 
jak twierdzi jeden z autorów, za bardzo skupiamy się na biznesie jako anonimowej całości, a za 
mało na osobie przedsiębiorcy – jako człowieku, który wychowywany jest w pewnym systemie 
wartości. Być może nie tworzymy jako społeczeństwo odpowiedniej infrastruktury etycznej. Być 
może, a właściwie na pewno, nadszedł już czas, aby przestać uczyć zarządzania i ekonomii w ode-
rwaniu od etyki i odpowiedzialności. Pora, aby przestać nagradzać ludzi za sukces niezależnie 
od tego, w jaki sposób go osiągnęli. Jeżeli nadal sceptycy będą wyciągać argument o wyższości 
zysków nad wartością dla ogółu, warto przypomnieć im, jakie konsekwencje gospodarcze miały 
niektóre z działań, chociażby w kontekście ostatniego światowego kryzysu5.

Mimo wielu wątpliwości kierunek, jakim ma podążać światowy biznes pozostaje nie-
zmienny. W 2010 roku Światowa Rada na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business 
Council for Sustainable Development, WBCSD) przedstawiła dokument Vision 2050. The new 
agenda for business, w którym określone zostały kluczowe wyzwania dla sektora prywatne-
go związane z budowaniem stabilnych podstaw zrównoważonego rozwoju. W dokumencie 
zidentyfikowano sześć kluczowych obszarów tematycznych, wskazujących priorytetowe kie-
runki działań: kapitał społeczny, kapitał ludzki, zrównoważony rozwój infrastruktury, zasoby 
naturalne, zrównoważona energia, a  także jakość państwa i  instytucji. Określono również 
główne czynniki sukcesu, które powinny być uwzględnione we wszystkich działaniach bizne-
su na rzecz zrównoważonego rozwoju, tj. edukacja, innowacje i współpraca6.

2. Zarządzanie różnorodnością wyznacznikiem poziomu społecznej 
odpowiedzialności organizacji

„Zarządzanie różnorodnością to temat, który zaczyna być w Polsce coraz bardziej po-
pularny. Nie jest chwilową modą czy fanaberią – jest wyzwaniem, z którym zmaga się lub 
wkrótce zmagać się będzie każda firma. Różnorodność jest faktem. Część organizacji ignoru-
je ją, tracąc tym samym wynikające z niej korzyści biznesowe. Przykłady z całego świata do-
wodzą, że dzisiaj nie powinniśmy już dyskutować o tym, czy różnorodność jest komukolwiek 
potrzebna, tylko o tym, jak z niej najlepiej korzystać”7. Różnorodność to szansa, która przy-

4  N. Ćwik, Koniec świata odwołany, [w:] E. Albińska, M. Andrejczuk, A. Gajek, M. Grzybek, A. Siarkiewicz
(red.), Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki, Raport przygotowany przez FOB, Warszawa, 2012, s. 4.
5  Ibidem.
6  B. Adamczyk, A. Stanek, Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu, [w:] E. Albińska, M. Andrejc-
zuk, M. Krawcewicz, K. Kurzyp, P. Oczyp (red.), Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki, Raport przygo-
towany przez FOB, Warszawa 2011, s. 6.
7  E. Lisowska, A. Sznajder (red.), Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Raport z I edycji barometru 
różnorodności. Publikacja przygotowana w ramach projektu „Diversity Index” współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa 2013, s. 3.
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nosi korzyści zarówno organizacjom prywatnym i publicznym, jak i całemu społeczeństwu. 
Istnieje szereg dowodów i argumentów uzasadniających różnorodność w miejscu pracy, co 
pozwala zrozumieć, dlaczego coraz więcej europejskich przedsiębiorstw wdraża strategie na 
rzecz różnorodności i  równości nie tylko ze względów etycznych i prawnych, ale również 
w celu osiągnięcia korzyści biznesowych8. Warto zwrócić uwagę na niektóre z nich:

−	 impuls do nowych pomysłów i osiągania doskonałości w podejściu do pracy – róż-
norodność i  włączenie rozmaitych pomysłów, punktów widzenia oraz doświadczeń pra-
cowników prowadzi do przełomowych odkryć, które zwiększają możliwości podejmowania 
wyzwań związanych z konkurencyjnością w biznesie. W jednorodnym środowisku istnieje 
zagrożenie wykorzystywania wypracowanych schematów, co może wpływać na ogranicze-
nie, a nawet zahamowanie kreatywności,

−	 większa zdolność adaptacyjna organizacji,
−	 możliwość korzystania w szerokim zakresie z doboru wewnętrznego,
−	 szersza baza do tworzenia rdzenia umiejętności firmy,
−	 większe możliwości rekonfiguracji zasobów ludzkich, a  tym samym wyboru opty-

malnej strategii zarządzania,
−	 możliwość trafniejszego podziału pracy i wzajemnego zastępowania się pracowni-

ków dzięki komplementarności kwalifikacji,
−	 większe możliwości w wyborze reprezentantów firmy w procesach negocjacyjnych,
−	 zwiększenie zasobów wiedzy organizacji,
−	 wspieranie wdrażania koncepcji organizacji uczącej się, minimalizacja monotonii,
−	 możliwość podejmowania trafniejszych decyzji,
−	 krótsza droga do wypracowania najlepszych rozwiązań dzięki wymianie doświad-

czeń i pomysłów zróżnicowanych pracowników,
−	 łatwiejszy przebieg procesu pokonywania oporu wobec zmian – można łatwo po-

liczyć „koszty utraconych korzyści”, które mogą wyniknąć z zaniechania podjęcia pewnych 
działań oraz inne koszty, związane chociażby z dużą rotacją pracowników, którzy nie są za-
dowoleni z pracy,

−	 łatwiejszy dostęp do bazy talentów – bardziej otwarte środowisko przyciąga lepsze, bardziej 
kreatywne osoby, które mają nadzieję, że w tym miejscu będą mogły realizować swoje pomysły. 
Umiejętność wykorzystania różnorodnych talentów wpływa na maksymalizację zysków firmy,

−	 lepsza atmosfera w pracy – dobra atmosfera w pracy, w której ludzie są otwarci, czują się 
docenieni, szanowani sprzyja ich zaangażowaniu i efektywności. Pracownik, który ma poczucie, 
że jest ważnym i wartościowym pracownikiem, którego praca jest doceniana i to ona decyduje 
o jego awansach, a nie kolor skóry bądź religia, chętniej się angażuje w to, co robi,

−	 tworzenie atmosfery wrażliwości kulturowej, wzajemnej tolerancji,
−	 wzbogacanie samych pracowników – wpływ pracowników na siebie nawzajem – pra-

ca w różnorodnym środowisku to szansa uczenia się od siebie nawzajem. Różnice kulturowe,
−	 religijne związane są także z różnym postrzeganiem świata, podejściem do wielu za-

gadnień. Często związane są także z różnym sposobem pracy, czy rozwiązywania problemów. 
W różnorodnym zespole można się zatem nie tylko wymienić wiedzą merytoryczną potrzeb-
ną do wykonywania zadań, ale także służyć rozległą wiedzą w sprawach pozazawodowych,

8  L. Papamichalopoulou, Zarządzanie różnorodnością motorem rozwoju w Unii Europejskiej. Łączy nas różnorod-
ność. Przewodnik po karcie różnorodności, FOB, Warszawa 2013, s. 4.
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−	 efektywne wykorzystanie możliwości/oczekiwań – szacunek dla pracowników, wy-
korzystywanie ich różnorodnych talentów i umiejętności z  jednej strony pozwalają zopty-
malizować pracę ludzi i tym samym korzyści dla firmy, z drugiej – pozwalają wykorzystać 
w pełni potencjał pracownika oraz odpowiedzieć na jego własne potrzeby i oczekiwania,

−	 szersze myślenie – zatrudnianie pracowników różnorodnych, w tym defaworyzowa-
nych, stwarza dostęp do większej liczby klientów z tych samych grup,

−	 brak sztucznych barier przy wejściu do organizacji,
−	 bardziej rozgałęziona sieć kontaktów wnoszonych przez pracowników,
−	 szybsze i częstsze znajdowanie okazji w otoczeniu,
−	 polepszenie wizerunku i reputacji firmy – to nie tylko kwestia społecznej odpowie-

dzialności biznesu, ale przede wszystkim kwestia PR wewnętrznego i zewnętrznego. To także 
opinia doskonałego pracodawcy – pracodawcy z wyboru. Mając taką markę na rynku, mo-
żemy się spodziewać, że do nas trafią CV najzdolniejszych absolwentów. Zadowoleni pra-
cownicy, pracujący w przyjaznej atmosferze, niedyskryminowani i szanowani, są najlepszym 
narzędziem budującym reputację i wizerunek firmy godnej zaufania wśród przyszłych pra-
cowników, klientów oraz partnerów biznesowych, 

−	 pozycja lidera rynku – jeśli chcemy, żeby nasza firma należała do czołówki w swoim 
segmencie rynku, musimy być konkurencyjni, musimy brać pod uwagę różnorodność na-
szych ludzi, motywować i wzmacniać tych, którzy dla nas pracują. Posiadanie różnorodnych 
pracowników i silnej pozycji rynkowej stanowi o przewadze konkurencyjnej – możemy ją 
wykorzystać do zbudowania lojalności klientów wobec naszej firmy,

−	 zbliżenie do rynku – różnorodny zespół pracowników pozwala lepiej odpowiedzieć 
na potrzeby różnorodnych klientów. Dzięki temu są one lepiej rozpoznane, bardziej klarow-
ne, a firma może im sprostać,

−	 przestrzeganie prawa antydyskryminacyjnego to główny czynnik decydujący o po-
dejmowaniu działań w  zakresie zarządzania różnorodnością w  krajach zachodnich oraz 
w USA. Coraz bardziej świadomi swoich praw pracownicy zaczynają dochodzić swoich rosz-
czeń w sądach. Przestrzeganie wszelkich zapisów powala uniknąć nie tylko kosztów sądo-
wych, ale także utraty reputacji, która może być dla firmy dużo bardziej kosztowna.

−	 bardziej efektywne zarządzanie organizacją – dobór poszczególnych narzędzi zarzą-
dzania (rekrutacja i  selekcja, motywowanie, ścieżka kariery, ocena, styl przywództwa itp.) 
z uwzględnieniem kryterium różnorodności pracowników pozwala zminimalizować ryzyko 
niepowodzenia, tym samych skracając cenny czas potrzebny na osiągnięcie zamierzonego 
przez pracodawcę efektu końcowego9.

Strategia „Europa 2020” pokazuje, w jaki sposób Unia może wyjść z kryzysu gospodar-
czego silniejsza, stając się gospodarką inteligentną, zrównoważoną i  sprzyjającą społecz-
nej akceptacji. Zarządzanie różnorodnością jest istotnym elementem osiągnięcia szybkich 
i  trwałych wyników związanych z  tą ambitną strategią10. Aby przetrwać, przedsiębiorstwa 
muszą się dostosować, zmienić, wprowadzić zarządzanie różnorodnością i dokonać jej stra-
tegicznej integracji w swoją działalność. Komisja Europejska przeprowadziła ogólnoeuropej-

9  A. Wziątek-Staśko, Diversity management – narzędzie skutecznego motywowania pracowników, Difin, War-
szawa 2012, s. 44-46.
10  G. Kormancova, Project success and failure, [w:] S. Hittmar (red.), Theory of Management. The Selected Problems for 
the Development Support of Management Knowledge Base, University of Zilina, no 6, Zilina 2012, p. 117.
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skie badania i analizy dotyczące uzasadnienia biznesowego dla różnorodności. Pokazują one, 
że firmy robią ustawiczne postępy we wdrażaniu strategii różnorodności i równości w miej-
scu pracy11. Ta tendencja nie zawsze jest jednak widoczna wśród polskich przedsiębiorców. 
Według najnowszych wyników badań:

•	 Zainteresowanie tematyką zarządzania różnorodnością ma na ogół charakter dekla-
ratywny. W ograniczonym stopniu podejmuje się konkretne działania zbliżające do spełnie-
nia standardów w tym zakresie. Potwierdzeniem są np. dane mówiące o tym, że tylko 26% 
firm/instytucji posiada strategię zarządzania różnorodnością, 31% prowadzi monitoring 
wynagrodzeń ze względu na różne cechy demograficzno-społeczne, zaledwie 23% realizuje 
programy na rzecz określonych grup społecznych (np. osób w wieku 50+ czy osób z niepeł-
nosprawnościami). 

•	 Zarządzanie różnorodnością postrzegane jest niejednokrotnie w sposób stereotypo-
wy. Z Barometru Różnorodności wynika, że programy związane z godzeniem życia zawodo-
wego i rodzinnego adresowane są przeważnie do kobiet. Firmy i instytucje o nowatorskim 
podejściu, polegającym na dostrzeganiu, iż rodzicami są zarówno kobiety, jak i mężczyźni, 
oferujące programy skierowane do ojców i zachęcające ich do korzystania z urlopu ojcow-
skiego stanowiły 1/3 wśród badanych i były to wyłącznie firmy duże. 

•	 Wiele przedsiębiorstw – jak wynika z badania ilościowego – zetknęło się z pojęciem 
„zarządzanie różnorodnością” i prawidłowo definiowało jego istotę, ale jednocześnie więk-
szość deklarowała (74%), że nie wprowadza strategii zarządzania różnorodnością, bowiem 
nie dostrzega większych korzyści z jej wdrażania oprócz tych wizerunkowych. Zarządzanie 
różnorodnością jest przez większość przedsiębiorstw utożsamiane z równym traktowaniem 
i dążeniem do tego, żeby miejsce pracy charakteryzowało się zróżnicowanym pod względem 
cech demograficzno-społecznych kapitałem ludzkim. W małym zaś stopniu jest kojarzone 
z korzyściami ekonomicznymi, jakie firma może uzyskać z różnorodności w dłuższym czasie. 

•	 Kilka organizacji (pięć dużych firm), biorących udział w pierwszej edycji Barometru 
Różnorodności, uzyskało wysoki wynik – na poziomie 72-78%. Te przykłady świadczą, że są 
już w Polsce przedsiębiorstwa zaawansowane we wdrażaniu polityki różnorodności, mogące 
stanowić przykład dla innych12.

Wyniki powyższe wskazują, iż strategia zarządzania różnorodnością nie została jeszcze 
poznana i zrozumiana przez wielu przedsiębiorców w wystarczający sposób, a dla niektórych 
nadal wręcz pozostaje kategorią nieznaną. 

11  S. Brett, [w:] Raport: „Świadomość korzyści biznesowych odnoszonych dzięki Europejskim Kartom 
Różnorodności. Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy”, Warszawa 2013, s. 9. Broszura została wydana 
przez Europejską Platformę Wymiany Wiedzy i Doświadczeń związanych z Kartą Różnorodności i  jest finan-
sowana przez Komisję Europejską w  ramach programu PROGRESS i  projektu „Wsparcie inicjatyw własnych, 
promujących zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy w całej UE”. Program PROGRESS jest instrumentem 
finansowym wspierającym rozwój i  koordynację polityki UE w  takich obszarach jak zatrudnienie, akceptacja 
i ochrona społeczna, warunki pracy, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz równość płci.
12  E. Lisowska, A. Sznajder (red.), Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy…, s. 66.
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3. Karta różnorodności pisemnym zobowiązaniem do promowania 
różnorodności i równości w miejscu pracy

Karty Różnorodności są dobrowolnymi inicjatywami, które pomagają przedsiębiorstwom 
i instytucjom publicznym rozbudzić potencjał drzemiący w różnorodności poprzez wspieranie

korzyści biznesowych dla firm oraz bardziej ogólnych korzyści dla społeczeństwa. Po-
przez podpisanie zobowiązania do promowania różnorodności i równych szans w miejscu 
pracy niezależnie od rasy lub pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, płci, wieku, 
niepełnosprawności i/lub religii, firmy, które przystępują do inicjatywy Karty Różnorodno-
ści, decydują się opracować i wdrożyć zasady różnorodności. Podpisanie Karty jest cennym 
punktem wyjścia dla firm pragnących rozpocząć swą przygodę z różnorodnością oraz sta-
nowi dla nich podstawę do poszerzania już obowiązujących zasad. Ponadto inicjatywa ta 
dąży do promowania ciągłych badań i pogłębiania świadomości odnośnie do różnych kwestii 
związanych z różnorodnością, jak również zapewnia szkolenia i usługi doradcze13.

Pomysł powołania Karty Różnorodności narodził się we Francji w 2004 roku w raporcie 
wydanym przez francuski Thinktank Instytut Montaigne. W publikacji „Lesoublies de l’ega-
lite des chances” 2 autorstwa Yazida Sabega (francuskiego prezesa firmy AXA) oraz dzienni-
karza Laurence’a Mehaignerie pojawia się propozycja stworzenia spójnego dokumentu, który 
nie tylko porządkuje polityki równego traktowania w firmach, ale wpływa również na poli-
tykę państwa, np. poprzez zamówienia publiczne. Inauguracja Karty nastąpiła 22 paździer-
nika 2004 roku, kiedy to 33 firmy, w tym kilka z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 
jako pierwsze podpisały Kartę. Przy współpracy partnerów prywatnych i publicznych oraz 
wsparciu władz politycznych został założony Sekretariat Generalny ds. Karty Różnorodno-
ści, który skupia się na promocji i podnoszeniu świadomości MŚP i mikroprzedsiębiorstw. 
Kolejne Karty Różnorodności pojawiały się jako autonomiczne dokumenty, dostosowane do 
specyfiki polityki równego traktowania w danym państwie. Jednak zawsze idea i kształt pro-
jektu nawiązywały do francuskiej Karty, która do tej pory jest największą i najbardziej rozwi-
niętą tego typu inicjatywą w Europie. Karta Różnorodności we Francji była pierwszym takim 
dokumentem w Europie i stała się inspiracją dla innych krajów – kolejno: Belgii, Niemiec, 
Hiszpanii, Włoch, Austrii, Szwecji, Polski (80 sygnatariuszy wg stanu na wrzesień 2013), 
Luksemburga, Finlandii, Irlandii i Estonii. W kolejnych krajach koordynacji projektu podej-
mowały się różne podmioty– zarówno organizacje pozarządowe, jak też związki pracodaw-
ców, a także partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a instytucjami pozarządowymi 
czy biznesowymi. W każdym kraju model funkcjonowania Karty ma specyficzną formułę 
i sposób działania. Ogółem Kartę podpisało dotychczas 5500 sygnatariuszy w 12 krajach. 

Idea zarządzania różnorodnością zatacza coraz szersze kręgi. Pracodawcy dostrzegają-
zróżnicowanie pracowników chociażby pod względem wieku, doświadczenia, stylu życia, 
płci, orientacji seksualnej, pochodzenia kulturowego, wykształcenia, ale też stanu zdrowia 
czy stylu komunikacji. Zaczynają w tę różnorodność inwestować i z niej czerpać. Aby to robić 
skutecznie i świadomie, należy przygotować swoją firmę/organizację/instytucję do zarządza-
nia różnorodnością. Proces adaptacji organizacji do wdrożenia nowatorskiej strategii, jaką 
jest zarządzanie różnorodnością, powinien przebiegać w następujących etapach:

13  Raport: „Świadomość korzyści biznesowych odnoszonych dzięki Europejskim Kartom Różnorodności…”, s. 9.
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1. Określenie przyczyn i celów zarządzania różnorodnością.
2. Poparcie kadry zarządzającej we wprowadzaniu tematu.
3. Wyłonienie ambasadora, ambasadorki/mentora, mentorki zarządzania różnorodno-

ścią w zarządzie.
4. Wyznaczenie osoby/zespołu odpowiedzialnego za zarządzanie różnorodnością.
5. Analiza dotychczasowych działań w ramach organizacji.
6. Zbadanie oczekiwań pracowników i pracownic.
7. Benchmark, konsultacje z ekspertami/ekspertkami, organizacjami pozarządowymi.
8. Identyfikacja obszarów – wdrożenie różnorodności.
9. Stworzenie planu działania/strategii.
10. Dopasowanie do strategii firmy i polityk.
11. Edukacja pracowników i pracownic / budowa kultury organizacyjnej.
12. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.
13. Raportowanie działań związanych z zarządzaniem różnorodnością.
Kluczowe obszary, którym powinno się poświęcić uwagę, w sposób poważny podcho-

dząc do problematyki zarządzania różnorodnością w organizacji to:
1. Kultura organizacyjna:
- uwzględnianie poszanowania dla różnorodności w wartościach firmy,
- kształtowanie przyjaznego, tolerancyjnego „języka organizacji”,
- wspieranie inicjatyw pracowniczych związanych z praktykami równościowymi w firmie,
- otwartość na zatrudnianie osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych marginali-

zacją na rynku pracy,
- powołanie osoby lub zespołu koordynującego przeciwdziałanie dyskryminacji i mob-

bingowi oraz odpowiedzialnej/odpowiedzialnego za zarządzanie różnorodnością.
2. Polityki i procedury:
- polityka/procedura antydyskryminacyjna i antymobbingowa,
- polityka równego traktowania i zarządzania różnorodnością,
- polityka równej płacy,
- włączenie polityk w strategiczny dokument organizacji.
3. Zarządzanie zasobami ludzkimi:
- polityka zatrudnienia, rekrutacji uwzględniające politykę równych szans,
- dostosowanie miejsc pracy do osób potrzebujących (np. osób z niepełnosprawnościami),
- badanie opinii i potrzeb pracowników/pracownic oraz poziomu zadowoleniaz miejsca pracy,
- system wynagrodzeń,
- programy wsparcia dla grup znajdujących się w trudnej sytuacji,
-działania wspierające godzenie życia zawodowego i prywatnego, 
- przejrzyste ścieżki kariery i jasne kryteria awansu,
- zarządzanie dyspozycyjnością pracownika/pracownicy.
4. Komunikacja wewnętrzna:
- publikowanie informacji o zarządzaniu różnorodnością na stronie intranetowej,
-informowanie pracowników o polityce różnorodności i realizowanych w tym temacie 
działaniach,
- otwarte szkolenia dla pracowników/pracownic na temat zarządzania różnorodnością,
- podnoszenie świadomości pracowników/pracownic na temat przeciwdziałania dyskry-

minacji i mobbingowi.
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5. Monitoring i raportowanie:
- monitoring antydyskryminacyjny i antymobbingowy,
- monitoring w obszarze zatrudniania, awansów, szkoleń i wynagrodzeń ze względu na wiek i 
płeć,
- monitoring rotacji pracowników/pracownic,
-monitoring i analiza skarg wnoszonych przez pracowników/pracownice,
- mierzenie rezultatów zarządzania różnorodnością,
- raportowanie podjętych działań i rezultatów,
6. Działania zewnętrzne:
- wrażliwość firmy na różnorodnych klientów,
- wybór dostawców/kontrahentów przy uwzględnieniu polityki zarządzania różnorodnością,
- analiza komunikatów reklamowych organizacji pod kątem potencjalnych formuł 
 dyskryminacyjnych,
- podpisanie Karty Różnorodności,
- szeroka komunikacja o zarządzaniu różnorodnością w firmie (w tym informowanie 
interesariuszy),
- prowadzenie dialogu społecznego uwzględniającego zarządzanie różnorodnością.
7. Upowszechnianie zarządzania różnorodnością w Polsce:
- udział przedstawicieli/przedstawicielek organizacji w wydarzeniach poświęconych tematyce 
 różnorodności,
- współpraca z  organizacją pozarządową, której misją jest promowanie i  edukowanie 

w zakresie różnorodności,
- zintegrowanie komunikowania na temat różnorodności z raportowaniem CSR.

Podsumowanie

Karta Różnorodności powstała z myślą o szerzeniu wiedzy na temat korzyści biznesowych 
i społecznych płynących z zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Prócz edukacji i zwięk-
szenia świadomości na ten temat Karta może mieć charakter porządkujący, a także integrujący 
dotychczasowe działania podejmowane w zakresie polityk równościowych w konkretnych or-
ganizacjach. Poza tym zawiera narzędzie służące do wewnętrznej samooceny organizacji, a tak-
że wpływa na pozytywne postrzeganie organizacji zarówno przez jej pracowników, jak i osoby 
z zewnątrz. Korzyści wynikające z podpisania Karty przez organizację to przede wszystkim:

– rozpoczęcie dyskusji i dialogu na temat różnorodności,
– rozszerzenie kategorii różnorodności na nowe grupy pracowników,
– wyjście poza polskie prawodawstwo (kodeks pracy, ustawa równościowa),
– szeroka współpraca międzysektorowa (biznes – administracja publiczna – NGO),
– przełożenie zapisów Karty na realne działania,
– wzrost świadomości innych organizacji w kwestii różnorodności,
– budowanie/wzmacnianie wizerunku organizacji odpowiedzialnej i  zaangażowanej 

w sprawę równego traktowania w miejscu pracy,
– zanalizowanie miejsca pracy pod względem różnorodności – wskaźniki wypracowane 

w ramach Karty Różnorodności pozwalają na monitorowanie zarządzania różnorodnością 
na poziomie operacyjnym, audytu oraz monitoringu działań,
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– podjęcie zobowiązania, które implikuje rewizję własnych polityk,
– dołączenie do grona organizacji, które są liderami w zakresie zarządzania różnorodno-

ścią w Polsce14.
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developing cooperation with other organisations.
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Wstęp

W ramach walki z narastającą konkurencją organizacje coraz częściej decydują się na 
zawieranie różnych form współdziałania organizacji. W nauce o organizacji współdziałanie 
oznacza różnego rodzaju powiązania zachodzące pomiędzy jednostkami i grupami społecz-
nymi, które dążą do realizacji wspólnego celu1. 

Biorąc po uwagę cel współdziałania, rozróżnia się następujące jego typy2:
−	 współpraca, czyli kooperacja pozytywna,
−	 współzawodnictwo, czyli rywalizacja,
−	 walka, czyli kooperacja negatywna.
Ze zbiorowym działaniem zorganizowanym powiązana jest tylko kooperacja pozytywna. 

Współpraca rozumiana jest jako współdziałanie polegające na koordynacji realizowanych 
przedsięwzięć i  funkcji ustalonych w ramach podziału pracy. Istotę współdziałania gospo-
darczego stanowią powiązania między różnymi podmiotami gospodarczymi, wynikające 
z zawartych porozumień umożliwiających realizację wspólnie ustalonych celów3.

Zdolność organizacji do współdziałania jest jej atrybutem, który powoduje, że w  sposób 
sprawniejszy i bardziej ekonomiczny organizacja osiąga cele, których realizacja w pojedynkę by-
łaby niemożliwa lub trzeba by było przeznaczyć znacznie więcej sił i środków na ich osiągnięcie.  

W literaturze przedmiotu bardzo często używane jest stwierdzenie integracji organizacji. 
Można wyróżnić dwie główne formy integracji organizacji, a mianowicie formy kooperacyj-
ne i koncentracyjne4. Integracja kooperacyjna polega na tym, że przedmiotem połączenia 
są tylko wycinkowe segmenty procesu gospodarczego organizacji lub niektóre jednorazowe 
zadania. Ważną jej cechą jest to, że związek ten opiera się na dobrowolności współdziałania 
i zrównoważonym partnerstwie a podmioty uczestniczące w tej wspólnocie nie tracą oso-
bowości prawnej. Natomiast integracja koncentracyjna prowadzi do utraty przez podmio-
ty w niej uczestniczące jakiejś części lub całości dotychczasowej samodzielności, ponieważ 
działalność połączonych przedsiębiorstw podporządkowana jest jednolitemu kierownictwu5. 
W  literaturze pojawia się również pojęcie kooperencji, które jest połączeniem dwóch słów: 
kooperacji i  konkurencji. Kooperencję definiuje się jako równoczesne występowanie relacji 
współpracy i rywalizacji między dwoma lub większą liczbą jednostek. Relacje te obejmują za-
równo działania sformalizowane, jak i niesformalizowane. Działania te mają na celu maksyma-
lizację wartości wytworzonej, a następnie konkurowanie o jak największy w niej udział6.

Można wyróżnić wiele rodzajów kooperencji, w  zależności od przyjętego kryterium. 
Kryterium liczby uczestników zaangażowanych w relacje kooperencyjne w połączeniu z licz-
bą poziomów łańcucha wartości pozwala wyróżnić następujące rodzaje kooperencji7: 

1  B. Kożuch, Nauka o organizacji, CEDEWU.PL, Warszawa 2009, s. 206.
2  T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław – Warszawa 1978, 
s. 273.
3  B. Kożuch, Nauka o organizacji…, op. cit., s. 206.
4  J. Kortan, Kooperacja i  koncentracja – dwie podstawowe formy łączenia się przedsiębiorstw, „Ekonomika 
i Organizacja Pracy” 1986, nr 1, s. 5.
5  Z. Kreft, Organizacja spółki naczelnej w  strategicznym holdingu zarządzającym. Rozwiązania strukturalno-
funkcjonalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999, s. 20.
6  W. Czakon, Koopetycja – splot tworzenia i zawłaszczania wartości, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 12, s. 11-14. 
7 J. Cygler, Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, SGH, Warszawa 2009.
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•	 Kooperencja dwustronna: 
−	 prosta – relacje wokół jednego poziomu łańcucha wartości, 
−	 złożona – zaangażowanie wokół kilku funkcji łańcucha wartości. 

•	 Kooperencja wielostronna:
−	prosta – relacje wokół jednego poziomu łańcucha wartości, 
−	złożona – zaangażowanie wokół kilku funkcji łańcucha wartości. 

Autorka za główne zadanie postawiła sobie przede wszystkim zidentyfikowanie efektów 
rynkowych i marketingowych oraz dokonania analizy i oceny tych efektów przez organiza-
cje, które współdziałają z innymi organizacjami.

1. Charakterystyka przeprowadzonych badań 

Głównym celem przeprowadzonych badań była analiza efektów występujących w orga-
nizacji po nawiązaniu współpracy z innymi organizacjami.

Organizacja badań obejmowała pięć etapów czynnościowych:
etap 1 - programowanie badania – określenie celu, zakresu, źródeł informacji, rodzaju 

materiału statystycznego, przygotowanie technik i narzędzi badawczych,
etap 2 - obserwacja – przeprowadzenie badań ankietowych,
etap 3 - kontrola, porządkowanie, grupowanie i przetwarzanie zebranych informacji,
etap 4 - analiza opracowanego materiału,
etap 5 - wnioskowanie na podstawie analizy zebranych informacji. W badaniach ziden-

tyfikowano różne rodzaje form współdziałania organizacji. Przeprowadzone badania lite-
raturowo-empiryczne pozwoliły na zidentyfikowanie następujących rodzajów form współ-
działania organizacji: w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw,

−	 współpraca oparta na umowach (np. najmu, dzierżawy, leasingu),
−	 włączenie się w strukturę grupy kapitałowej,
−	 włączenie się w strukturę regionalnej sieci przedsiębiorstw (klastra),
−	 aliansu,
−	 joint-venture,
−	 inne. 
W przeprowadzonych badaniach brały udział 162 organizacje. Zostały one sklasyfikowa-

ne pod względem formy organizacyjno-prawnej oraz rozmiaru przedsiębiorstwa. 
Charakterystykę próby badawczej w postaci formy organizacyjno-prawnej przedstawio-

no w tabeli 1.

Tabela 1. Forma organizacyjno-prawna organizacji biorących udział w badaniu
Forma organizacyjno-prawna Udział procentowy organizacji

Spółka cywilna 8,02%
Przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej 44,44%
Spółka jawna 2,47%
Spółka partnerska 0,00%
Spółka komandytowa 0,00%
Spółka komandytowo-akcyjna 0,00%
Spółki z o.o. 28,40%
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Spółki akcyjne 12,35%
Inne organizacje 4,32%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W tabeli 2 przedstawiono rozmiar organizacji biorących udział w badaniu według kry-
terium zatrudnienia.

Tabela 2. Rozmiar organizacji według kryterium zatrudnienia
Rozmiar 
przedsiębiorstwa 

Do 9  10 – 49 50 – 249 Powyżej 250 
50,60% 21,60% 13,00% 14,80%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Wśród badanych aż 44,44% stanowiły przedsiębiorstwa prywatne osoby fizycznej, 
28,40% spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Natomiast według kryterium zatrudnienia 
najwięcej było organizacji zatrudniających do 9 osób (50,60%) oraz w przedziale 10-49 osób 
(21,60%). W badaniach zidentyfikowano różne rodzaje form, w jakich realizowana jest współ-
praca między organizacjami. Wśród form współdziałania organizacji wyróżniono następujące ich 
rodzaje: w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw,

−	 współpraca oparta na umowach (np. najmu, dzierżawy, leasingu),
−	 włączenie się w strukturę grupy kapitałowej,
−	 włączenie się w strukturę regionalnej sieci przedsiębiorstw (klastra),
−	 aliansu,
−	 joint-venture,
−	 innej. 
W tabeli 3 zaprezentowano rodzaje form realizacji współpracy między organizacjami.

Tabela 3. Formy realizacji współpracy między organizacjami 

Formy współpracy Ilość przedsiębiorstw 
realizujących współpracę (%)

w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw 52,47
współpraca oparta na umowach (np. najmu, dzierżawy, 
leasingu)

74,07

włączenie się w strukturę grupy kapitałowej 20,99
włączenie się w  strukturę regionalnej sieci przedsiębiorstw 
(klastra)

12,96

alians 2,47
joint-venture 0,00
inna 2,47

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Najwięcej, bo aż 74% badanych organizacji realizuje współpracę opartą na umowach, np. 
leasingu, 52,47% współpracę w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw. Prawie 21% orga-
nizacji działa w postaci grupy kapitałowej, a niecałe 13% włączyło się w strukturę regionalnej 
sieci przedsiębiorstw, czyli klastra.
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2. Ocena efektów rynkowych i marketingowych 

Głównym celem przeprowadzonych badań była ocena przez organizacje efektów, jakie 
wystąpiły po nawiązaniu współpracy z innymi organizacjami.

Respondenci oceniali efekty działania organizacji towarzyszące nawiązaniu współpracy 
z innymi organizacjami: 

−	 pozytywnie (zjawisko wpłynęło pozytywnie na organizację po nawiązaniu współpracy),
−	 bez znaczenia (zjawisko nie miało znaczenia dla organizacji po nawiązaniu współpracy),
−	 negatywnie (zjawisko wpłynęło negatywnie na organizację po nawiązaniu współpracy). 
W  badaniach zidentyfikowano różne rodzaje efektów występujących w organizacjach. 

Wśród efektów rynkowych i marketingowych zbadano następujące ich rodzaje:
−	 zmiana udziału w rynku,
−	 wyeliminowanie (ograniczenie) konkurencji,
−	 wzrost wartości rynkowej,
−	 komplementarność produktów (rynków),
−	 wejście w nowe obszary działalności,
−	 zmniejszenie ryzyka działalności. 
W  tabeli 4 przedstawiono ocenę przez badane organizacje efektów rynkowych i mar-

ketingowych, jakie wystąpiły po nawiązaniu współpracy z innymi organizacjami. W tabeli 
pozycja „suma ocen” oznacza liczbę organizacji, które wskazały na ten efekt.

Tabela 4. Ocena efektów rynkowych i marketingowych
Efekty rynkowe  
i marketingowe

Ocena pozytywna Bez znaczenia Ocena negatywna
Suma 
ocen

Udział % Suma 
ocen

Udział % Suma 
ocen

Udział %

Zmiana udziału 
w rynku

107 66,05 54 33,33 1 0,62

Ograniczenie 
konkurencji

80 49,38 80 49,38 2 1,24

Wzrost wartości 
rynkowej

105 64,81 52 32,10 5 3,09

Komplementarność 
produktów, rynków

70 43,21 89 54,94 3 1,85

Wejście w nowe 
obszary działalności

99 61,11 56 34,57 7 4,32

Zmniejszenie ryzyka 
działalności

76 46,91 84 51,85 2 1,24

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Uzyskane wyniki przedstawiono poniżej w formie wykresów, jak również w formie opisowej. 
Rys. 1 przedstawia uzyskane wyniki dotyczące zmiany udziału w rynku badanych organizacji.
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Rysunek 1. Ocena efektów rynkowych i marketingowych 

– zmiana udziału w rynku 1 – ocena pozytywna; 2 – bez znaczenia; 3 – ocena negatywna
Źródło: opracowanie własne.

Zmiana udziału w rynku została pozytywnie najwyżej oceniona spośród wszystkich wy-
szczególnionych efektów rynkowych i  marketingowych. Badane organizacje efekt ten po-
zytywnie oceniły aż w 66,05% przypadkach, w 33,33% nie ma on znaczenia i  tylko 0,62% 
badanych oceniło zmianę udziału w rynku negatywnie. Stwierdzić można, że jednym z głów-
nych celów podejmowania współpracy przez organizacje jest zwiększenie ich siły rynkowej 
poprzez zwiększenie udziału w rynku.

 Na rys. 2 przedstawiono uzyskane wyniki dotyczące ograniczenia konkurencji po na-
wiązaniu współpracy.

Rysunek 2. Ocena efektów rynkowych i marketingowych – ograniczenie konkurencji 

1 – ocena pozytywna; 2 – bez znaczenia; 3 – ocena negatywna
Źródło: opracowanie własne.

Prawie połowa badanych (49,38%) przyznała, że nawiązanie współpracy z innymi orga-
nizacjami doprowadziło do ograniczenia konkurencji na rynku. Dokładnie taka sama liczba 
wskazała, że nawiązanie współpracy z innymi organizacjami nie spowodowało efektu ogra-
niczenia konkurencji.
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Rysunek 3 przedstawia uzyskane wyniki dotyczące wzrostu wartości rynkowej.

Rysunek 3. Ocena efektów rynkowych i marketingowych – wzrost wartości rynkowej 

1 – ocena pozytywna; 2 – bez znaczenia; 3 – ocena negatywna
Źródło: opracowanie własne.

Wśród efektów rynkowych i marketingowych uzyskanych przez organizacje nawiązujące 
współpracę z innymi organizacjami oczywisty wydaje się wzrost wartości rynkowej organi-
zacji i wykazały to również przeprowadzone badania ankietowe. Aż 64,81% badanych wska-
zała na pozytywne wystąpienie tego efektu wśród badanej grupy kryteriów. Wzrost wartości 
rynkowej badanych organizacji może być efektem rozwoju wszystkich współdziałających ze 
sobą organizacji jak również wzrostu potencjału wytwórczego i  handlowego. Prowadzi to 
także do umacniania pozycji rynkowej, co z  kolei wpływa na wzrost wartości organizacji 
i korzyści płynących w związku z tym dla ich właścicieli. 

Na rysunku 4 przedstawiono ocenę efektów rynkowych i marketingowych w zakresie 
komplementarności produktów bądź rynków.

Rysunek 4. Ocena efektów rynkowych i marketingowych – komplementarność produktów (rynków) 

1 – ocena pozytywna; 2 – bez znaczenia; 3 – ocena negatywna
Źródło: opracowanie własne.

Wśród badanych organizacji 43,21% podejmuje decyzję o współdziałaniu z innymi orga-
nizacjami na zasadzie wprowadzenia komplementarności produktów bądź rynków. Można 
uznać to za przejaw oczywisty z punktu widzenia organizacji, że nawiązują wybraną formę 
współpracy z uwagi na udział organizacji prowadzących z reguły uzupełniającą się działal-
ność. Efekt ten powoduje możliwość zaoferowania szerszego asortymentu produktów bądź 
świadczenie szerszego zakresu usług.

1 2 3
0

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7

1 2 3
0

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6



340 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

Prawie 21% badanych organizacji włączyło się w strukturę grupy kapitałowej, stąd moż-
na wytłumaczyć dosyć wysoki poziom efektu komplementarności. Spółki dominujące dbają 
o całościową strategię grupy włączając do grupy spółki na zasadzie komplementarności da-
jącej możliwość wytwarzania, dystrybucji, a  także sprzedaży w ramach spółek tworzących 
jedną grupę kapitałową. Dlatego też założyć można, że grupy kapitałowe tworzone są na 
zasadzie komplementarności, co także potwierdziły przeprowadzone badania.

Rys. 5 przedstawia uzyskane wyniki w zakresie wejścia w nowe obszary działalności.

Rysunek 5. Ocena efektów rynkowych i marketingowych – wejście w nowe obszary działalności

1 – ocena pozytywna; 2 – bez znaczenia; 3 – ocena negatywna
Źródło: opracowanie własne

Wejście w nowe obszary działalności powiązane jest z komplementarnością produktów 
lub rynków. Co się tyczy wejścia w nowe obszary działalności, to aż 61,11% z badanych orga-
nizacji weszło w nowe obszary działalności po nawiązaniu współpracy z innymi organizacja-
mi. Biorąc pod uwagę cele tworzenia organizacji, stwierdzić można, że wejście w nowe obsza-
ry działalności jest zjawiskiem niezwykle pożądanym. Często jest to główny powód wyboru 
strategii wzrostu zewnętrznego, ponieważ nawiązanie współpracy z  innymi organizacjami 
wiąże się z mniejszym kosztem niż wejście w nowe obszary działalności za pomocą inwesty-
cji wewnętrznych. Natomiast 34,57% ankietowanych stwierdziła, że nawiązanie współpracy 
z innymi organizacjami nie miało znaczenia na wejście w nowe obszary działalności.

Na rys. 6 przedstawiono ocenę efektów rynkowych i marketingowych w zakresie zmniej-
szenia ryzyka działalności.
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Rysunek 6. Ocena efektów rynkowych i marketingowych – zmniejszenie ryzyka działalności 

1 – ocena pozytywna; 2 – bez znaczenia; 3 – ocena negatywna
Źródło: opracowanie własne.

Efekt zmniejszenia ryzyka działalności został pozytywnie oceniony przez 46,91% bada-
nych organizacji, co jest zjawiskiem niezwykle pozytywnym. Zmniejszenie ryzyka działalno-
ści jest częściowo wynikiem zwiększenia udziału w rynku badanych organizacji jak również 
wzrostu wartości rynkowej, jaki nastąpił po nawiązaniu współpracy między organizacjami.

Podsumowanie
 
Obserwując nową rzeczywistość gospodarczą, zauważyć można coraz większą tendencję 

do powstawania różnych form współpracy organizacji. Badając efekty występujące w organi-
zacjach po nawiązaniu ze sobą współpracy, można stwierdzić, że w większym stopniu są one 
pozytywne. Tylko sporadycznie pojawiały się odpowiedzi świadczące o negatywnym wpły-
wie współdziałania organizacji.

Wśród efektów rynkowych i marketingowych, które wystąpiły w organizacjach po na-
wiązaniu współpracy, największe znaczenie miały: 

−	 zmiana udziału w rynku – 66,05%,
−	 wzrost wartości rynkowej – 64,81%,
−	 wejście w nowe obszary działalności – 61,11%. 
W nieco mniejszym stopniu wystąpiły:
−	 ograniczenie konkurencji – 49,38%,
−	 zmniejszenie ryzyka działalności – 46,91%,
−	 komplementarność produktów, rynków – 43,21%.
Organizacje, nawiązując pomiędzy sobą współpracę, liczą przede wszystkim na osiągnię-

cie korzyści. Stwierdzić można, że nawiązanie różnych form współpracy między organizacja-
mi powoduje ogromny pozytywny wpływ na uzyskanie efektów rynkowych i marketingo-
wych. Przede wszystkim daje możliwość wzmocnienia własnej pozycji rynkowej w sektorze 
jak również powoduje zwiększenie udziału w rynku oraz wejście w nowe obszary działalno-
ści. Polskie przedsiębiorstwa, chcąc konkurować z zagranicznymi, muszą podlegać ciągłemu 
rozwojowi, a nawiązywanie różnych form współdziałania organizacji jest dobrym przykła-
dem możliwości rozwoju przedsiębiorstw w nich uczestniczących.
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ROZKŁAD EMPIRYCZNY STÓP ZWROTU KURSU POLSKIEGO 
ZŁOTEGO WZGLĘDEM WYBRANYCH WALUT NA TLE 

ROZKŁADU GAUSSA 

EMPIRICAL DISTRIBUTION OF RATES OF RETURN RATE 
OF THE POLISH ZLOTY RELATIVE TO THE SELECTED 

CURRENCIES AGAINST THE GAUSSIAN DISTRIBUTION

Streszczenie: Prezentowany artykuł charakteryzuje szeregi czasowe ze szczególnym uwzględnieniem 
walutowych szeregów czasowych. Część analityczna pracy to badanie porównania rozkładu normal-
nego z rozkładem empirycznym stóp zwrotu polskiego złotego względem dziesięciu najważniejszych 
walut światowych oraz walut krajów rozwijających się. Badania wskazują na dość silne odchylenia 
rozkładu stóp zwrotu w stosunku do rozkładu normalnego. Próba zawiera 17 710 notowań, co pozwo-
liło na szczegółową analizę zachowania się stóp zwrotu kursu polskiego złotego w latach 2007–2013. 

Słowa kluczowe: kurs walutowy, zmienność

Summary: This paper characterizes time series with particular emphasis onforeign exchangetime se-
ries. The analytical part ofthe workisthe studycomparinga normal distributionwiththe empiricaldis-
tribution of returns Polish zloty against theten major world currencies and currencies of developing 
countries. Research indicatesfairly strongvolatilityof the rates ofreturn in relationto a normal distribu-
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tion. Sample contains 17,710 quotations, whichallowed for a detailed analysis ofthe behavior of therate 
of returnrateof the Polish zloty in the years 2007–2013.

Key words: exchange rate, variability

Wstęp

 W ostatnich latach zmienność stóp zwrotu ma bardzo duże znaczenie w procesie zarzą-
dzania ryzykiem. Jest to bardzo ważny problem, gdyż rynki finansowe w znacznym stopniu 
wpływają na realną gospodarkę. Analiza problemów praktycznych występujących w finan-
sach, w których kluczową rolę odgrywa zastosowanie metod statystycznych, pozwala na wy-
odrębnienie wielu grup zagadnień. Jednym z ważniejszych jest analiza i modelowanie szere-
gów czasowych. Jednym z wielu rodzajów finansowych szeregów czasowych, które podlegają 
modelowaniu, są szeregi czasowe kursów walutowych i ich stóp zwrotu. Celem artykułu jest 
analiza odchylenia rozkładu stóp zwrotu polskiego złotego do wybranych walut w  latach 
2007–2013 w stosunku do rozkładu Gaussa.

1. Analiza i modelowanie finansowych szeregów czasowych

Do zjawisk finansowych, które podlegają modelowaniu, można zaliczyć:
•	 szeregi czasowe stóp procentowych,
•	 szeregi czasowe kursów walutowych,
•	 szeregi czasowe cen akcji,
•	 szeregi czasowe wartości indeksów giełdowych,
•	 szeregi czasowe cen towarów giełdowych.
Można wyróżnić następujące szeregi czasowe:
•	 szeregi czasowe cen natychmiastowych (spot),
•	 szeregi czasowe cen terminowych (forward),
•	 szeregi czasowe stóp zwrotu,
•	 szeregi czasowe zmienności.
Istnieją różnice pomiędzy opisywanymi charakterystykami. Analizując kurs walutowy 

możemy wskazać następujące typy szeregów czasowych:
1. Szereg czasowy natychmiastowego kursu walutowego, którego elementami są wartości 

kursu walutowego w transakcjach walutowych dokonywanych natychmiast po cenie rynkowej.
2. Szereg czasowy terminowego kursu walutowego, którego elementami są wartości 

kursu walutowego w transakcjach terminowych, tzn. takich, które są zamykane w przyszło-
ści, a ich poziom jest ustalany w dniu zawarcia transakcji (najczęściej cena natychmiastowa 
różni się od ceny terminowej w przypadku kursów walutowych).

3. Szereg czasowy stóp zwrotu z rynku walutowego, którego elementami są stopy zwro-
tu, szacowane na podstawie natychmiastowych cen zamknięcia szacowanych dla wskazanego 
okresu. Określa on procentowy dochód z  transakcji zakupu i  sprzedaży danej waluty. Na 
podstawie szeregów cen, kursów obliczane są indeksy dynamiki oraz stopy zmian. Indeksy 
oraz stopy zmian (nazywane stopami zwrotu) mogą być obliczane w  różny sposób i  dla 
różnych okresów. 
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Biorąc pod uwagę metodę obliczania stóp zwrotu, dzielimy je na:
•	 zwykłe (dyskretne) stopy zwrotu,
Zwykła jednookresowa stopa zwrotu jest definiowana jako:

1

1

−

−−
=
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tt
t P
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R ; ),...,( Tt 2=

gdzie tP , 1−tP  cena waloru (wartość inwestycji) na koniec okresu t  oraz )( 1−t 1. Stopa 
ta określa relatywny wzrost ceny w okresie t  w porównaniu do okresu poprzedniego )( 1−t . 
Stopa ta ma charakter łańcuchowy, tzn. obliczana jest dla kolejnych ),...,( Tt 2= , przy zało-
żeniu że rozpatrywany jest szereg czasowy cen w okresach ),...,,( Tt 21=

•	 logarytmiczne (ciągłe) stopy zwrotu.

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.

Biorąc pod uwagę okresy, dla których stopy są obliczane, dzielimy je na:
•	 jednookresowe stopy zwrotu,
•	 wielookresowe stopy zwrotu.

Wielookresowe stopy zwrotu mogą być obliczane jako:
•	 niezachodzące na siebie stopy zwrotu (non-overlapping),
•	 zachodzące na siebie stopy zwrotu (overlapping).
4. Szereg czasowy zmienności kursu walutowego, którego elementami są parametry 

zmienności – zazwyczaj odchylenie standardowe wyznaczone w odniesieniu do stóp zwrotu 
(prostych lub logarytmicznych) z rynku walutowego. 

2. Analiza jednowymiarowego rozkładu stóp zwrotu

Rozkład stóp zwrotu z  instrumentu finansowego jest podstawowym elementem do 
określenia ryzyka i  dochodu z  inwestycji. W  klasycznym podejściu zaproponowanym 
przez H. Markowitza określa dochód jako oczekiwaną stopę zwrotu, inaczej wartość 
oczekiwaną rozkładu stóp zwrotu, a ryzyko jako odchylenie standardowe stopy zwrotu, 
czyli odchylenie standardowe rozkładu stóp zwrotu. Analiza inwestycji finansowych nie 
poprzestaje jednak na tak ograniczonym wymiarze. W analizie rozkładu statystycznego 
często analizowana jest skośność i spłaszczenie. Dodatkowo można wskazać na analizę 
obserwacji nietypowych (outliers). Analizując stopy zwrotu, można analizować następu-
jące zadania:

1  Stopy zwrotu można także obliczać, biorąc ceny z początku okresów lub ze środka okresów. 
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•	 estymacja parametrów położenia,
•	 estymacja parametrów skali,
•	 estymacja parametrów skośności,
•	 estymacja parametrów spłaszczenia,
•	 analiza obserwacji nietypowych. 
W prezentowanym artykule skupiać będziemy się na obserwacji i analizie zdarzeń niety-

powych charakterystycznych dla stóp zwrotu kursu polskiego złotego w stosunku do głów-
nych walut światowych.

3. Rozkład normalny a rozkład empiryczny stóp zwrotu

 W trakcie modelowania stóp zwrotu z instrumentów finansowych występuje problem 
niezależności poszczególnych obserwacji w rozkładzie normalnym. W realnym świecie stopy 
zwrotów są ze sobą powiązane i występuje wśród nich autokorelacja. Drugi problem to praw-
dopodobieństwo wystąpienia wartości ekstremalnych. Grube (ciężkie) ogony rozkładu stóp 
zwrotu oznaczają wyższe niż w  rozkładzie normalnym prawdopodobieństwo wystąpienia 
skrajnie wysokich (gruby prawy ogon) lub skrajnie niskich (gruby lewy ogon) stóp zwrotu. 
O ile występowanie grubych ogonów w empirycznych finansowych szeregach czasowych nie 
budzi kontrowersji, o tyle sposób opisu grubości ogona jest przedmiotem wielu analiz. Naj-
częściej przyjmowana definicja grubych ogonów rozkładu pochodzi od Resnick2. Rozkład 
posiada grube ogony, jeśli dystrybuantę tego rozkładu można przedstawić następująco:

gdzie L jest wolno zmieniającą się funkcją, tzn. 

dla każdego skończonego t. 
Wykładnik α jest nazywany indeksem ogona lub stopniem grubości ogona – im niższa 

jego wartość, tym grubszy ogon rozkładu. Dodatkowo alfa określa maksymalny skończony 
moment rozkładu. Oznacza to, że nie istnieją skończone momenty rozkładu rzędu równego 
lub wyższego od α.

Nie jest również możliwe wybranie takiego modelu rozkładu stóp zwrotu, który byłby 
najbardziej zgodny z opisem szeregów czasowych wszystkich instrumentów finansowych lub 
ich portfeli w dowolnym horyzoncie czasowym. Można jednak wskazać takie rozkłady teo-
retyczne, które w większości przypadków są zbliżone do rozkładów empirycznych. Nie bez 
znaczenia w praktycznych zastosowaniach jest prostota estymacji rozkładu. Problemy nieza-
leżności stóp zwrotu i możliwość wystąpienia wartości ekstremalnych mogą wskazywać na 
potrzebę wykorzystania w pewnych sytuacjach takiego rozkładu prawdopodobieństwa, któ-
rego funkcja gęstości jest bardziej leptokurtyczna w konsekwencji występowania autokore-
lacji i który posiada grubsze ogony, co jest spowodowane częstszym występowaniem danych 
odstających. Najlepszym rozwiązaniem może być użycie takiego rozkładu, który umożliwia 
dostosowanie kształtu do istniejących danych. Tę własność posiada rodzina rozkładów sta-
bilnych, ponieważ ich kształt można modelować za pomocą czterech parametrów:
2  S.I. Resnick, Heavy tail modelling and teletraffic data, “Annals of Statistics” 1997, vol. 25, No 5.
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•	 α, który określa grubość ogonów,
•	 Β, który określa skośność rozkładu,
•	 δ, który określa rozproszenie rozkładu,
•	 µ, który określa położenie rozkładu.
Dla rozkładów stabilnych parametr a przyjmuje wartości z przedziału (0;2) i maksymalną 

wartość osiąga dla rozkładu normalnego. Im mniejsza wartość indeksu, tym grubsze ogony. 

4. Opis danych

Analizie poddano szeregi dziennych logarytmicznych stóp zwrotu 10 walut (USD, AUD, 
CAD, EUR, HUF, CHF, GBP, JPY, CZK, DKK) w stosunku do PLN zaobserwowanych w okre-
sie 01.01.2007 – 31.12.2013. Dla tego okresu dla każdej pary walutowej zaobserwowano 1772 
stopy zwrotu, co razem daje 17 720 obserwacji. Okres badawczy został dobrany tak, aby można 
było przedstawić charakterystykę zachowania się PLN w okresach o zwiększonej zmienności, 
jakim charakteryzował się kryzys finansowy lat 2008-2009. W tabeli 1 przedstawione zostały 
odchylenia standardowe dla poszczególnych podokresów zawartych w badaniu.

Tabela 1. Odchylenia standardowe wybranych walut względem PLN w latach 2007-2013
Okres USD AUD CAD EUR HUF CHF GBP JPY CZK DKK
2007 0,005719 0,006213 0,005914 0,003276 0,00328 0,004648 0,004429 0,008671 0,003888 0,003273
2008 0,0141 0,011585 0,010469 0,008445 0,0074 0,011907 0,010413 0,018643 0,00725 0,008438
2009 0,015385 0,010529 0,011602 0,010064 0,007098 0,011637 0,011809 0,017337 0,007534 0,010061
2010 0,011458 0,008029 0,00882 0,006354 0,005185 0,00925 0,008893 0,01367 0,005518 0,006339
2011 0,010792 0,007453 0,007988 0,005596 0,00546 0,01198 0,008093 0,011895 0,005329 0,00562
2012 0,008812 0,006099 0,006887 0,004737 0,004905 0,00494 0,006731 0,010298 0,004444 0,004747
2013 0,006634 0,006763 0,006309 0,003889 0,004588 0,005197 0,006084 0,009456 0,005122 0,003918
07/13 0,010963 0,008365 0,008536 0,006483 0,005585 0,009117 0,008424 0,013391 0,005735 0,006486

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych NBP.

Większość szeregów czasowych charakteryzuje się dodatnią skośnością oraz dość wy-
soką kurtozą, co świadczy, iż stopy zwrotu nie mają rozkładu normalnego. Wskazuje to na 
większą koncentrację obserwacji wokół średniej i większą masę prawdopodobieństwa obser-
wacji skrajnych. Największą leptokurtyczność zaobserwować można w przypadku CHF, JPY 
oraz AUD, choć poziom zmienności tych walut w stosunku do PLN wcale nie jest najwyższy. 
Jedynymi stopami zwrotu charakteryzującymi się rozkładem platokurtycznym była walu-
ta GBP. Warto podkreślić, iż mimo wzrostu obrotów na rynku walutowym oraz na rynku 
przedstawionego polskiego złotego wzrasta wartość odchylenia standardowego, a  tym sa-
mym jego zmienność spadała systematycznie w badanym okresie. Świadczy to o tym, iż na 
wzrost zmienności nie do końca wpływa wzrost obrotów na rynku. 

5. Badania empiryczne nad rozkładem stóp zwrotu

Wyniki empiryczne wskazują, iż większość rozkładów sto zwrotu par walutowych związanych 
z PLN charakteryzują się grubymi ogonami. Widoczna jest też duża asymetria pomiędzy lewymi 
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i prawymi ogonami. Prawe ogony są cięższe niż lewe ogony, co wskazuje na większe prawdopodo-
bieństwo do osłabiania się PLN w długim okresie czasu. Implikuje to również fakt występowania 
skrajnych zwrotów w okresach szoków. Wszystkie stopy zwrotu i analiza kwantyli po prawej i le-
wej stronie rozkładu wskazują na silną prawostronną skośność. W teorii finansów można znaleźć 
teorie, które pozwalają na analizę samych ogonów rozkładu zamiast modelowania całego zakresu 
danych. Korzyści wynikające z takiego ujęcia problemu wynikają z możliwości uchwycenia asy-
metrii pomiędzy skrajnymi obserwacjami leżącymi w lewych i prawych ogonach. W przypadku 
rynku walutowego inaczej niż w przypadku rynków kapitałowych nie można stwierdzić, iż lewe 
ogony występują częściej niż prawe reprezentujące dominację wzrostów. Stopy zwrotu walut kra-
jów wschodzących charakteryzują się odwrotną dynamiką, gdyż w czasach wzrostu zmienności 
osłabiają się i prowadzi to do prawoskośnych rozkładów stóp zwrotu. W literaturze można spo-
tkać wiele badań dotyczących porównań rozkładów empirycznych z rozkładami teoretycznymi. 
Jednym z przykładów dotyczących rynku walutowego jest analiza rozkładu stóp zwrotu dla 12 
walut w okresie 10 lat sprzed 1998 r. dokonana przez J. Hulla. Dane te zawarte są w tabeli 2.

Tabela 2. Rozkładu stóp zwrotu dla 12 walut w okresie 10 lat sprzed 1998 r. SD – odchylenie standardowe
Odchylenie	standardowe Empiryczny	(%) Teoretyczny	(%)

>1	SD 25.04 31.73
>2SD 5.27 4.55
>3SD 1.34 0.27
>4SD 0.29 0.01
>5SD 0.08 0.00
>6SD 0.03 0.00

Źródło: J. Hull, Risk management and Financial Institutions 2e, Chapter 9, 2009.

W przypadku analizowanych walut w stosunku do PLN można stwierdzić, iż najwyż-
sza wartość odchylenia standardowego była na poziomie -9,63 dla CHF oraz 8,85 dla AUD. 
Świadczy to o dużych ujemnych stopach zwrotu. Z drugiej strony maksymalne zanotowane 
stopy zwrotu notowały 6,3 odchylenia standardowego dla JPY oraz 6,0 dla CZK. Porównanie 
kwantyli stóp zwrotu dla PLN w stosunku do opisywanego koszyka walut prezentuje tabela 3.

Tabela 3. Rozkład stóp zwrotu dla PLN w stosunku do wybranych walut – porównanie rozkładów 
empirycznego i standardowego rozkładu normalnego

Odchylenie	standardowe Empiryczny	(%) Teoretyczny	(%)
>1	SD 22.95 31.73
>2SD 5.37 4.55
>3SD 1.63 0.27
>4SD 0.15 0.01
>5SD 0.06 0.00
>6SD 0.03 0.00

Źródło: opracowanie własne. 
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W przypadku rozkładu normalnego liczba czterech i więcej odchyleń standardowych od śred-
niej jest bardzo mało prawdopodobna i wynosi 0,000031%, w przypadku analizowanych danych dla 
5 odchyleń wynosi 0,06%, a dla czterech odchyleń standardowych jest to już 0,15% obserwacji. Jest 
to nieporównywalnie dużo obserwacji w porównaniu z rozkładem normalnym. Bardzo interesujące 
jest to, iż zdarzają się bardzo wysokie ujemne standaryzowanie obserwacji dla każdej z walut powy-
żej 5 odchyleń standardowych, podczas gdy rozkłady są silnie prawoskośne. Oznacza to, iż występu-
ją bardzo rzadko duże reakcje pozytywne w stosunku do słabszych, ale dużo bardziej prawdopodob-
nych reakcji inwestorów. Zjawisko to w teorii finansów nazywane jest dźwignią, czyli asymetryczną 
reakcją inwestorów na pojawiające się na rynku dane. Negatywne i pozytywne dane wpływają na 
przyszły poziom wariancji stóp zwrotu. Efekt dźwigni zdefiniowany jest jako asymetryczna reakcja 
w poziomie wariancji stóp zwrotu na pojawiające się informacje pozytywne i negatywne. 

Przedstawione dane wskazują na fakt, iż zarządzanie ryzykiem kursów walut przez podmioty 
narażone na ryzyko jest niezbędne, szczególnie w okresach o zwiększonej zmienności. Wiedza 
zarządzających ryzykiem walutowym nt. rozkładu stóp zwrotu powinna zostać wykorzystana 
do odpowiedniego zajmowania pozycji i zabezpieczaniu ryzyka zmian kursu w momencie spo-
rządzania przez podmioty rożnego rodzaju planów finansowych, określenia przyszłej marży czy 
ustalenia cen produktów objętych importem oraz eksportem. Strategia zabezpieczająca przed ry-
zykiem walutowym nie może być narzucona w jakiś ściśle określony sposób. Powinna być opra-
cowana tak, aby zaspokajała indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa. Obok nastawienia do ry-
zyka walutowego – jego akceptacji czy też odrzucenia, właściwie opracowana strategia powinna 
uwzględniać szereg istotnych czynników, które odnoszą się do:

•	 formy ryzyka walutowego – każde przedsiębiorstwo odmiennie postrzega potrzebę zabez-
pieczenia się przed ryzykiem przeliczeniowym, transakcyjnym, ekonomicznym. Ponadto w przy-
padku ryzyka transakcyjnego w inny sposób będą traktowane pozycje walutowe wynikające z za-
kontraktowanych transakcji, a w inny z przewidywanych w przyszłości;

•	 rozmiaru otwartej pozycji walutowej – stopień zabezpieczenia dużej pozycji w obrębie jednej lub 
kilku walut powinien być większy niż w przypadku, kiedy ta pozycja jest niewielka. Wysiłki zmierzające 
do zabezpieczenia przed ryzykiem koncentrują się na ogół na najbardziej znaczących pozycjach;

•	 stabilności waluty – przedsiębiorstwo, które ma do czynienia z walutą o bardzo stabilnym 
kursie, może zabezpieczać pozycje walutowe w mniejszym stopniu;

•	 okresu do wygaśnięcia ryzyka – ze względu na wysokie koszty, dla pozycji walutowych 
o odległym terminie wygaśnięcia przyjmuje się niższy stopień zabezpieczenia niż dla pozycji o bliż-
szym terminie wygaśnięcia;

•	 zdolności przewidywania otwartych pozycji – w przedsiębiorstwach, które nie są w stanie 
przewidzieć otwartych pozycji walutowych, zabezpieczenie przed ryzykiem nie jest możliwe do cza-
su zawarcia wiążących umów;

•	 wiedzy personelu na temat technik zabezpieczających – zastosowanie skomplikowanych 
narzędzi i instrumentów zabezpieczających wymaga rozległej i fachowej wiedzy na temat zarządza-
nia pieniądzem;

•	 stosunku udziałowców do ryzyka walutowego – jeżeli głównych udziałowców przedsię-
biorstwa cechuje awersja do ryzyka, wówczas przedsiębiorstwo stara się zabezpieczyć przed nim 
w jak największym stopniu.

Strategia zabezpieczająca odzwierciedla indywidualne preferencje przedsiębiorstw w sytu-
acji ryzykownej. Opracowanie strategii wymaga aktywności skierowanej przeciwko czynni-
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kom ryzyka. Rezygnacja z zabezpieczenia otwartej pozycji walutowej jest uzasadniona tylko 
wówczas, gdy jest wynikiem świadomej decyzji podjętej na podstawie dogłębnej analizy, która 
wskazuje, że oszacowane koszty zabezpieczenia przewyższają oszacowane ryzyko walutowe. 
Zrozumienie zmienności i rozkładu stóp zwrotu zawarte w artykule pomoże w odpowiednim 
doborze instrumentów i działań zmierzających do ograniczenia ryzyka walutowego. 

Podsumowanie

 W  artykule przedstawiono analizę stóp zwrotu kursów kasowych wybranych walut 
względem PLN. Punkt ciężkości przeprowadzonego badania stanowiła analiza empirycznego 
rozkładu stóp zwrotu. Zgodnie z dotychczas prezentowanymi w literaturze badaniami rynku 
walutowego rozkład stóp zwrotu znacznie odbiega od rozkładu normalnego i jest różny dla 
specyficznych par walutowych. Badanie i analiza zaprezentowana w artykule dotyczyła roz-
kładu stóp zwrotu najważniejszych walut względem PLN. Wskazuje ono na to, iż względem 
walut krajów rozwiniętych ogony rozkładów są znacznie grubsze w  stosunku do ogonów 
rozkładu dla walut krajów rozwijających się. Kolejnym etapem analizy może być badanie 
samych ogonów rozkładu oraz porównanie stóp zwrotu z innymi rozkładami teoretycznymi. 
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Summary: Changes in the situation in the financial market in Poland and housing problems, par-
ticularly among young people, have stimulated development and evolution of government programs 
to support development of housing construction sector. In the lead of dedicated program of housing 
policy to date is government program Rodzina na Swoim (Family with Their Own Place). It was dem-
onstrated that these program affect development of mortgage banking and offer great opportunities 
for all the sectors connected with housing construction sector in Poland. 
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Streszczenie: Zmiany sytuacji na rynku finansowym w Polsce i problemy mieszkaniowe, szczególnie 
dla ludzi młodych, spowodowały powstanie i ewolucję rządowych programów wspierających rozwój 
budownictwa mieszkaniowego. Wśród dedykowanych programów polityki mieszkaniowej do dzisiaj 
czołowe miejsce zajmował rządowy program Rodzina na Swoim (2007–2012). Wykazano, że program 
ten pośrednio wpłynął na rozwój bankowości hipotecznej oraz stanowił szansę dającą duże możliwo-
ści wszystkim branżom związanym z sektorem budownictwa mieszkaniowego w Polsce. 

Słowa kluczowe: rynek mieszkaniowy, program rządowy, wspomaganie finansowania mieszkalnic-
twa, RnS

Introduction

Housing needs are universal in nature - they refer to everyone, regardless of social dif-
ferences. Purchase of own flat or use of a flat based on a rental agreement entails large ex-
penditures incurred over several decades, which many people often cannot afford, therefore 
public authorities are obliged by the constitution to conduct a policy that supports citizens in 
solving their housing problems. 

The problem of lack of housing is mainly a problem connected with insufficient acces-
sibility, where accessibility is understood as a household’s ability to meet their housing needs. 

Due to low incomes of citizens and high costs of building, or prices, of new houses, 
only part of the population can afford to meet their housing needs directly on the market. 
However, in periods of increased demand, caused, among other things, by decreased inter-
est rate of mortgage credits or improvement of the situation on the labour market, housing 
prices rapidly increase on the market (such a situation occurred between 2006 and 2008). 

One of the main causes of such fluctuations is inflexibility of market supply, which is 
characteristic of the housing market. Apart from low accessibility of houses, another serious 
problem - largely inherited from the period before the political transformation - is unsatis-
factory standard of houses (low technical standard of residential buildings, flats insufficiently 
equipped with installations and too populated). Housing conditions understood as necessary 
installations available in houses or average number of people per flat were improving over 
the following years.1 Currently, unsatisfactory parameters describing housing conditions are 
mainly a characteristic of rural areas, which however also see gradual improvement.

In a market economy, the role of public authorities is that of a market regulator, which is 
fulfilled by modifying the provisions regulating issues connected with the real estate market. 
The regulatory function can be supplemented by intervention of public authorities in the 
financial area, which is a necessary condition for increasing housing accessibility.

The subject of this discussion on the government program Rodzina na Swoim (Family 
with Their Own Place) is analysis of preferential terms for a certain group of people, purposes 
of crediting and repayment terms, as well ass support provided by this government program 
in obtaining own house. 

 

1  Główne problemy, cele i kierunki programu….. http://www.silesia.org.pl/upload/Kudron%20S..pdf
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1. Assumptions of the government program “Rodzina na Swoim”

One of programs intended to support families in obtaining their own flat or house was the 
government program Rodzina na Swoim, RnS (Family with Their Own Place).2 Its aim was to 
support families and single parents in obtaining their own flat or house. Preferential terms were 
addressed to a certain group of people and concerned crediting purposes and repayment terms. 
The legal basis for the RnR program was the Act of 8 September 2006 on financial support for 
families to build their own house (Journal of Laws, No, 183, item 1354 with later amendments). 

The “Family with Their Own Place” referred to in this act was a married couple or a sin-
gle parent. Repayment of part of interest rates applied only to credits in Polish zlotys. Credits 
with contribution from the State Treasury were granted by banks that concluded a relevant 
agreement with Bank Gospodarstwa Krajowego. The support proposed by the State Treasury 
guaranteed its beneficiaries lower credit instalments for a  period of eight years. The RnS 
program allowed a credit for a flat with maximum floor space not exceeding 75 sq. m., and 
a house with maximum floor space not exceeding 140 sq. m., (State’s contribution to credit 
repayment refers only to part of a credit for up to 50 sq. m. in the case of a flat, and up to 
70 sq. m, in the case of a house - the rest is not covered by State’s contribution). The act 
introduced restrictions concerning a price of a square meter of a flat or house, which were 
expressed by the so-called conversion factors for the cost of reconstructing of 1 square meter 
of floor space of residential buildings for selected voivodeships.

The act of 8 September 2006 (Journal of Laws, No. 183, item 1354 with later amend-
ments) on which the government program “Rodzina na Swoim” was based was subject to 
continuous amendments: 15 June 2007 – increase in the price and cost parameter by 30% 
(Journal of Laws, No. 136, item 955); 21 November 2008 - another increase in the price and 
cost parameter by 10% (Journal of Laws, No. 223, item 1465).

On 5 August 2009, Act of 19 June (Journal of Laws 2009, No. 115, item 964) on State aid in 
repayment of certain housing credits granted to people who lost work after 1 July 2008 came 
into force.3 According to this act, beneficiaries of State’s contribution to repayment of credits 
were people registered with employment office who took out a credit for a flat or building 
a house. Money for State’s contribution to repayment of credits taken out by people who be-
came unemployed came from Labour Fund, but as in the case of the program “Rodzina na 
Swoim” it was managed by Bank Gospodarstwa Krajowego which repaid the debts. 

New provisions amending the act concerning financial support for families in purchas-
ing their own flat or house (Journal of Law, No. 168, item 1006) which came into force on 15 
July 2011 introduced the following changes into the Act: 

−	 differentiation of the price and cost limit and reduction of the coefficient determin-
ing its level to 1.1 for the primary market and 0.8 for the secondary market; 

−	 inclusion of singles into the catalogue of beneficiaries; 
−	 introduction of age limit; 
−	 end of the program on 31 December 2012.

2  www.rodzinanaswoim.pl, Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu wła-
snego mieszkania (Dz.U. Nr 168, poz. 1006); Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 
grudnia 2011 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1354).
3  www.rodzinanaswoim.pl 
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Synthetic presentation of the assumptions of the program “Rodzina na Swoim” is pro-
vided in table 1. 

Table 1. Characterisation of the assumptions of the program “Rodzina na Swoim”
Item “Rodzina na Swoim”

Valid until end of 2012
Type of real estate Flats and houses

Group of beneficiaries

Families and singles. Age limit for credit recipient - 35 years old 
(does not apply to single parents). This requirement is considered 
to have been met if at least one of the spouses is maximum 35 years 
old. 

Moment of receiving 
State’s contribution Every month for the first 8 years of crediting

Amount of State’s 
contribution

Almost half the amount of interest instalment on a credit for 8 years 
(maximum 27% of the value of the real estate). State’s contribu-
tion to credit repayment for a flat of 30 sq m (singles), flat of 50 sq 
m (families and single parents), a house of 70 sq m (families and 
single parents).
 PLN 67,306*

Supported market Primary and secondary

Possession of a real 
estate

Families - State’s contribution for families that currently do not pos-
sess a real estate. Singles - State’s contribution to credit repayment in 
the case of purchasing the first flat. 

Size of the real estate Houses - up to 140 sq m, flats - up to 75 sq m (families and single 
parents), flats - up to 50 sq m (singles)

Price limit for 1 sq m Price for one meter is not higher than the index published by BGK
*State’s contribution is calculated for a credit of PLN 250 thousand, taken out for 30 years, with 8.8% 
instalment for purchase of a 50 sq m flat 
Source: based on: Act of 8 September 2006 on financial support for families in purchasing their 
own flat or house, Journal of Laws, No. 183, item 1354 with later amendments; Act of 15 July 2011 
amending the on financial support for families in purchasing their own flat or house, Journal of Laws 
No. 168, item 1006. 

2. Implementation of the government (RnS) program aimed 
at supporting financing flats and houses

The program “Rodzina na Swoim” was present on the market of mortgage credits from 2007. 
Popularity of credits with State’s contribution in the period until the first quarter of 2011 is presented 
in table 2, whereas the number of credits granted as part of the program “Rodzina na Swoim” in the 
period from the fist quarter of 2007 to the second quarter of 2013 is presented in fig. 1.

In the initial period, as table 2 shows, this program was not popular among credit recipi-
ents. This was partially due to bank customers’ unawareness of the possibility of using this 
type of credit and the criteria that a credit recipient had to meet. 
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Table 2. Number of credits granted from 2007 to 2011 as part of the program RnS
Number of cred-

its granted
(in thousands)

Q1 2007  0.5
Q2 2007  1.1
Q3 2007  1.0
Q4 2007  1.4
Q1 2008  1.3
Q2 2008  1.6
Q3 2008  1.5
Q4 2008  1.7
Q1 2009  4.3
Q2 2009  8.2
Q3 2009  9.3
Q4 2009  9.0
Q1 2010  8.1
Q2 2010  9.7
Q3 2010  11.0
Q4 2010  14.3
Q1 2011  13.2

Source: data from BGK

Figure 1. Number of credits granted as part of the program “Rodzina na Swoim” 

Source: Związek Banków Polskich, Raport AMRON-SARFIN, 2/2013, 27 sierpnia 2013 r. 

As fig. 1 shows, in 2007 only 4000 credits were granted as part of the program “Rodzina 
na Swoim”, whereas in 2008, despite the crisis of financial systems, this figure was over 6000, 
i.e. 50% higher.

Due to a  series of events spelling the spreading of the global crisis in financial systems 
(2008), a panic broke out and the interest in credits ceased. Companies from non-financial 
sectors lost access to capital, especially in respect of financing long-term investments. However, 
in autumn 2009 the situation started to improve also in Poland. In the second quarter of 2009, 
after a change of the terms of granting preferential credits, we saw a clear revival in the interest 
in credits with the State Treasury’s contribution as part of the program “Rodzina na Swoim.”4 

2009 was crucial for preferential credits granted as part of the program “Rodzina na 
Swoim”. New banks were gradually joining the program, including this preferential credit 
into their offer. Also price limits established for the different voivodeships changed favour-
ably, resulting in a greater number of people being able to benefit from this program.   

Until the end of 2008, the main obstacle in obtaining a credit with part of instalments 
paid by the State was the fact that the number of flats meeting the requirements of the 

4  Data from BGK and AMRON.
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program was very small. However, from the first quarter of 2009 the system of calculating 
limits changed. Earlier, the maximum price was calculated as 130% of average conversion 
factor of the cost of reconstructing 1 square meter of floor space. From January 2009, this 
factor was increased to 140%. The significant increase in the limit of prices caused an in-
crease in the number of flats that could be purchased for this preferential credit. Level of 
average transaction prices of flats from the second quarter of 2009 to 2013 is presented in 
table 3. 

Table 3. Average transaction prices of flats in the main cities of Poland (in PL 10000 for 1 sq m) 
Q1

2009
Q1

2010
Q1

2011
Q1

2012
Q1

2013
Q2

2013
Warszawa 8091 8178 9080 7536 7192 7165
Katowice
conurba-
tion

3595 35437 5292 3226 2862 2832

Łódź 4010 4116 6708 3819 3468 3526
Wrocław 5823 6053 6710 5655 5361 5425
Gdańsk 5141 5714 6949 5484 5224 5266
Białystok 4558 4371 5385 4182 4008 4060
Kraków 6897 6811 6521 6302 5702 5754
Poznań 5816 5788 7042 5248 5132 5089

Source: Report by AMRON-SARFIN: 1/2009, March 2009, ZBP; 1/2010, March 2010, ZBP; 1/2011, 
March 2011, Report no 7, publication date data 25 May 2011, ZBP; 1/2012, March 2012, Report no 11, 
publication date 24 May 2012. ZBP; 1/2013 March 2013, Report no 15, publication date 28 May 2013, 
ZBP; 2/2013, June 2013, Report no 16, publication date 27 August 2013. ZBP.

Analysis of the average transaction prices of flats presented in table 3 shows that as a result of 
the increase in price limits in each successive quarter (in Q4 2009 the average limit was by 24% 
higher than in 2008) the program “Rodzina na Swoim” was a success in the period from 2009. 

The total state of the debts resulting from housing credits including the share of EnS 
credits is presented in table 4. 

Table 4. The total state of the debts resulting from housing credits including the share of EnS credits

Year
The total state of 

the debts (in PLN 
million)

Value of the credits granted as 
part of RnS (in PLN million)

Share of 
RnS credits 

in %
2007 116,840.00 463,667.78 3.90
2008 192,612.00 852,799.43 4.40
2009 214,892.00  5,417,578.98  25.00
2010 263,642.00  8,074,302.00  30.60

Source: based on: data from BGK; M. Głębocki, Czynniki determinujące sytuację na rynku kredytów 
mieszkaniowych, Emmersion Finanse S.A.

Analysis of the data from table 4 confirms that the value and number of RnS credits show 
a small increase in demand compared to the value of credits in the housing sector in general. 
This is due to the fact that the market of housing credits probably recorded a small boom 
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thanks to the RnS program. 
While in January the value of credits granted as part of the program discussed was around 

100m, in the best month, i.e. in July, this figure was around 605m. In the second half of the 
year the monthly value of credits was below 600m, but did not fall below 500m.5 

The provisions changing the act on financial support in purchasing own flat or house 
(Journal of Laws No. 168, item 1006) from 15 July 2011 amended this Act by introducing 
reduction of the coefficient determining the level of the price and cost limit. Moreover, 
a proposal was submitted to exclude the secondary market from the financing by means 
of a  preferential credit, which was not approved, although it would have clearly sup-
ported developers, indirectly influencing the development of industries connected with 
the housing construction sector. However, exclusion of the secondary market from the 
government program would have significantly limited credit activity, as the financial 
structure shows that flats credited as part of the RnS program are largely from the sec-
ondary market. Table 5 presents purposes of credits with State’s contribution to repay-
ment and their percentage in the total number of preferential credits granted from 2007 
to 2012 by type of investment. 

As data in table 5  shows, majority of the total number of 181 563 preferential credits 
granted between 2007 and 2012 concerned purchase transactions concluded on the second-
ary market - 55.25% of credit agreements concluded. Transactions concluded on the primary 
market accounted for 26.36% of the agreements, whereas construction of a  single-family 
house - 18.39% of the credit agreements. 

Table 5. Comparison of the number and value (in PLN million) of preferential credits granted from 
2007 to 2012 by type of investment 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 In total Total 
share

Primary market
Number 
of credits 377 591 7565 10411 13843 15070 47857 26.36 %

Value 
in PLN 
million

40.2 90.1 1693.6 2443. 3379.3 3174.9 10822.1 32.84%

Secondary market
Number 
of credits 2197 4593 18658 25678 27629 21563 100318 55.25%

Value 
in PLN 
million

213.5 556.4 2865.4 4273.3 4788.8 2785.8 15483.1 46.98%

Building of a single-family house
Number 
of credits 1407 1441 4597 6968 9816 9159 33388 18.39%

5  Report AMRON-SARFIN: 4/2009, 2009, ZBP.
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Value 
in PLN 
million

180.4 205.2 853.5 1355.5 2078.5 1978.6 6651.7 20.18%

In total
Number of credits 181563 100.0%
Amount in PLN million 32956.8 100.0%

Source: own work based on: statistics from BGK, Departament Mieszkalnictwa, Ministerstwo 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 

In relation to the number of granted preferential credits, and also the total value of around 
PLN 32 956.8 million of credits granted between 2007 and 2012, credits financing transactions 
concluded on the secondary market reached the largest value. The value of these credits ac-
counted for 46.98% of the value of all credit agreements concluded. The value of credits financ-
ing transactions concluded on the primary market accounted for 32.84% of the value of all 
agreements concluded, whereas building a single-family house - 20.18% of these agreements.

Not excluding the secondary market from the RnS program meant increase in the num-
ber of potential beneficiaries. It was thus proposed that for the secondary market and cus-
tomers other than married couples and single parents the coefficient for calculating limits of 
housing prices be 0.8 instead of 1.1. Hypothetical limits of housing prices after the change of 
the coefficient from 1.4 to 1.1 and 0.8 are presented in table 6. 

The comparison of the limits of housing prices taking into account the different coefficient 
shows that the proposal to make State’s contribution to repayment of housing credits available 
to singles significantly influenced the development of the residential real estate market. 

As for the age limit, a  customer could benefit from the program if he/she submitted 
a credit application before the end of he calendar year in which he/she was 35.6 

 

Table 6. Hypothetical limits of real estate prices after the change of coefficient from 1.4 to 1.1 and 0.8 
in main cities of Poland 

Price limit Q2 2011 (in 
PLN)

Hypothetical limits after the change (in 
PLN)

coefficient 1.4 coefficient 1.1 coefficient 0.8
Warszawa 9,816.10 7,712.65 5,609.20
Katowice 5,518.10 4,335.65 3,153.20
Łódź 6,615.70 5,198.05 3,780.40
Wrocław 6,907.60 5,427.40 3,947.20
Gdańsk 6,949.60 5,460.40 3,971.20
Białystok 5,187.70 4,076.05 2,964.40
Kraków 6,622.70 5,203.55 3,784.40
Poznań 7,182.00 5,643.00 4,104.00

 Source: data from BGK.

6  Marcin Krasoń/Open Finance, www.bankier.pl/wiadomosc/rodzina-na-swoim-jednak-dla singli-2329441.html 
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The new regulations came into force in the second quarter of 2011, and the program of 
State’s contribution to repayment of housing credits lasted until the end of 2012.7 

The accessibility of the RnS program, which was available on the market from January 
2007, and was modified at the end of August 2011, was extended to a certain group of benefi-
ciaries who had to fulfil a few basic conditions. However, the preferential housing credits as 
part of the RnS program were never top-selling credits. In order to achieve the intended effect 
of financial support for families in purchasing their own flat or house, and consequently in-
creasing availability of flats, a managerial expert report was necessary, especially in managing 
development projects and managing project risk. Such a report should cover different types 
of risk: project risk, construction risk and naturally capital and management risk. It should 
answer the question about the consequences of failure to complete a development project in 
accordance with regulatory objectives and requirements, and whether security measures can 
be take in managing the different types of risk. 

According to Bogusław Półtorak, PhD, main economist of Bankier. pl, abolishing the 
program “Rodzina na Swoim” will be conducive to speed-up of purchasing activity, although 
the program itself does not contribute to generation of additional demand. To receive a credit 
as part of this program, it is necessary to have credit capacity on terms of a commercial credit. 
It thus seems that this aid from the State is addressed to people who actually can afford to 
purchase their own flat or house. This is probably why the State withdrew from this program.8 

Summary

Cooperation and exchange that involves the interbank market is a  key factor influenc-
ing the improvement of economic situation resulting from the crisis on the financial market. 
Inflow of money from Bank Gospodarstwa Krajowego will strengthen the housing construc-
tion sector, and thereby will meet entrepreneurs’ expectations. “Rodzina na Swoim” as an ele-
ment of an anti-crisis system is contributing to the development and maintenance of liquidity.  
The government program “Rodzina na Swoim” was a huge chance providing a wide range of 
possibilities to all industries connected with the housing construction sector in Poland. Thanks 
to new sources of financing, the program will expand the labour market in the area of construc-
tion, contributing to stimulation of this sector of economy, which currently is in stagnation.

On 8  March 2011, Związek Banków Polskich (ZBP) informed that in Q4 2010 banks 
granted around 56.9 thousand housing credits. However, three months earlier the number 
of those willing to take out such credits had been over 6.5% higher.9 Between 2010 and 2011, 
there were very clear downward tendencies in using housing credits. The market of housing 
credits would have shrunk even more (even by 15%), if not for the RnS program, in which 
the State repays almost half the instalments for credit recipients. 

The aim of the government program “Rodzina na Swoim” was to support families and 
single parents in obtaining their own flat or house. The preferential terms were addressed to 
a specific group of people and concerned specific purposes of crediting and terms of repay-

7  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego miesz-
kania oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 168, poz. 1006.
8 www.bankier.pl/wiadomosc/rodzina-na-swoim
9   GazetaDom.pl, środa 9 marca 2011 nr 10 (303) Częstochowa.
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ment. The support proposed by the State Treasury involved lowering of the principal-and-
interest instalment (repayment of around 50% of instalments for 8 years of crediting housing 
investment), so we can assume that the biggest beneficiaries of the RnS program were banks 
granting credits as part of this program. 
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BUREAUCRACY AND PUBLIC MANAGEMENT AS CONCEPTS 
OF MANAGEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION

BIUROKRACJA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE JAKO 
KONCEPCJE ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

Summary: Defining public administration, emphasis is placed on the fact that this is a social phenomenon 
and that it is expected to take care of the problems of the community and the members of this community. Be-
ing aware of the fact that these are elements characterized by constant change, one may conclude with absolute 
certainty that it also administration that has to be subjected to changes. These changes encompass not only the 
organizational structure of administration, but they are also relevant to the sphere of management, for it is only 
administration that changes itself that is capable of fulfilling its role in the state and in the society. The evolu-
tion of the models of administration occurs under the influence of combining the expectations in the field of 
the high effectiveness of actions with taking under consideration public interests and the political structure of 
managing, and also under the influence of changing challenges faced by the public sector.

Key words: bureaucracy, public management, management in public administration 

Streszczenie: Przy definiowaniu administracji publicznej kładzie się akcent na fakt, że jest ona zjawi-
skiem społecznym i ma zajmować się sprawami wspólnoty i jej członkami. Mając świadomość tego, 
że są to elementy charakteryzujące się ciągłą zmianą, można wnosić z całą stanowczością, że także 
administracja musi ulegać zmianie. Zmiany obejmują nie tylko strukturę organizacyjną administracji, 
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ale także dotyczą sfery zarządzania. Tylko bowiem zmieniająca się administracja jest zdolna do speł-
niania swojej roli w państwie, w społeczeństwie. Ewolucja modeli administracji następuje pod wpły-
wem oczekiwań wysokiej efektywności działań z uwzględnieniem interesów publicznych i politycznej 
struktury kierowania, a  także pod wpływem zmieniających się wyzwań, stojących przed sektorem 
publicznym.

Słowa kluczowe: biurokracja, zarządzanie publiczne, zarządzanie w administracji publicznej

Introduction

Expansion of state functions, emergence of new social institutions, ever more widespread 
use of new technologies in the area of communication and provision of services, and change of 
citizens’ expectations towards administration – all this makes it necessary to adapt the forms 
of management of social life and state, including administration, to current needs. Creation 
and functioning of a modern bureaucratic apparatus is a necessary element of organisation of 
a collective life in a society. Thus, the priority is to improve the way in which public tasks are 
performed, and to increase the effectiveness of activities of public administration. The key issue 
is to establish the approach - namely: administrate or manage in public administration? Which 
one will better ensure that the role of public administration in a state is fulfilled.

The aim of this paper is to analyse the development of the forms of functioning of admin-
istration, from bureaucratic administration to administration that is based on the principles 
of modern public management. Comparison of the elements characterising these two mod-
els of management in administration should indicate the direction of changes occurring in 
public administration itself. Special attention has been paid to the reasons for moving away 
from the bureaucratic model of administration and adopting management solutions used by 
entities operating in the private sphere. 

1. Model of ideal bureaucracy by Max Weber

 Max Weber presented his model of ideal bureaucracy in the classical work Wirtschaft 
und Gesellschaft, first published in 1922. His model of organisation, which he called bureau-
cratic organisation, constitutes a basis for sociological studies and explorations in the area of 
public administration.1 It is a model of state administration in a system of “legal rule”, which 
can be contrasted with administration of a patrimonial state. The model of bureaucratic or-
ganisation - in a positive sense of this word - is examined in the context of rule and strug-
gle for power among political parties. In a modern state, struggle for power may result in 
changes that affect the bureaucratic apparatus, but the latter it always necessary.2 

According to Max Weber, the emergence of the modern bureaucracy was inseparably con-
nected with the development of the capitalist economy. He claimed that the characteristic fea-
ture of capitalism is rational way of organising production. “Rational” in the terminology used 
by Weber means “bureaucratic.” The term bureaucracy has not a negative connotation here. 

1  Z. Leoński, Nauka administracji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, p. 5.
2  Ibidem, p. 5.
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Bureaucracy is a rational way of organising human activity in all its areas, which is based not on 
the rule of people but on impersonal, normative principles and rules established by the mind.3 

Bureaucracy, as an integral element of rational power, is characterised by a few crucial features:
•	continuity of exercise of official functions which are subject to specific rules,
•	specified scope of competences: 

a) exercising functions appointed as part of organised labour division,
b) providing the person holding office with due powers to be able to exercise these functions, 
c) clearly defining necessary coercion measures and clearly specifying conditions of their 

use. An entity exercising such power is called an “administrative organ”,
•	 organisation of offices is hierarchical, i.e. each lower office is subject to control and 

supervision of a higher office. It is possible to appeal against decisions of lower offices and 
submit complains about them to higher offices. Hierarchically, they differ in terms of whether 
and in which cases a complaint may cause the issue of decision by other higher authorities of 
various levels and whether changes are imposed from top-down, or responsibility for their 
introduction lies with the lower office whose conduct became the subject of the complaint, 

•	 rules governing the conduct of offices have the character of technical rules or stand-
ards. In both cases, if they are to be followed in a fully rational way, specialist training is nec-
essary. Therefore only person with appropriate professional training may become a member 
of administrative staff and only such persons may apply to be appointed to official posts. 
Thus, administrative staff comprise “officials” irrespective of the objectives of an organisation,

•	 members of administrative staff should be completely detached from the ownership 
of the means of production and administration. Such means are at their disposal in kind or 
money, and an official is obliged to account for their use, 

•	 establishment of a “right” to hold office, as e.g. in the case of judges, cannot lead to 
“appropriation” of office by an official, but it is only intended to ensure full objectivity and 
independence of a given office so that it is focused only on appropriate standards, 

•	 acts, decisions and administrative regulations are formulated and documented in 
writing even in cases when oral discussion is a rule or obligatory. The written form of docu-
ments and requirement of continuity of official activities require that an “office” is set up, i.e. 
a point where all organisational activities are focused.4 

 The model by Weber turned out ineffective in practice.5 The evolution of public admin-
istration led to negation of many of his assumptions of an ideal bureaucracy. Its most impor-
tant flaws are as follows: 

•	 administration is served by itself,
•	 patronage,
•	 lack of social control.6

3  A. Czarnota, Teorie nauki administracji od początków nowożytności do national choice theory, [in:] B. Kudrycka, 
B. Guy Peters, P.J. Suwaj (red.), Nauka administracji, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 
2009, pp. 156-157.
4  M. Weber, The Theory of Social and Economic Organization, The Free Press, New York, s. 330-332, after: J. 
Hausner, Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008, pp. 13-14.
5  J. Hausner, Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego, Studia z  zakresu zarządzania publicznego. 
Materiały seminarium naukowego. Tom II, Akademia Ekonomiczna w  Krakowie, Kraków 2002, p. 54 and 
literature cited therein.
6  Ibidem, p. 51.
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Negative elements of bureaucracy also include:
•	 learned ineffectiveness - which means that actions based on learned skills were effec-

tive in the past, but don’t guarantee desired results in the future, 
•	 professional psychosis - a person employed in a bureaucratic institution perceives 

reality from the angle of the work he/she does,
•	 selectivity of perceiving the reality of an organisation - a person employed in such an 

organisation focuses only on this fragment of its activity that directly concerns him/her and 
does not see the problems of the whole organisation, 

•	 shifting feelings from the objectives of an organisation to specific details of conduct 
required by regulations - in this case a person employed in such an organisation focuses on 
what the organisation has been established for and what tasks it performs,

•	 activity characterised by technicalism and formalism - people employed in such an 
organisation boil everything down to observance of rules and principles stipulated by law; 
lack of ability to adapt oneself to individual problems,

•	 attitude of domination towards the client of the organisation - people employed in such 
an organisation take advantage of the fact that they work on behalf and under the authority of 
the state and have a stronger position in the established administrative and legal relationship as 
well as a dominant position in relation to the person that approaches them to settle a matter.7 

 Other dysfunctions of this model of functioning of administration have also been identi-
fied. They include, among other things:

•	 functioning of civil service is based on the politics/administration dichotomy and 
on the concept of “neutral competence” (representatives of civil service should not express 
any political attachment or sympathies, and be prepared to support every democratically 
established government). Meanwhile, in practice civil service plays a significant, if not domi-
nating, political role in modern governments. The concept of separating administration from 
politics proved to be too simplified in the situation of increasing complexity of social phe-
nomena.

•	 functioning of administration results from establishment of hierarchical order and 
observance of rules. In practice, modern political organisations do not implement their tasks 
and programs directly by using law and other autocratic measures - they have to undertake 
negotiations to achieve their objectives. Governing is based more on bargaining and media-
tion than authoritative decisions, and public organisations are not separated from other types 
of organisations, but participate in multi-actor networks of coordination of activities. 

•	 Weber’s model assumed permanence and stability of organisational structures. In 
practice, flexible organisational structures dominate in the public sector where employment 
is often flexible.

•	 institutionalised civil service constituted a  separate professional corporation. In 
practice, recruitment and assessment of usefulness of public administration employees result 
more from the logic of the market than logic of bureaucracy.

•	 functioning of public administration was subjected to rigorous and formalised inter-
nal regulation. In practice, tendency towards deregulation and subjecting public administra-
tion to rather external than internal control dominate.

7  More on this subject in: A.K. Koźmiński (ed.), Współczesne koncepcje zarządzania, Warszawa 1985, pp. 125-
126.
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•	 in Weber’s model officials should treat all clients in the same way. In practice, bureau-
cracy has much more freedom and can offer different services to different groups of clients.8 

Another highlighted weakness of the bureaucratic model of public administration is fo-
cus on the procedure, not on its results. Combined with formalised hierarchy, this leads to 
significant limitation of flexibility of administrative structures and their low effectiveness. 
Practice has shown that monitoring the activity of bureaucratic structures and assessing its 
results is hindered due to technical reasons and lack of transparency of these structures, 
which - protecting their interests - consolidate their monopoly on information and powers.9 

The existence of dysfunctions of Weber’s model of ideal administration caused change in 
the assessment of its functioning. The term “bureaucracy” lost positive meaning and this has 
continued to this day. According to a present dictionary definition, bureaucracy is a system of 
governance where the main role is played by administrative clerical apparatus characterised 
by excess of formalism in the activity of officials, routine leading to heartlessness in treating 
applicants and dealing with their matters, and the process of detachment of the institution 
from the needs of society which it is supposed to serve.10 We should thus agree with the view 
of B. Dolnicki that bureaucracy, as it is commonly understood, is a mechanism of rigid, slow, 
sluggish, routine activity based on rigid and complicated rules, principles and views. It is ac-
companied by a mindset of an employee who is isolated from matters he/she is dealing with 
and from the public interest which he/she serves, and the only objective of his/her activities is 
to make career.11 

2. Causes of changing the model of management in public administration

Some changes in the area of management in public sector in the period of fast scientific 
and technological progress over the last two decades of the 20th century had to occur.12 These 
changes were also determined by processes which resulted from the following changes in the 
organisation and functioning of the state, economy and society, i.e. in the model of social order: 

•	 decentralisation of the state and development of territorial self-government, 
•	 moving away from the separation of the state, economy and civil society towards co-

operation of the entities constituting these fundamental systems of modern civilisations, while 
preserving their autonomy,

•	 internationalisation and globalisation of a range of economic, political and social phe-
nomena. They led to the emergence of transnational and global forms of economic, social and po-
litical organisations that assumed part of traditional powers and competences of a national state. 

•	 change of the organisation of a state at central level. There is an increasing process of sep-
aration of powers which goes beyond Montesquieu’s scheme: executive, legislative, and judicial.13

8  J. Hausner, Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Warszawa 2008, pp. 29-30 and literature 
cited therein.
9  A. Przeworski, The State in a Market Economy, [in:] J.M. Nelson, Ch. Tilly and Lee Walker (eds), Transforming 
Post-Communist political Economies, National Academy Press, Washington, DC 1997, p. 421.
10  J. Tokarski (ed.), Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1980, p. 85.
11  B. Dolnicki, Sprawność i demokratyzm w strukturze i działaniu polskiej administracji lokalnej, [in:] E. Uraz 
(ed.), Sprawność działania administracji samorządowej, SEAP – Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006, p. 125.
12  J.E. Ireisat, The New Public Menagement and Reform, [in:] K.T. Liou, Marcel Dekker Inc (ed.), Handbook of 
Public Management Practice and Reform, New York – Basel 2001, pp. 542-543.
13  J. Hausner, Od idealnej biurokracji …, op. cit. pp. 52-54.
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As a consequence, reform of the state became one of the most important and urgent issues. 
It’s aim was to establish a new, desired model of a state. J. Hausner thinks that implementation 
of this model required a reform characterised by the following four basic components:

•	 more precise definition of the boundaries of the state’s activity, such as, among other 
things: limitation of their scope, privatisation of state-owned enterprises, ensuring autonomy of 
the non-profit sector and inclusion of social services and scientific activity into this sector - while 
it is still financed by state - and transferring all tasks of the state except the basic ones outside, 

•	 limitation of the scope of the state’s regulation of the private sector, replacing the state’s 
function as the protector of national economy against the international competition by the 
function of promoter of competitiveness of a given country, 

•	 strengthening of the function of state governance, i.e. ensuring an effective implemen-
tation of the government’s decisions through correction of fiscal solutions to restore financial 
efficiency of the state and through an administrative reform aimed at establishing public ad-
ministration that functions according to managerial (not bureaucratic) principles, 

•	 strengthening governability by means of political institutions that ensure more effec-
tive agency in the pursuit of interests, strengthen legitimacy of governance and make it more 
democratic, thereby improving the system of representative democracy and creating space for 
social control and direct democracy.14

3. Essence of public management

Criticism of bureaucracy led to evolution of administrative model of management, which 
adopted some new achievements of the theory of organisation and management, especially 
those connected with changes taking place in public management.15 

There is no doubt that study of management is about scientific organisation of work in 
different organisational units. It started as management of a private enterprise, then was ap-
plied in the field of public administration. Transferring results of certain activities and spe-
cific methods was possible due to the fact that both private and public administration, as 
social organisms, apart from differences share some similarities (e.g. the problem of lowering 
costs of administration).16 This view is also shared by H. Izdebski and M. Kulesza. According 
to them, management studies usually try to cover all organisational phenomena regardless of 
whether they refer to private or public spheres. They long ago went beyond the stage of deal-
ing with physical phenomena (studying ways of increasing work productivity by maximum 
simplification of production).17 Also B. Plawgo holds the opinion that modern management 
as practice, and consequently science, resulted from experiences of leading entities of the 
private sector, in particular large corporations. High effectiveness of these organisations has 
become a source of their unprecedented expansion over the last hundred years. Largely due 
to continuously improved methods and techniques of management, the private sector man-
aged to achieve rapid increase in production, profits and national income.18 
14  Ibidem, pp. 55-56.
15  A. Zalewski, Reformy sektora publicznego…, op. cit., pp. 13-14.
16  Z. Leoński, Nauka administracji, op. cit., p. 5.
17  H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2004, p. 383.
18  B. Plawgo, Zarządzanie publiczne, [in:] B. Kudrycka, B. Guy Peters, P.J. Suwaj (ed.), Nauka administracji, 
Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, p. 179.
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In the theory of management studies, while stressing the distinctness of the public sector as the 
subject of studies and change of the paradigm of its operation (from passive administration to active 
management), emphasis is placed on the existence of social innovation, i.e. an intentional change 
introduced within the social system, which is novelty for this system and results from a decision-
making process aimed at solving a problem that arose in the course of functioning of this system and 
causes change of the existing rules of conduct and its structure.19 At the same time, we should agree 
with A. Frączkiewicz-Wronka that the process of describing what is happening in these systems 
from the perspective of management problems is difficult because of the necessity of paying special 
attention to standards and values used as the reference point when making decisions and later im-
plementing them in the social and economic reality. From the perspective of theory and practice, ap-
pearing social problems are solved mainly through actions taken by public organisations in the area 
defined as public sector.20 Thus, by definition, public management is a field of knowledge exposed to 
practical and public verification with theoretical references both in the sphere of economic sciences 
and humanities. Because of its deep relations with the practical sphere, public management can be 
also understood dynamically, which means effective organisation of the process of implementation 
of public projects, i.e. actions that satisfy important social needs.21 

 According to B. Kożuch, what distinguishes public management is managerial interven-
tion by public authority which involves: 

•	 administration, i.e. regulating current affairs, performing the functions of management,
•	 performing ownership obligations: acquisition, sale, fusions,
•	 allocation of public funds which are at the disposal of public authorities,
•	 monitoring and evaluation of functioning of an entity.22

In turn, B. Plawgo stresses that the terms “administration” and “management” entail differ-
ent meanings, even if they refer to the same subject of activities, i.e. public sector.23 T. Markows-
ki thinks that administration consists in performing organisational and executive activities, or 
permanent and coordinated organisation of activity.24 Academic literature stresses that the basis 
is formal competences, or power is a mandate to manage; such management assumes the form 
of administration, supervision or direction, depending on the type of an organisation, type of 
authority or customarily established (or by legal norms) forms and means of interfering in the 
functioning of an organisation. Existing legal standards create situations when specific public 
institutions are authorised to exert influence on the whole society or specific social groups, 
e.g. inhabitants of gminas. Some researchers, usually administrative law specialists, call it ad-
ministration, other. e.g. representatives of management studies - governing. When the title to 
direct is material powers, in other words, holding or even potential possession of the resources 
determining the functioning of an organisation, directing takes form of managing. Here, the 
mandate to exert influence is ownership of resources, e.g. possessing shares in a company. In 
contrast, when the basis for exercise of power by the person in control over those controlled are 
intellectual and emotional competences, i.e. personal authority of the person in control result-

19  A. Frączkiewicz-Wronka, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, Wydawnictwo Wolters 
Kluwer, Warszawa 2009, p. 14.
20  Ibidem, p. 13.
21  Ibidem, p. 14.
22  B. Kożuch, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004, pp. 43-53.
23  B. Plawgo, Zarządzanie publiczne …, op. cit., p. 180 and literature cited therein. 
24  T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, p. 19.
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ing from his/her intellect and high morale, professional knowledge and skills, creative activity 
and flexibility in acting, as well as ability to coexist with other people, then directing takes form 
of leadership.25 This view is shared by A. Christu-Budnik. According to this author, what dis-
tinguishes management from governing is the specificity of the relationships between those in 
control and those controlled. These relationships are based on formal legitimisation of power, 
lack of acceptance of this power leads to recourse to a state’s constraint. The basic way of gov-
erning is hierarchy, which refers to macro-social level. At the same time, the author stresses that 
at present management is regarded as one of methods of governing. One - as not all processes of 
functioning of state institutions are identical with management. Nevertheless, the geopolitical 
situation across the world and ongoing transformation in post-communist countries, whose 
key element is building a market economy connected with the emergence of private sector 
which constitutes the driving force for economic development, and modernisation of the eco-
nomic sphere of the state cause management, as an economic method of governing, to occupy 
the central place next to the socio-political method aimed at consolidation of democratic sys-
tem.26 It should be noted that those who argue that only administration should be used in this 
sphere rightly stress that among the forms of organised activity of people, administration, and 
in particular public administration, is characterised by the following features:

•	 acting on behalf and account of the state,
•	 special links with politics,
•	 acting on the basis of law and only within its boundaries,
•	 acting in the public interest, understood as common good,
•	 acting within a competence granted by law,
•	 impersonal character of actions,
•	 authoritarian character of actions,
•	 hierarchical character of subordination of organs at various levels,
•	 entrusting professional, specialist officials with the performance of tasks,
•	 continuity and stability of actions.27

B. Kożuch put up a thesis that administration, involving mainly supervision and control, 
and sometimes also directing, was rarely included into a set of basic terms connected with 
managing an organisation.28

 Public management covers not only administration, but it also means organising activi-
ties for the purpose of achieving specific objectives, following the principles of organisational 
effectiveness and efficiency, taking into account real responsibility of public managers for the 
results achieved. These elements did not appear in traditionally understood administration 
in the public sector. Public administration was rather focused on legal regulations, owner-
ship right and administrative procedures. Public management is expected to be much more. 
Public managers, rather than focussing only on following formal procedures, should achieve 
objectives and take responsibility.29 F. Kuźnik notes that the provision of public services or 
- at least - organisation of provision of such services combined with the disposal and use of 

25  B. Kożuch, Zarządzanie publiczne …, op. cit., pp. 28-29.
26  A. Crisidu-Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Nauka organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Kolonia 
Limited, Wrocław 2005, pp. 241-241.
27  B. Kożuch, Zarządzanie publiczne …, op. cit., p. 32 and literature cited therein. 
28  Ibidem, p. 33.
29  B. Plawgo, Zarządzanie publiczne…, op. cit. p. 180 and literature cited therein.
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public resources involves management, which can be referred to as public management. This 
means a shift from rigid, legal and impersonal procedures and regulations towards individu-
alisation and autonomy of decisions. This however requires practical managerial skills, and 
initiative in respect of the affairs that concern individuals or groups of people.30 

 Comparison of the principles of functioning of public administration managed accord-
ing to the traditional model and as part of public management is presented in table 1. 

Table 1. Comparison of the approach of traditional administration and public management
Area Traditional administration Public management

Structure of public organs
Services are provided based 
on a universal, aggregated 
organisational structure

Division of the traditional 
structure into quasi-
autonomous units

Control of public 
organisations

Control is exercised from 
the central level by means of 
a uniform hierarchical structure

Control is handed over to 
professional managers who 
have clearly defined objectives 
and performance indicators

Control of achieved results Control of investment and 
procedures 

Stressing the role of results 
rather than the control of 
procedures 

Management practice Use of standard procedures for 
the different services

Use of ways of management 
applied in the private sector 

Discipline of the use of 
resources

By way of procedures and social 
control 

Analysis of needed resources 
and attempt to achieve better 
results based on less resources.

Source: B. Plawgo, Zarządzanie publiczne, [in:] B. Kudrycka, B. Guy Peters, P.J. Suwaj (ed.), Nauka 
administracji, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, p. 181 and literature 
cited therein.

 
   

Summary

The answer to the question about what should be done for public administration to func-
tion effectively and appropriately is mainly searched for in management studies. It turns out 
that apart from the specificity of public administration, equated with legalism, law and order 
and following the provisions of law, in order to establish how it should function, it is neces-
sary to use principles developed in studies of an organisation. Such approach to developing 
the desired model of organising the functioning of administration was represented by Max 
Weber. While evaluating the model of ideal administration developed by him it should be 
stressed that he strived to create an organisation that is characterised by clearly specified pro-
cedures and principles. This can be seen in special emphasis placed on the formal aspects of 
all kinds of activities and specification of the scope of tasks to be performed by a specific of-
ficial. However, the idea of this model was distorted during attempts to improve the assump-

30  F. Kużnik, Stare i nowe koncepcje zarządzania publicznego w strukturach samorządu terytorialnego, [in:] B. 
Kożuch, T. Markowski (ed.), Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, Fundacja Współczesnego Zarządzania, 
Białystok 2005, p. 71.
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tions based on which the traditional model of administration was build. It turned out that 
the aim was formalism of organisation and efficiency of its operation, rather than the quality 
of performance of a specific public task. An official was interested not so much in the human 
being (applicant) and his/her matter as in the issue of the technical way of settling a matter. 
Such objectification of humans did not receive social approval. Moreover, it became unac-
ceptable that administration was focused only on activities aimed at its own improvement, 
neglecting what it has really been established for. Awareness of these flaws led to corrective 
actions. They are mainly intended to cause a change of emphasis in terms of the fundamental 
objectives of functioning of administration. Administration should be properly understood 
exercise of executive power, which is concentrated on the performance of public tasks not 
only from the perspective of legality, but also quality, economy and utility. It is also impor-
tant that achievement of appropriate effects of the activities of administration is expected by 
society.  I am convinced that the models of management in public administration presented 
here are not the final ones. They will be further modified, and changed. Only public admin-
istration that takes up new challenges in the area of organising its activity and that is ready 
to accept new challenges from recipients of its services is able to fully perform its regulatory 
tasks and thus its role in the modern state. 
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 ZRÓWNOWAŻONE OTOCZENIE SPOŁECZNO-KULTUROWE 
I NATURALNE PRZEDSIĘBIORSTWA

SUSTAINABLE SOCIO-CULTURAL AND NATURAL 
ENVIRONMENT OF AN ENTERPRISE

Streszczenie: W  artykule poruszono zagadnienia związane z  otoczeniem społeczno-kulturowym 
i  otoczeniem środowiskowym w  koncepcji sustainability. Celem artykułu jest wskazanie na istotę 
i  znaczenie wymienionych obszarów w  zrównoważonej działalności gospodarczej przedsiębiorstw. 
W rozdziale pierwszym artykułu wymienione zostały obszary, w jakich funkcjonuje przedsiębiorstwo, 
ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego otoczenia społeczno-kulturowego. Wskazano mię-
dzy innymi na edukację jako główny element tworzący zrównoważone otoczenie społeczne. W dalszej 
części rozdziału wskazano na kulturę jako drugą składową analizowanego otoczenia przedsiębiorstwa. 
Bariery kulturowe występujące pomiędzy społeczeństwami stanowią poważny problem w tworzeniu 
zrównoważonego społeczeństwa. W kolejnym rozdziale zawarto treści odnoszące się do zrównoważo-
nego otoczenia naturalnego nazywanego środowiskowym lub ekologicznym. W tej części pracy wska-
zano na problemy środowiskowe, jakie występują we współczesnym świecie. Opracowanie zakończo-
no podsumowaniem. 

Słowa kluczowe: zrównoważone otoczenie społeczno-kulturowe, otoczenie naturalne, zrównoważone 
przedsiębiorstwo
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Summary: This paper discusses issues related to the socio-cultural and environmental surroundings 
in the concept of sustainability. The purpose of this article is to indicate the nature and importance of 
these areas in sustainable business of enterprises. The first section of the article lists the areas in which 
the company operates with a special focus on sustainable socio- cultural environment. Inter alia, it 
indicates education as a key element of creating sustainable social environment. The further section 
presents the culture as the second component of the analysed company’s environment. Cultural bar-
riers existing between societies are a major problem in creating a sustainable society. The next section 
relates to sustainable natural surrounding called environmental or ecological. This part indicates the 
environmental problems that exist in today’s world. The work is completed with a summary.

Key words: sustainable socio-cultural environment, natural environment, sustainable enterprise

Wstęp

Nasilające się globalne zagrożenia w makro- i mikroskali przedsiębiorstwa inicjują dzia-
łania mające na celu wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju (sustainable development). 
Współczesne społeczeństwa stają się coraz bardziej konsumpcyjnymi, co powoduje wzrost 
zapotrzebowania na różnego rodzaju produkty i usługi. Wzrost poziomu konsumpcji z jed-
nej strony stanowi dla przedsiębiorstw produkcyjno-usługowych spore szanse na osiągnięcie 
celów finansowych, a z drugiej negatywnie wpływa na stan środowiska naturalnego i kondy-
cję społeczeństw. Jednym z wyzwań, przed jakimi stoją zrównoważone przedsiębiorstwa, jest 
przekształcenie społeczeństw konsumpcyjnych w społeczeństwa zrównoważone. 

Zmiany w  głównych podsystemach otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa mogą 
w  pewnym stopniu wpłynąć na przeobrażenie społeczeństw w  społeczeństwa zrównoważo-
ne. Z tego względu konieczne jest uświadamianie i rozpowszechnianie idei zrównoważonego 
rozwoju we wszystkich obszarach makro i mikrootoczenia przedsiębiorstwa. Według autora 
nie będzie to łatwe zadanie. Wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju nie wszędzie będzie 
pozytywnie odbierane i powszechnie akceptowane. Jedną z głównych przyczyn jest odmien-
ne postrzeganie celów, jakie mają do osiągniecia podmioty funkcjonujące w poszczególnych 
rodzajach otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa. Jako przykład może posłużyć przed-
siębiorstwo produkcyjno-handlowe, którego głównym zadaniem jest wytwarzanie produktów 
w  celu ich sprzedaży. Nawoływanie do zmiany orientacji społeczeństw konsumpcyjnych na 
społeczeństwa zrównoważone w wyraźny sposób godzi w interesy organizacji nastwionej na 
maksymalizacje zysków z  prowadzonej działalności gospodarczej. W  większości przedsię-
biorstw przyjętą misją jest powiększanie udziałów rynkowych i  gromadzenie zysków. Świa-
dome ograniczenie konsumpcji może spowodować zmniejszenie udziałów rynkowych oraz 
ograniczenie wpływów finansowych z prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorstw. 

Bez względu na sceptycyzm i opór organizacji produkcyjnych, handlowych i usługowych 
należy wziąć pod uwagę wyższe wartości, do których należą ochrona zdrowia i życia ludzi, 
czyste środowisko naturalne, czy stworzenie szans dla rozwoju przyszłym pokoleniom. 

1. Zrównoważone otoczenie społeczno-kulturowe przedsiębiorstwa

Na zrównoważone otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa (sustainable enterprise marke-
ting environment) składają się elementy mikro- i makrootoczenia. Otoczenie, w którym funk-
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cjonuje przedsiębiorstwo, dostarcza zarówno szans na rozwój, jak i stwarza zagrożenia. Jednym 
z głównych zadań organizacji jest wykorzystywanie pojawiających się okazji oraz unikanie za-
grożeń. Przedsiębiorstwo może bezpośrednio oddziaływać na elementy wchodzące w skład mi-
krootoczenia przedsiębiorstwa. W  przypadku makrootoczenia oddziaływanie organizacji jest 
mocno ograniczone i przedsiębiorstwo nie ma bezpośredniego wpływu na kształtowanie sytuacji 
w makrootoczeniu. Ze względu na globalny charakter zrównoważonego rozwoju, autor skupi się 
na szerszej skali zrównoważonego otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa, czyli na skali ma-
kro, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego otoczenia społeczno-kulturowego i natu-
ralnego (sustainable socio-cultural environment and natural). W literaturze z zakresu marketingu 
można odnaleźć podobne koncepcje i składowe makrootoczenia marketingowego przedsiębior-
stwa. D. Martin i J. Schouten wymieniają główne rodzaje otoczenia zrównoważonego marketin-
gu, które oddziałują na działalność gospodarczą zrównoważonego przedsiębiorstwa1: 

 – otoczenie społeczno-kulturowe,
 – otoczenie ekonomiczne,
 – otoczenie konkurencyjne,
 – otoczenie technologiczne,
 – otoczenie polityczno-prawne,
 – otoczenie naturalne. 

 Jako główne otoczenie autorzy wskazują zrównoważone otoczenie społeczno-kulturowe. W ob-
szarze społeczno-kulturowego otoczenia znajduje się edukacja. Wysoki poziom wykształcenia spo-
łeczeństw sprawia, że są ono bardziej świadome istniejących zagrożeń ekologicznych i społecznych. 
Wykształcone społeczeństwo w mniejszym stopniu narażone jest na biedę, bezrobocie, głód czy 
zawirowania polityczne. Zniszczona po drugiej wojnie światowej Japonia postawiła na edukację 
społeczeństwa. W okresie powojennym wykształcono sporą liczbę inżynierów, ekonomistów oraz 
specjalistów w różnych dziedzinach, którzy przyczynili się do odbudowy zniszczonego kraju. Ja-
ponia obecnie stanowi jedną z potęg gospodarczych współczesnego świata. Można zauważyć, że 
problemy społeczne występują głównie w biednych krajach, w których edukacja ma drugorzędne 
znaczenie. Jako przykład może posłużyć między innymi Kazachstan, który jest jednym z czołowych 
eksporterów bawełny na świecie. W sezonie zbiorów tego surowca zamykane są szkoły po to, aby 
dzieci i młodzież mogły pomagać swoim rodzicom w zbiorach. Z jednej strony od ilości zebranego 
i sprzedanego surowca często zależy byt wielu rodzin, a z drugiej takie postępowanie zasługuje na 
krytykę ze względu na przerwę w edukacji i angażowanie nieletnich do ciężkiej pracy. 

Edukacja ma tendencje do kształtowania wartości szczególnie w  takich obszarach jak 
marketing czy media. Wpływ edukacji może być odczuwalny w  innych rodzajach makro-
otoczenia i może oddziaływać na nie, ukierunkowując je na idee zrównoważonego rozwoju2. 

Głównym zadaniem podmiotów tworzących zrównoważone otoczenie społeczno-kultu-
rowe przedsiębiorstwa jest praca w obszarze pokonywania problemów współczesnego świata. 
Ubóstwo, głód, uzależnienia, przestępczość, bezrobocie występują we wszystkich regionach 
świata i stanowią poważne wyzwanie dla podmiotów wchodzących w skład otoczenia spo-
łeczno-kulturowego. Negatywne tendencje zachodzące w analizowanym otoczeniu dotyczą 
coraz większej liczby osób i postępują w dość szybkim tempie. Z tego względu należy przy-
spieszyć wdrożenie zasad zrównoważenia zarówno w makro-, jak i w mikroskali. 

1  D. Martin, J. Schouten, Sustainable marketing, Prentice Hall, New Jersey 2012, s. 43.
2  Ibidem, s. 44.
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Drugą składową zrównoważonego otoczenia społeczno-kulturowego przedsiębiorstwa jest 
kultura. W teorii marketingu można znaleźć wiele definicji określających kulturę. G. Stoneho-
use wraz ze współautorami przedstawił jedno z określeń kultury w następujący sposób: „Kul-
tura jakiejkolwiek grupy ludzi jest zbiorem wierzeń, zwyczajów, praktyk i sposobów myślenia, 
które dzielą oni między sobą przez wspólne przebywanie i pracę. Jest to zbiór założeń wykorzy-
stywanych we wzajemnych interakcjach, które ludzie po prostu akceptują, nie kwestionując ich. 
Postrzegalne aspekty kultury grupy ludzkiej przybierają formę rytualnego zachowania, symbo-
li, mitów, opowieści, dźwięków i artefaktów”3. 

Wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju wśród wszystkich krajów świata może oka-
zać się bardzo trudne. A. Pabian i B. Pabian wskazują, że jedną z podstawowych barier są 
różnice kulturowe występujące pomiędzy mieszkańcami naszej planety. Autorzy twierdzą, 
że tylko niektóre cechy kultur sprzyjają rozwojowi sustainability4. Oznacza to, że poszczegól-
ne społeczeństwa wyznają różne wartości i mają ustalone inne priorytety. Nie można zatem 
zakładać, że cała społeczność międzynarodowa podzieli pogląd o konieczności wspierania 
środowiska naturalnego i pokonywania problemów społecznych. Różnice występujące mię-
dzy społeczeństwami stanowią istotną barierę nie tylko w  kwestii wdrożenia zasad zrów-
noważonego rozwoju, ale także są źródłem problemów w funkcjonowaniu przedsiębiorstw 
na rynkach zagranicznych5. Pomimo istniejących różnic kulturowych A. Pabian i B. Pabian, 
powołując się na badania przeprowadzone przez B. Husteda, piszą, że „bogate kraje o niskim 
stopniu dystansu do władzy, niskim poziomie preferowania cech męskich oraz wysokiej pre-
ferencji indywidualizmu są bardziej skłonne popierać environmental sustainability. Egalita-
ryzm, feminizm i indywidualizm ułatwiają wdrożenie wartości sustainability w przestrzeni 
narodów o tego typu cechach”6. Zdaniem autora bez względu na istniejące różnice kulturowe 
społeczeństwa zaczną baczniej zwracać uwagę na ochronę środowiska naturalnego i staną się 
wrażliwe na problemy społeczne. 

2. Zrównoważone otoczenie naturalne przedsiębiorstwa

Drugim ważnym składnikiem otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa jest zrów-
noważone otoczenie naturalne nazywane środowiskowym lub ekologicznym. Środowisko 
naturalne dla wielu organizacji nie stanowi bardziej istotnego otoczenia przedsiębiorstwa. 
W hierarchii ważności obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa wysokie miejsce zajmuje 
otoczenie ekonomiczne i demograficzne. Wielotysięczne lub wielomilionowe rynki nabyw-
ców, którzy posiadają zdolności zakupowe poprzez dysponowanie finansami, stanowią atrak-
cyjne z punktu widzenia przedsiębiorstw możliwości powiększenia udziałów rynkowych czy 
osiągniecia celów finansowych. Pomijanie lub ignorowanie otoczenia środowiskowego jest 
3  G. Stonehouse, J. Hamill, D. Campbell, T. Purdie, Globalizacja strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa 
2001, s. 47.
4  A. Pabian, B. Pabian, Perspektywy rozwoju koncepcji sustainability w aspekcie różnic kulturowych, „Ekonomika 
i organizacja Przedsiębiorstwa”,2012, nr 2.
5  T. Trojanowski, Znaczenie różnic kulturowych oraz ich wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej na 
rynkach zagranicznych, Zeszyty Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, nr 4 Częstochowa 2010, 
s. 65.
6  A. Pabian, B. Pabian, Perspektywy rozwoju…, op. cit. zob; B. Husted, Culture and Ecology: A Cross-national 
Study of the Determinantal of Environmental Sustainability, “Management International Review” 2005, nr 45, s. 
349-371.
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poważnym błędem tych organizacji, które nastawione są wyłącznie na powiększenie zysków. 
Rabunkowa gospodarka środowiska naturalnego jest przyczyną wielu konfliktów społecz-
nych. Przykładem tego może być Nigeria, która jest największym w Afryce eksporterem ropy 
naftowej. Zasoby tego surowca znajdują się na terenach leśnych i na wodach terytorialnych 
Nigerii. Szyby wiertnicze zlokalizowane w dżungli i na morzu stanowią poważne zagrożenie 
dla ekosystemu tego kraju. Pomimo zasobności Nigerii w ropę naftową, kraj ten należy do 
grupy najbiedniejszych państw Afryki. Zyski ze sprzedaży tego surowca zostają zawłaszczone 
i nie są wykorzystywane do rozwoju ekonomicznego kraju. Z tego względu między innymi 
powstają konflikty zbrojne i niepokoje społeczne. 

Niszczenie środowiska naturalnego przez człowieka stanowi poważne zagrożenie dla eg-
zystencji i  rozwoju przyszłych pokoleń. Zanieczyszczenie powietrza, wody, gruntów, nad-
mierna eksploatacja zasobów naturalnych Ziemi stanowią źródło zagrożeń dla zdrowia 
i życia ludzkości oraz przyszłych pokoleń. Dane Banku Światowego wskazują na wzrost na 
Ziemi liczby bardzo gorących dni, wymieniają powodzie i  susze, zmiany w  częstotliwości 
i intensywności huraganów; wzrost do 2100 roku poziomu mórz w skali globalnej średnio 
o 50 cm oraz wzrost temperatury o 1-3,5 stopnia C7. Skutki degradacji środowiska natural-
nego odczuwalne są już od kilkudziesięciu lat. Problemy z wodą pitną, kurczenie się terenów 
uprawnych, zanieczyszczenie gleby, anomalie pogodowe, wymieranie niektórych gatunków 
fauny i flory to tylko niektóre przyczyny zmniejszenia zdolności naszej planety do wyżywie-
nia ludności świata. Należy mieć na względzie to, iż ludności świata wciąż przybywa. F.M. 
Belz i K. Peattie podają, że co roku na świecie rodzi się 75 milionów nowych obywateli8. Nad-
mierny konsumpcjonizm społeczeństw wpływa na degradację środowiska naturalnego, a to 
z kolei w dalszej perspektywie może doprowadzić do powiększenia liczby osób głodujących 
i niedożywionych na świecie. D. Fuller wzywa do bezwzględnego poszanowania ekosystemu 
przez światowe gospodarki. Autor nie sugeruje, lecz ewidentnie nakazuje chronienie środo-
wiska naturalnego. Uważa, że jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania w celu kontroli 
i redukcji kosztów ekologicznych, nie będzie możliwy zrównoważony rozwój. Powstrzyma-
nie degradacji ekosystemów Ziemi nie jest tym, co powinno być zrobione, według Autora to 
musi być zrobione9. 

Marketing napędza światową ekonomię i pozostawia wielki ślad zarówno w środowisku, 
jak i w społeczeństwie. Działania marketingowe przedsiębiorstw w pewnym stopniu wpły-
wają na stan środowiska naturalnego. Poprzez atrakcyjne programy promocyjne, zachęcające 
oferty handlowe, nakłaniające do zakupów reklamy konsument poddawany jest nieustannej 
presji kupowania. Z tego między innymi powodu współczesne społeczeństwa stają się spo-
łeczeństwami konsumpcyjnymi. Wzrost popytu na różnego rodzaju dobra przyczynia się do 
wzrostu produkcji, a to przekłada się na wzmożone eksploatowanie bogactw Ziemi. Obser-
wowana postawa i zachowania nabywców budzą niepokój związany z troską o stan środowi-
ska naturalnego oraz szanse rozwoju przyszłych pokoleń. B. Emery twierdzi, że marketing 
nie może ignorować wyzwań stawianych przez idee zrównoważonego rozwoju. Według Au-

7  A. Pabian, Zrównoważony marketing nowym wyzwaniem dla personelu kierowniczego polskich przedsiębiorstw, 
[w:] Zarządzanie działalnością marketingową w  skali krajowej, międzynarodowej i  globalnej, red. A.  Pabian, 
Wydawnictwo  Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011, s. 249, zob. K. Lee, S. 
Carter, Global Marketig Management, Oxford University Press, New York 2009, s. 93.
8  F.M. Belz, K. Peattie, Sustainability marketing. A global perspective, J. Wiley & Sons 2010, s. 13.
9  D. Fuller, Sustainable marketing. Managerial-ecological issues, SAGE, California 1999, s. 9.
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tora niektórzy wciąż sądzą, że marketing stoi w sprzeczności ze zrównoważonym rozwojem. 
Jest to często spotykane założenie, że marketing i zrównoważony rozwój stoją w konflikcie 
interesów ze względu na to, że marketing dotyczy sprzedaży, a idea zrównoważonego rozwo-
ju dotyczy mniejszej konsumpcji. B. Emery wyraża pogląd, że jeżeli będziemy żyć zgodnie 
z ideą zrównoważonego rozwoju, doświadczymy pewnego rodzaju zmian, szczególnie jako 
konsumenci, począwszy od sposobu, w jaki żyjemy jako mieszkańcy naszej planety (stając 
się prawdziwymi strażnikami przyrody), do sposobu, w jaki konsumujemy dobra (konsumo-
wać by żyć, niż żyć, aby konsumować). Przyjęcie koncepcji zrównoważonego rozwoju przez 
przedsiębiorstwa będzie miało dla nich kluczowe znaczenie w najbliższej dekadzie10.

Zmieniające się na niekorzyść otoczenie środowiskowe człowieka wymaga zastanowie-
nia się, czy globalizacja rynków, wzrost popytu i konsumpcji jest drogą do powszechnego 
dobrobytu społeczeństw, czy raczej stanowi poważne zagrożenie dla egzystencji człowieka, 
spychając na plan dalszy kwestię środowiska naturalnego. Brak poszanowania otoczenia na-
turalnego oraz ignorowanie problemów środowiskowych może doprowadzić ludzkość do 
konfliktów, których stawką będzie czysta woda czy nieskażone powietrze. 

Podsumowanie

Dążenie przedsiębiorstw do maksymalizacji zysków wiąże się ze zwiększeniem produkcji 
wyrobów zaspokających potrzeby konsumentów. Wzrost produkcji przyczynia się do więk-
szego zapotrzebowania na różnego rodzaju materiały i surowce do produkcji, a to sprawia, 
że środowisko naturalne jest obiektem wzmożonej ingerencji człowieka. Degradacja ekosys-
temu i  ubożenie zasobów naturalnych Ziemi staje się powodem problemów społecznych. 
Zmiany klimatyczne, wzmożona emisja szkodliwych substancji do atmosfery, powstawanie 
coraz większej ilości zużytych produktów elektronicznych, tzw. e-odpadów powodujących 
problemy z ich utylizacją, to tylko nieliczne przykłady wyzwań, z jakimi powinna zmierzyć 
się współczesna ludzkość. Sfera społeczna również wymaga rozwiązywania powstałych pro-
blemów. Zawirowania polityczne, rozwarstwienie społeczne, bezrobocie, bieda, głód, prze-
stępczość stanowią poważne zagrożenie dla rozwoju społeczeństw i egzystencji przyszłych 
pokoleń. Przedstawione kwestie obejmują otoczenie środowiskowe i  społeczno-kulturalne 
przedsiębiorstwa. Aby przeciwdziałać powstającym problemom, należy kształtować i prze-
obrażać rozpatrywane rodzaje otoczenia przedsiębiorstwa w zrównoważone otoczenie. Kon-
cepcja sustainability environment obejmuje działania zgodne z zasadami zrównoważonego 
rozwoju. Zwiększenie szans na osiągnięcie zrównoważonego otoczenia marketingowego 
przedsiębiorstwa będzie możliwe poprzez zmianę społeczeństw konsumpcyjnych w społe-
czeństwa zrównoważone. Dokonanie zmiany społeczeństw będzie możliwe poprzez wzrost 
świadomości konsumentów w zakresie ochrony środowiska naturalnego i problemów spo-
łecznych. Zrównoważone otoczenia - społeczno-kulturalne i środowiskowe - nabierają więk-
szego znaczenia w kształtowaniu zrównoważonych społeczeństw i zrównoważonych przed-
siębiorstw. 

10  B. Emery, Sustainable marketing, Pearson Education Limited, London 2012, s. 5-7.
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EVOLUTION OF EXTERNAL BALANCE OF CENTRAL 
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EWOLUCJA RÓWNOWAGI ZEWNĘTRZNEJ PAŃSTW EUROPY 
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Summary: The article focuses on the aspects of the external balance as it is captured in the current 
account of the balance of payments. The special attention is dedicated to use of data for the structural 
analysis of economy. The article clarifies the basic terms and relations, including framework for re-
porting. Based on empirical evidence the article documents the evolution of external balance of the 
Central European states (Czech Republic, Hungary, Slovakia, Poland and Austria). The improvement 
of the current account saldo is given mainly by extending exports of goods and utilization the remain-
ing price advantage. All states stay behind the structural changes that might be observed in the current 
account of the balance of payments of Austria.

Key words: The balance of payments, competitiveness, current account, account of goods, account 
of services, account of income, Central Europe, Poland, Czech Republic, Austria, Slovakia, Hungary 

Streszczenie: Artykuł skupia się na aspektach równowagi zewnętrznej, jak to jest zrobione w rachunku bieżą-
cym bilansu płatniczego. Szczególna uwaga poświęcona jest wykorzystaniu danych do analizy strukturalnej 
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gospodarki. Artykuł wyjaśnia podstawowe pojęcia i relacje, w tym ram sprawozdawczości. Oparty na dowo-
dach empirycznych artykuł dokumentuje ewolucję równowagi zewnętrznej państw Europy Środkowej (Cze-
chy, Węgry, Słowacja, Polska i Austria). Poprawa obecnego rachunku saldo następuje głównie przez rozszerze-
nie eksportu towarów i wykorzystanie przewagi cenowej pozostałych. Wszystkie państwa podlegają zmianom 
strukturalnym, które mogą być obserwowane w rachunku bieżącym bilansu płatniczego w Austrii.

Słowa kluczowe: bilans płatniczy, konkurencyjność, rachunek bieżący, rachunek towarów, konto usłu-
gi, konto dochodów, Europa Środkowa, Polska, Czechy, Austria, Słowacja, Węgry

Introduction

External balance becomes the crutial point of economic policies among small econo-
mies. Apart from monetary interpretation external balance implies important impacts for 
structural policy and competitiveness stimulation. However Central European states were 
considered as an area with almost similar economic issues and problems the impact of finan-
cial crisis and different national approach to external balance brought to “former emerging 
Europe“ qualitatively new aspects, that are the most visible in international trade. One of the 
newly raised issues is a reduction of foreign financing for excessively large current account 
deficits, arising from competitiveness divergences.

1. Objective of the study

The objective of the study is to empirically describe the impact of financial crisis of the 
year 2008 on external balance of Central European states (Austria, Czech Republic Hungary, 
Poland and Slovakia). Commonalities and exceptions will be highlited. The study gives the 
overview and summary on the current framework applied for compilation of the balance of 
payments. The attention is payed to competitiveness issue and its reflection in the current 
account especialy the significance of the exchange of goods. 

2. History of the balance of payments methodology

The balance of payments is a standard framework for statistics on the transactions and 
positions between an economy and the rest of the world. The balance of payments is com-
piled according to the Balance of Payments Manual issued by the International Monetary 
Fund (IMF). Currently the 6th version of the Balance of Payments Manual is in force since 
2009. The standards to compile the balance of payments varied as the nature of international 
money flows evolved. 

The IMF showed early interest in statistical methodology with its publication of the first 
edition of the Balance of Payments Manual in January 1948. The first edition of the Manual 
consisted primarily of tables for reporting data and brief instructions for completing them. 
No general discussion of balance of payments concepts or compilation methods was includ-
ed, so it can be said that the Manual grew out of the listing of standard components. The 
second edition was published in 1950, greatly expanding the material describing the concepts 
of the system. The third edition was issued in 1961. It moved beyond the previous editions by 
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providing both a basis for reporting to the IMF and a complete set of balance of payments 
principles that could be used by countries to serve their own needs. The fourth edition was 
published in 1977. It responded to the important changes in the way in which international 
transactions were carried out and to changes in the international financial system. Much 
fuller treatments of the underlying principles of residence, valuation, and other accounting 
principles were provided. The Manual also introduced flexibility in the use of the standard 
components to construct various balances, with no single presentation preferred. The fifth 
edition was published in September 1993. This edition was marked by harmonization with 
the System of National Accounts 1993 (1993 SNA), which was developed at the same time. 
The decision to harmonize the guidelines was a result of increasing interest in linking differ-
ent macroeconomic data sets and avoiding data inconsistencies.

The fifth edition brought about a number of changes in definitions, terminology, and the 
structure of the accounts, including removing capital transfers and nonproduced assets from 
the current account to a newly designated capital account, the renaming of the capital ac-
count as the financial account, and splitting services from primary income (which previously 
had been called factor services). Additionally the fifth edition introduced microfoundations 
of units and sectors, consistent with the SNA, rather than treating the economy as a single 
unit. In addition, the fifth edition was for the first time extended beyond balance of payments 
statistics to include the international investment position.1

The sixth edition reflects increased interest in balance sheet analysis for understand-
ing international economic developments, particularly vulnerability and sustainability. The 
sixth edition provides considerably more detailed guidance on the international invest-
ment position. It also provides much greater discussion of revaluations and other volume 
changes and their impact on the values of assets and liabilities.2 

The balance of payments compiled according to currently used Balance of Payments 
Manual sixth edition is subdivided into the following accounts:

•	 Current account: goods, services, income and current transfers. These components 
are presented both in unadjusted data as well as in seasonally and calender adjusted figures.

•	 Capital account.
•	 Financial account: direct investment, portfolio investment, financial derivatives, 

other investment and reserve assets.
•	 Errors and omissions: balance of statistically unclassifiable transactions3

Balance of payments statistics are widely used in different fields of policy formulation. 
Data compiled in the balance of payments enable to analyse:

•	 Monetary policy,
•	 Financial sector policy,
•	 Fiscal policy,
•	 Structural policy,
•	 International financial structure.

1  IMF (1993), Balance of Payments Manual-5th ed., Washington DC.: USA; International Monetary fund xii, 188p.
2  IMF (2009), Balance of payments and international investment position manual-6th ed.,Washington, D.C.: USA; 
International Monetary Fund, 351p. 
3  DEUTSCHE BUNDES BANK (2014), Balance of payments, available online at: http://www.bundesbank.de/
Navigation/EN/Statistics/External_sector/Balance_of_payments/balance_of_payments.html 
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Table 1. Application of balance of payments statistics in policy-making
Purpose Relation with balance of payments Measures
Monetary policy - Analysis of the external sector of mon-

etary policy development
- Monitoring economic and price devel-
opments
- International transmission of economic 
shocks

Change of monetary policy

Financial sector 
policy

- Identification of risks to financial stability 
(incl. current account sustainability, excessive 
risks related to the financial sector)

Amendment of the financial
sector regulátory framework and/
or improvement of supervision to 
ensure financial stability

Fiscal policy - Impact of fiscal policy developments on 
external sector balance 

Budget adjustment

Structural 
policy

- Changes in the international competi-
tiveness of economic sectors and relative 
advantages

Change of structural policy
and trade negotiations

International 
financial

structure

- Identification of the general vulner-
ability of and risks to the financial and 
non-financial sectors in the case of inter-
national financial crisis by means of trade 
and financial flows
- Identification and spread of primary global 
disturbances in the external balance
- Determination of the factors causing insta-
bilities in the international monetary system 
and elaboration of necessary measures

Elaboration and improvement of 
supervision and transparency poli-
cies.
Development and implementation 
of the stability programmes of the 
IMF

Source: Kroon (2008)

3. Structure and characteristics of the current account
Goods usually comprises the largest category of transactions that, for the most part, involve changes 

of ownership between residents and nonresidents. Goods account consists of general merchandise, which 
covers most movable goods, the movement of goods for processing (when no change of ownership oc-
curs), the value of repairs on goods (not the value of the movement of goods undergoing repair); and 
goods procured in ports by nonresident carriers. In addition, nonmonetary gold is specified under goods 
as a sub-item to be identified, if feasible, as gold to be held as a store of value or as other (industrial) gold. 
Further detailed subdivisions of goods (commodity end-use categories, for example) often are desirable 
for analytical purposes and are provided in the balance of payments publications of many countries.

Services is the second major category of the current account. Both the production of, and 
international trade in, services differ from production and trade related to goods. International 
trade in goods is conducted separately from production. For example, goods may be produced 
in one economy and subsequently delivered to residents, who may or may not be known when 
production occurs, of another economy. In contrast, the production of a service is linked to an 
arrangement made—between a particular producer in one economy and a particular consumer 
or group of consumers in another—prior to the time that production occurs. 
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Table 2. The structure of the current account of the balance of payments

Goods

General merchandise    
Goods for processing    
Repairs on goods    
Goods procured in ports 
by carriers    

Nonmonetary gold
Held as a store of value  
Other  

Services

Transportation

Sea transport
Passenger
Freight
Other

Air transport
Passenger
Freight
Other

Other transport
Passenger
Freight
Other

Travel
Business  
Personal  

Communications services    
Construction services    
Insurance services    
Financial services    
Computer and information 
services    
Royalties and license fees    

Other business services

Merchanting and other 
trade-related services  
Operational leasing services  
Miscellaneous business, 
professional, and technical 
services  

Personal, cultural, and rec-
reational services

Audiovisual and related ser-
vices  
Other personal, cultural, 
and recreational services  

Government services    
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Income

Compensation of employ-
ees    

Investment income

Direct investment

Income on equity
Dividends and distributed 
branch profits
Reinvested earnings and 
undistributed branch 
profits

Portfolio investment Dividends

Income on debt (interest)

Bonds and notes
Money market instru-
ments and financial de-
rivatives

Other investment  

C u r r e n t 
transfers

General government    

 Other sectors
Workers’ remittances

 Other transfers
Source: Author´s compilation according to IMF (2013).

Services covers traditional items (such as travel and transportation) and items (such as 
communications, financial and computer services, royalties and license fees, and many types of 
other business services) that are becoming increasingly important in international transactions. 

Transportation (the first item listed among services) comprises freight services, together 
with supporting and auxiliary services, by all modes of transportation for the movement of 
goods and the international carriage of passengers. Transportation does not cover the car-
riage, within an economy, of nonresident passengers by resident carriers. Passenger transpor-
tation is closely linked with travel, in which some related services are included. Freight insur-
ance is included with insurance services. Travel differs from other components of services in 
that it is a demand-oriented activity. The traveler (consumer) moves to the location of the 
economy that provides the goods and services desired. Travel is subdivided into two major 
components: business and personal. 

Income comprises compensation of employees and investment income (covering direct 
investment income and other dividends and interest). 

Current transfers are grouped separately from goods, services, and income because the 
former are generally conceived as showing distinctive characteristics. The distinction be-
tween real resources and transfers, however, may sometimes be rather arbitrary. For example, 
receipts by an economy from certain individuals working abroad are classified either as cur-
rent transfers or as compensation of employees; the classification depends on how long the 
individuals have stayed in the countries where they are working. 

Because the net balance on the current account constitutes an integral part of the mea-
sure of aneconomy’s saving, the net balance can be viewed as one meaningful indicator of an 
economy’s saving and spending behavior. To the extent that national saving exceeds or falls 
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short of net domestic investment (net capital formation), the net balance on current transac-
tions, on net capital transfers, and on acquisition or disposal of nonproduced, nonfinancial 
assets represents the amount of an economy’s net foreign investment or net lending or bor-
rowing vis-à-vis the rest of the world.4

There is no general rule for determining the sustainability of the current account deficit. 
The intertemporal budget constraint, as known from economic theory, sets only theoretical 
constraints to the growth of current account deficit and debt. If a country’s net external debt 
at the time under review is equal to the sum of discounted current account balances of the 
future periods at that time, then the current account deficit is sustainable. Thus, the current 
account deficit may be rather large at some point if it will turn into a surplus in later periods.5

4. Current account effects

There are fundamentally different reasons why current account positions can grow. One 
is as a result of greater integration and increasing efficiency in the cross-border allocation of 
capital. The economic catching-up process of individual euro-area countries plays a major 
role in this connection. Productivity gains often go hand in hand with higher than aver-
age capital inflows, which are the flip side of current account deficits. A current study finds 
evidence that the capital flows in Europe can be explained to some extent against the back-
ground of a convergence process. The relatively advanced state of integration in the European 
financial markets apparently allows a greater decoupling from domestic saving and invest-
ment than is visible in other regions of the world, so that capital from more advanced coun-
tries flows to lower-income countries.6

According to the development theory of balance of payments, a current account surplus 
accompanied by a  trade deficit can result in more business failures, more unemployment, 
and more income disparities. However, striving to enhance export competitiveness may only 
be a  temporary solution. This is because a  shrinking trade deficit and expanding current 
account surplus implies accelerated growth in net foreign assets and an expanding income 
surplus, causing the currency to appreciate further.7

5. Competitiveness influence

The price competitiveness of a  country’s economy is generally regarded as one of the 
key factors determining its current account balance. Indicators of price competitiveness are 
typically expressed as a ratio of domestic price or cost movements to foreign price or cost 
movements, with trading partners being weighted according to their significance. All prices 
or costs are expressed in a common currency. These indicators, which are also termed real 
effective exchange rates, are thus determined both by nominal exchange rate movements as 

4  IMF (1993), Balance of Payments Manual-5th ed., Washington DC, USA; International Monetary fund xii, 188p.
5  Kroon J. (2008), Easier technicques of balance of payments analysis, Kroon & Economy, 1/2008, Tallin: Estonia, 
Eesti Pank quarterly, 63-75pp.
6  Abiad A., Leigh D. and Mody A.D. (2007), International finance and income convergence: Europe is different, 
IMF Working Paper WP/07/64, 38p. 
7  Haji K., Kumagai J. (2002), The Changing Structure of Japan’s Balance of Payments—Implications of the Shrinking 
Trade Surplus in Goods and Services, NLI Research Institut, Tokyo, 10p.
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well as by inflation differentials with other countries: if the domestic inflation rate is high-
er than the foreign inflation rate, this will generally hamper price competitiveness, as will 
a nominal appreciation of the domestic currency. (Indeed, euro-area countries have not had 
any (nominal) exchange rate changes inter se since the introduction of the euro.) Such real 
appreciations are generally likely to worsen the current account. It therefore comes as no sur-
prise that the trends in price competitiveness among the individual euro-area countries have 
empirically been found to largely resemble those of current accounts within the euro area.8

Another authors suggest, that the primary requirement for sustained growth is not to 
enhance export competitiveness, butto change the economic structure to one led by domestic 
consumption. Another major issue for the economy is for financial institutions to enhance 
their asset management capability so as to maximize asset income.9

6. External balance of the Central European States

The group of Central European states (Austria, Czech Republic, Slovakia, Poland, Hun-
gary) was selected in order to demonstrate the changes brought to the region by the financial 
crisis. However economic conditions of all Central European states varies the commonalities 
and interconnections might be observed. The saldo (surplus/deficit) of the current account 
to the GDP is captured in the table 3.

Table 3. Saldo of the current account/GDP (in %)

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Czech 
Republic

-5,0 -1,0 -2,0 -4,3 -2,1 -2,4 -3,9 -2,7 -1,3 -1,4

Poland -5,3 -2,4 -3,8 -6,2 -6,6 -3,9 -5,1 -5,0 -3,7 -1,3

Slovakia -3,5 -8,5 -7,8 -5,3 -6,0 -2,6 -3,7 -2,0 2,2 2,1

Hungary -8,6 -7,5 -7,4 -7,2 -7,3 -0,2 0,2 0,4 0,8 3,0

Austria 2,2 2,2 2,8 3,5 4,9 2,7 3,4 1,6 1,8 2,7
Source: National banks of the Czech Republic, Poland, Slovakia, Hungary and Austria (2014).

Austria is added not only for geografical proximity but in order to demonstrate the im-
pact of crisis on non-emerging Europe conected to an emerging market with massive invest-
ments. The current account of Austrian balance of payments remained in surplus over the 
period of the last 10 years. 

The sources of achieved surplus have changed. The wide and stable surplus of the Austri-
an current account is achieved in the account of services. The account of services remains in 
surplus in all observed period. Account of goods and account of income changed its saldo in 
reference to pre-crisis period. In pre-crisis period the Austrian account of goods was almost 

8  DEUTSCHE BUNDES BANK (2007), Current account balances and price competitiveness in the euro area, 
Monthly Report, June, available at: http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Publications/Month-
ly_Report_Articles/2007/2007_06_account_balances.pdf?__blob=publicationFile 
9  Haji K., Kumagai J. (2002), The Changing Structure of Japan’s Balance of Payments—Implications of the Shrinking 
TradeSurplus in Goods and Services, NLI Research Institut, Tokyo, 10p.
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balanced or in surplus, exports exceeded imports to the country. After 2008 price competi-
tiveness of Austrian goods is negatively affected and the account of goods comes to deficit. 
The oppositte situation occured in the account of income.

Before the crisis the income account was in deficit that come to surplus as the Austrian 
companies started to withdraw the profits from investments after 2008. As the only economy in 
region, Austrian economy reports the large deficits of the account of current transfers. Contrary 
to Slovakia, Hungary and the Czech Republic, and in line with Poland, saldo of the account of 
current transfers has the significant impact on the overal balance of the current account. 

In case of Hungary, country the worst affected by crisis in the region, the impacts on 
the current account were the most dramatic. In pre-crisis period the current account was in 
deficit that was created especially by the account of goods. Import significantly exceed export 
before 2008. After 2008 situation changes, economic slowdown results in import reduction. 
In 2012 the volume of import did not reach the level of 2008. Simultanously competitiveness 
advantage of export was boosted by the depreciation of the exchange rate. The share of the 
other accounts remains almost the same. Saldo of the account of services is positive in long 
term. The account of income continues in deficit that is higher than before 2008.

Economy of Slovakia as the only economy in the region adopted the Euro currency in 
the observed period. The effects of the Euro adoption goes significatly over the topic of the 
article. We can state that in Slovak case the Euro addoption is one of the factors driving the 
export performance. Slovak economy as the smallest economy in the region reported deficits 
of all 3  (goods, services, income) accounts before 2008. Account of income was in deficit 
over the entire observed period. The saldo of the account of goods was improved after 2009, 
when export exceeded imports. Current account surplus achieved in 2012 and 2013 is fully 
determined by the account of goods. 

Contrary to Slovakia, the biggest economy in the region Poland keeps the level of the cur-
rent account deficit almost unchanged. Before 2008 the characteristic deficit of the account 
of goods occured, after 2008 is the deficit due to reduction in import improved. The saldo of 
the account of services stays in long term positive. 

After 2008 economy faces to larger deficit of the account of income determined by the 
withdrawing of profits. After Austria, Poland represents the other economy which external 
balance is affected by the account of current transfers. Contrary to Austria, Polish saldo of the 
the account of current transfers is in long term positive. In its significance, positive saldo of 
the account of current transfers equals to the saldo of the account of services. 

The long term deficit of the current account is characteristic for the Czech economy, as 
well. The current account of the balance of payments is in deficit not only in observed period 
but since 1994. For the Czech economy is characteristic the export orientation resulting in 
the surplus of the account of goods and services. The deficit of the account of income results 
from the massive foreign investmests and consecutive transfer of profits.

Changes in the current account of the balance of payments of the Central European 
economies are schematically captured in the table 4. Each change in time serie is highlited.
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Table 4. Schematic evolution of the current account of balance of payments
Coun-
try

Ac-
count 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CZ

current	
account deficit deficit deficit deficit deficit deficit deficit deficit deficit deficit

Goods deficit
sur-
plus

sur-
plus

sur-
plus

sur-
plus

sur-
plus surplus surplus

sur-
plus

sur-
plus

Ser-
vices

sur-
plus

sur-
plus

sur-
plus

sur-
plus

sur-
plus

sur-
plus surplus surplus

sur-
plus

sur-
plus

income	 deficit deficit deficit deficit deficit deficit deficit deficit deficit deficit
Tran-
fers

sur-
plus

sur-
plus deficit deficit deficit deficit deficit surplus deficit

sur-
plus

PL

current	
account deficit deficit deficit deficit deficit deficit deficit deficit deficit deficit

Goods deficit deficit deficit deficit deficit deficit deficit deficit deficit
sur-
plus

Ser-
vices

sur-
plus

sur-
plus

sur-
plus

sur-
plus

sur-
plus

sur-
plus surplus surplus

sur-
plus

sur-
plus

income	 deficit deficit deficit deficit deficit deficit deficit deficit deficit deficit
Tran-
fers

sur-
plus

sur-
plus

sur-
plus

sur-
plus

sur-
plus

sur-
plus surplus surplus

sur-
plus

sur-
plus

SK

Current	
account deficit deficit deficit deficit deficit deficit deficit deficit sur-

plus
sur-
plus

Goods deficit deficit deficit deficit deficit
sur-
plus surplus surplus

sur-
plus

sur-
plus

Ser-
vices

sur-
plus

sur-
plus

sur-
plus

sur-
plus deficit deficit deficit deficit

sur-
plus

sur-
plus

Income	 deficit deficit deficit deficit deficit deficit deficit deficit deficit deficit
Tran-
fers

sur-
plus

Sur-
plus deficit deficit deficit deficit deficit deficit deficit deficit

HU

Current	
account deficit Defi-

cit deficit deficit deficit deficit surplus surplus sur-
plus

sur-
plus

Goods deficit
Defi-
cit deficit deficit deficit

sur-
plus surplus surplus

sur-
plus

sur-
plus

Ser-
vices

sur-
plus

Sur-
plus

sur-
plus

sur-
plus

sur-
plus

sur-
plus surplus surplus

sur-
plus

sur-
plus

Income	 deficit
Defi-
cit deficit deficit deficit deficit deficit deficit deficit

Defi-
cit

Tran-
fers deficit

Defi-
cit deficit deficit deficit

sur-
plus surplus surplus

sur-
plus

Sur-
plus
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A

Current	
account

sur-
plus

sur-
plus

sur-
plus

sur-
plus

sur-
plus

sur-
plus surplus surplus sur-

plus
sur-
plus

Goods deficit
Defi-
cit

sur-
plus

sur-
plus deficit deficit deficit deficit deficit deficit

Ser-
vices

sur-
plus

Sur-
plus

sur-
plus

sur-
plus

sur-
plus

sur-
plus surplus surplus

sur-
plus

sur-
plus

Income	 deficit
Defi-
cit deficit deficit

sur-
plus deficit surplus surplus

sur-
plus

sur-
plus

Tran-
fers deficit

Defi-
cit deficit deficit deficit deficit deficit deficit deficit deficit

Source: Author´s compilation (2014).

7. Weight of exports in current account

Export and import transactions of goods generate the largest share of the current ac-
count in all observed countries. Significance of goods transactions varies country to country. 
The table 5 presents the weight of exports of goods in credit items of the current accounts of 
Central European states. 

From the table 5 is evident the rising singnificance of the exports of goods in all small 
states (Czech Republic, Hungary, Slovakia) in the region. The share on credit items goes over 
the limit of 80 %. In case of Slovakia, the share of goods even exceeded the limit of 87 %. In 
case of Poland, the rising importance of the goods exchange is also evident, however the size 
of economy does not enable such strong export orientation. 

Table 5. Weight of exports in current account
Coun-

try Item 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Goods-
Czech 
Repub-

lic

 

ex-
port 54517 56165 66021 75935 83819 67692 84009 94297 103279 102103

Share 76,88% 75,56% 74,93% 73,31% 74,40% 71,42% 73,10% 74,63% 80,00% 80,38%

Goods-
Hun-
gary

 

ex-
port 47641 52212 60830 68510 73304 55017 65763 71873 75654 77834

Share 73,65% 72,61% 73,84% 72,20% 73,29% 70,86% 73,72% 73,92% 77,61% 82,76%

Goods-
Slova-

kia

 

ex-
port 23485 27571 35145 42874 48408 38775 47494 55985 62144 64361

Share 79,83% 79,10% 80,22% 80,12% 78,62% 78,64% 80,84% 83,80% 87,00% 87,54%
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Goods-
Austria

 

ex-
port 89159 97306 106173 117426 122082 99345 114686 131912 125744 127157

Share 67,09% 65,30% 64,92% 63,99% 65,89% 63,28% 65,16% 65,98% 61,00% 61,04%

Goods-
Poland

 

Ex-
port 70673 80070 99235 119720 141818 107187 133900 150240 148480 155967

Share 74,49% 74,60% 74,11% 74,30% 77,08% 72,97% 73,82% 75,05% 76,55% 77,55%

Source: Author´s compilation (2014).

In international trade, Central Europe is profiled as a location attractive for manufacturing. 
Competitive advantage of the region is based on labour market flexibility and cost structure 
favourable for manufacturing. The orientation on tradables exposes the region to economic 
fluctuations resulting from the changes in manufacturing inputs. The situation is structurally 
result of the foreing investment inflow utilizing the remaining significant cost difference be-
tween former emerging Europe and the core of European Union. Competitive advantage of all 
states in region is still based on price factors. The fact is highlited on the Austrian data, where 
the importance of goods on economic performance of the country decrease.

Conclusions 

The objective of the study was to empirically describe the impact of financial crisis of the 
year 2008 on external balance of Central European states (Austria, Czech Republic Hungary, 
Poland and Slovakia). Approach to external balance of economies and methodology of com-
pilation of the balance of payments were involved. Currently the 6th edition of the Balance 
of Payments Manual is in force. The balance of payments might be used for various kinds of 
economic analysis and policy formulation. Apart form classic monetary interpretation, the 
structural point of view raises its importance due to pursuing policies aimed on competitive-
ness stimulation. The importance of components of the current account of the balance of 
payments (account of goods, services, income, transfers) varies economy to economy. 

The external balance of the Central European states evolved over the last ten years. The 
current account of the balance of payments stayed in long term deficit in the Czech Republic, 
Hungary, Slovakia and Poland. After the crisis in 2008 structural changes led to external bal-
ance changes and economies come to surplus in the current account of the balance of payments 
resulting from surplus on the account of goods. The account of income stays in long term deficit 
resulting from the large foreing investments in the region. In different position is the Austrian 
economy. Its long term surplus of the current account results from the surplus of the balance of 
services. After 2008, the large surplus on Austrian account of income is reported.

Goods exchange has a rising importance for the economies of the Czech Republic, Hun-
gary, Poland and Slovakia. Over the observed period, the weight of goods increased in the 
credit items of the current account of the balance of payments. Apart from the evident export 
orientation of states, it has a strong structural implications for economies. Contratry to the 
Czech Republic, Hungary, Slovakia and Poland, the weight of goods (and manufactruring) in 
Austrian economy declines. 
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THE FUNCTIONAL IN MANAGEMENT

Streszczenie: Wartością zasadniczą, do której zmierzamy i o którą walczymy, jest wartość niemierzalna. 
Może to być wolność, szczęście, zdrowie, szacunek u  innych. Wartość ta budowana jest cząstkowo 
przez elementy bardziej mierzalne jak dochód, udana operacja – gdy ktoś jest lekarzem, czy pomoc 
komuś, kto tego potrzebuje. W życiu staramy się zdefiniować swój cel i na tej podstawie określić nasze 
wartości, zapominając, iż układy oceny i weryfikacji są relacyjne i nieobejmujące, a budowanie oceny 
i celu wielowariantowe – przez wielomianowane funkcje celu. 
Artykuł dotyka problemu niemierzalności poprzez kwantyfikację cech nieparametrycznych 
i wielomianowane funkcje celu. W tle rozważań przewija się topologia przestrzeni i stopnie Brouwera. 
Treść wywodu autorki oscyluje pomiędzy matematyką intuicjonistyczną i nieoznaczonością.

Słowa kluczowe: kwantyfikacja, cechy nieparametryczne, rozkłady wielomianowane 
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Summary: The interdependencies between the system attributes seldom remain in linear relations. Each of the 
stages of the assessment of processing compatibility, the correctness of the decisions there appears a collection 
of attributes, a network of connections spread between any two consecutive points. When the structure is being 
developed, the saturation of the field is usual result, but typology requires the continuation of the activity even 
when point relocation were to be effected. The paper contains the critical analysis of attributes’ sensitivity and 
its influence upon field reconfiguration. The paper author attempt was to investigate the nature of the changes 
occurring between any two consecutive points and defining the way of space modeling at the same time.

Key words: guantification, charakteristics of nonparametric, distributions polynomials

Wstęp

 W większości wypadków wydaje nam się, iż wszystko, czy też prawie wszystko możemy 
zmierzyć, pomierzyć, zweryfikować i  zapisać. W  sytuacji natomiast, gdy już wiemy, że jest to 
bardzo trudne, czy wręcz niemożliwe – i  tak w  dalszym ciągu staramy się zrealizować nasze 
„chcenie” – i tak brniemy w nieskończoność naszego zamierzenia.

Nasza ambicja nie pozwala nam się przyznać przed samym sobą i przed światem, że mierzymy 
rzeczy i zjawiska niemierzalne. Jeśli zagadnienia, które analizujemy, dotyczą fizyki kwantowej, 
boimy się, że możemy popełnić minimalny błąd, który zakwestionuje nam całość naszych założeń. 
Równocześnie jednak staramy się zmierzyć barwę, jej tonację i nasycenie, ocenić muzykę, a czasem 
wręcz ocenić jakość artystyczną obrazu czy innego dzieła sztuki. Na tym oczywiście nasza próżność 
się nie kończy; brniemy dalej w naszej mierzalności i naszej zdolności oceny. Oceniamy uczucia 
innych, ich stan ducha i umysłu, kategoryzujemy „przydatność” danej osoby do wykonywania 
danego zadania. Na tym jednak nasza próżność też się nie kończy, przecież możemy pomierzyć 
wolność, szczęście, odnieść się do biedy materialnej i egzystencjalnej, zaklasyfikować daną osobę 
do jakiejś grupy topologicznej i zdefiniować jej „przydatność” dla społeczeństwa. Mamy mierniki 
i wskaźniki, które pozwalają nam ocenić, czy dana kobieta jest szczęśliwa, czy nie, czy jest bieda, 
czy ubóstwo, a nawet – czy warto komuś pomóc, czy może niekoniecznie.

Im bardziej brniemy w nasz egoizm poznawczy, tym bardziej oddalamy się od prawdy, 
a  im bardziej jesteśmy świadomi, że się od niej oddalamy – tym bardziej staramy się być 
dokładni, by nie popełnić błędu w ocenie czegoś czy kogoś. Ponieważ mamy swoje tabelki 
i wskaźniki, nasz zasadniczy problem w ocenie zjawisk niemierzalnych nie polega bynajmniej 
na przyznaniu się, że nie można czegoś ocenić, ale raczej na fakcie, że potrzebujemy więcej 
równań i wskaźników, byle tylko nie przyznać się, że mijamy się z prawdą. 

Celem artykułu jest ukazanie, że nie ma jednolitości w typowaniu stopni Brouwera, a topologia 
tym samym jest zamierzeniem, a  nie realną możliwością jej budowy. Teza, tudzież założenie 
badawcze muszą brzmieć jednomyślnie: zbiór stopni Brouwera i  ich liczba mogą wpływać na 
homotopię empiryczną, ale nie są jej wyznacznikiem.

1. Topologia przestrzeni

Kwantowa dynamika opisuje ewaluację błądzenia przez wielkości kompleksowe amplitud 
prawdopodobieństwa w czasie1. W programowaniu w logice programista tworzy deklaratywne 
1  J. Kałuski, Logika podejmowania decyzji (podejmowanie decyzji w aspektach logiki klasycznej i logiki kwantowej), 
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 61, Gliwice 2012.
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formuły logiczne, opisujące zależności między danymi wejściowymi a wyjściowymi. Natomiast 
kompilator, czyli rezolucyjny system dowodzenia wraz z regułą obliczeniową i regułą wyszuki-
wania, tworzy jednolity system sterowania2. Algorytm sterowania może lub też musi uwzględ-
niać dwa elementy weryfikacji i budowy: sterowanie rozmyte z teorią ograniczeń i funkcją ba-
rier, przy jednoczesnej implementacji rozwiązań set-delta (PAG) 3.

Aby właściwie skonstruować system pomiaru i sterowania, należy zdefiniować parametry 
przestrzeni, jakiej on dotyczy. W brzmieniu zdanie to staje się absurdalne, natomiast mniej 
oczywista staje się możliwość oceny przestrzeni. Jeżeli znamy przestrzeń zdarzeń układu 
dynamicznego, należy ją opisać, zbudować model i  nim sterować. Sterowniki neuronowe 
czy neuronowo rozmyte na niewiele się zdadzą, jeśli nie skategoryzujemy przestrzeni 
fraktalnej i topologicznej. Narzędziem weryfikującym może być funkcjonał. Tworząc metody 
dostrzegania, stwarzamy jednocześnie metody niedostrzegania4 (rys. 1).

Rysunek 1. Kategoryzacja podmiotowa a jednolitość przestrzeni

Źródło: opracowanie własne.

Fakt, iż systemy są relacyjne i obejmujące, oznacza, że ich właściwości zależą bardziej 
od relacji pomiędzy częściami niż od samej istoty tych części5. Podstawowym warunkiem 
skuteczności jest z  reguły intensywność działania, nasilenie i  (albo) zagęszczenie w czasie 
i  przestrzeni6. W  określeniu jednolitości przestrzeni topologicznej trudno jest odnaleźć 
wiążące wzorce kryterialne służące do jej opisu, podobnie jak trudno jest ocenić ich 
unifikowalność, a tym samym wiarygodność oceny7 .

2  M. Ben-Ari, Logika matematyczna w informatyce, WNT, Warszawa 2005, s. 198.
3  Zob. J. Arabas, Wykłady z  algorytmów ewolucyjnych, WNT, Warszawa 2004; J. Kacprzyk, Wieloetapowe 
sterowanie rozmyte, WNT, Warszawa 2001.
4  G. Morgan, Wyobraźnia organizacyjna: nowe sposoby postrzegania, organizowania i  zarządzania, PWN, 
Warszawa 2001, s. 21.
5  M. Kurtyka, G. Roth, Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania, Cedetu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 
2010, s. 34.
6  W. Kieżun, Prakseologiczna teoria organizacji i  zarządzania, [w:] W. Kieżun (red.), Krytycznie i  twórczo 
o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 73.
7  Zob. E. Kowalska-Napora, Jednolitość decyzji w  łańcuchu dostaw w  przestrzeni wirtualnej, [w:] A. Adamik 
(red.), Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i  średnich przedsiębiorstw, C.H. Beck, 
Warszawa 2011, s. 170-184.
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Zasadniczym problemem w kwantyfikowaniu cech jest fakt, iż tylko na wstępie możemy 
zastosować rozkład 0,1, a w trakcie dalszych typowań – poprzez takie analizy, zaczynamy 
popełniać coraz większe błędy oceny i  oddalamy się od typowanej funkcji celu. W  teorii 
perspektywy wyodrębnia się dwie fazy procesów decyzyjnych: fazę edytowania i fazę oceny. 
Faza edycji składa się z  różnych operacji decydujących o  sformułowaniu problemu przez 
decydenta. Faza oceny obejmuje dwa elementy: ocenę wartości oraz ocenę szans. Ocena 
wartości nie jest definiowana na końcowych poziomach bogactwa, ale raczej na zmianach 
w zasobach decydenta8.

 O ile stopień Brouwera jest określeniem obrazu topologicznego, o tyle funkcjonał zasadą 
przyporządkowania elementu do zbioru wedle typowania kryterium zgodności. Funkcjonał 
jest obrazem funkcji relacyjnej w  rozkładzie Gaussa, gdzie typujemy ekstremum wartości 
wedle ustalonej funkcji celu.

Zasadą typowania rozwiązania poprzez przyporządkowanie nie jest poszukiwanie 
maksimum, ale optimum rozwiązania poprzez zgodność.

Funkcjonałem w  teorii perspektywy jest pewna stała, aksjomat, wyznacznik naszego 
działania. Na tej podstawie ustalamy kryteria wyboru. W przestrzeni ontologicznej będzie 
to miłość, wolność, samostanowienie, w  przestrzeni fraktalnej będzie to dochód, analiza 
odchyleń pomiaru w małym przyroście czasu9 (1):

Sdet(x,y)= arg(x,y)[*]   (1)

Funkcjonał S  w typowaniu rozwiązania według kryteriów x,y stanowi o  argumencie 
typowania rozwiązania wedle tych zmiennych.

Można zadać pytanie: czy tego, co mamy, wystarczy dla wszystkich? Odpowiedź jest 
bardzo trudna. Co to znaczy „wystarczy”? Nie znamy bogatej zbiorowości, która mówi: stop, 
mamy wystarczającą ilość bogactw10 .

Estymacja przedziałowa racjonalizmu polega zatem na konstruowaniu funkcji celu 
wielomianowej przy równoczesnym określeniu funkcjonału i  założeniu, że ograniczamy 
ich liczbę modyfikacji (stopni Brouwera). Modyfikacja ich liczby oparta jest na układzie 
jednostek skumulowanych, określających ich rozbieżności i rangę11. 

Teoretycznie zawsze istnieje takie x, jako ekstremum funkcjonału będące jego 
argumentem, przy którym S = constans. Definiowanie granicy funkcji jako arg(x,y) nie może 
być zatem równoważne jego odwrotności (2):

lim arg(x,y)≠∂*[x,y]   (2)

Granica argumentu w dowolnym przedziale czasu nie wyznacza ambiwalencji funkcji 
estymowanej kwantyfikatorów x, y, bo jest funkcją estymowaną.

8  T. Tyszka, Decyzje, perspektywa psychologiczna i  ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 
2010, s. 222.
9  E. Kowalska-Napora, Klaster – ujęcie wartościujące i  jakościowe, [w:] T. Sikora, M. Giemza  (red.), Praktyka 
zarządzania jakością w XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2012, s. 115-133.
10  18 Pereł Mądrości Wedyjskiej, Szkoła Medytacji i Samorealizacji, Lublin 1982, s. 95.
11  E. Kowalska-Napora, Klastery a  konfiguracja sieci, [w:] F. Sitkiewicz (red.), Studia Ekonomiczne Regionu 
Łódzkiego. Wybrane problemy kooperacji w rozwoju współczesnych organizacji, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 
Oddział w Łodzi, Łódź 2012, s. 169- 177.
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2. Co z układem relacyjnym?

Każdy układ odniesienia jest naszym wyborem, a rozkład Gaussa pewną drogą odchyleń.
Tym, czego rzeczywiście potrzebujemy, jest chęć osiągnięcia szczęścia zarówno 

duchowego, jak i  materialnego. Społeczeństwo, które dobrze prosperuje materialnie, ale 
nie posiada duchowego celu, jest ubogie12. Możemy przenieść powyższe na reprezentacje 
stopniowane i wielowarstwowe sieci.

Zakończenie

Wielomianowane funkcje rozkładów rozmytych warunkują efektywność pomiaru 
i oceny. Jeżeli myślimy, że nic nie tworzymy i niczego nie osiągamy, to znak, że jesteśmy wolni 
i tworzymy wartość, której nie potrafimy zmierzyć.

Możemy zakładać własną prawdę i nasz cel, ale aby to realizować, musimy żyć wśród 
uczciwych ludzi. Estymatory na nic się zdadzą i wszelkie teorie zarządcze, gdy w poszanowaniu 
nie będzie uczciwość i  prawda, gdy nasi najbliżsi opuszczą nas w  tej wierze. To cel dla 
współczesnego zarządzania.
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Recenzja książki: Jan Klimek, Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce, Wydawnictwo 
Adam Marszałek, Toruń 2012.

Problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu jest szeroko opisywana w literatu-
rze przedmiotu. Podnoszone są zarówno wątki teoretyczne, jak i praktyczne. Wiele badań, 
także w Polsce, poświęconych jest problematyce małych i średnich przedsiębiorstw, również 
w odniesieniu do ich prospołecznego nastawienia. W obszarze społecznej odpowiedzialności 
biznesu funkcjonuje szereg organizacji non-profit promujących tę problematykę, organizu-
jących konferencje i spotkania oraz publikujących raporty z badań. Autor książki, dzieląc się 
swoimi spostrzeżeniami, odnosi się do działań w Polsce, ale w znacznej części konfrontuje 
je z działaniami Unii Europejskiej. Porusza wiele wątków i prezentuje szereg spostrzeżeń. 
Profesor Jan Klimek dzieli się swoimi przemyśleniami zarówno jako teoretyk, ale przede 
wszystkim jako praktyk zarządzania i przedsiębiorca. W takim razie istotna jest odpowiedź 
na pytanie, kto jest odbiorcą tego opracowania i jaki jest jego cel. Odpowiada na to w Przed-
mowie Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, który pisze, że „…autor skupia się 
na zagadnieniach dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu w odniesieniu przede 
wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw […]. Na bazie wygenerowanych wniosków 
proponuje konkretne rozwiązania i (lub) podpowiada, jak wykorzystać mądrość wynikającą 
z dialogu społecznego […]. Zapewne perfekcyjna znajomość zagadnień dotyczących rzemio-
sła, w połączeniu z doświadczeniami polityka i naukowca, aktywną działalnością w ramach 
Komisji Trójstronnej pozwoliły na zaprezentowanie szeregu bardzo interesujących zagad-
nień […]. Wyrażam głębokie przekonanie, że publikacja ta odebrana zostanie jako swego 
rodzaju podręcznik. Zapewne izby rzemieślnicze będą mogły szereg propozycji traktować 
jako kierunek swej działalności” (s. 8-10). 

We Wstępie autor deklaruje, że książka jest dedykowana szerokiemu gronu odbiorców, 
co ma wpływ na wykorzystywany aparat pojęciowy. Interesujące są wątki związane w szcze-
gólności z aspektami lokalnymi społecznej odpowiedzialności biznesu. W rozdziale I autor 
rozważa poprawność pojęcia „społeczna odpowiedzialność biznesu” (SOB). Na stronach 23-
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24 pisze: „SOB jest pojęciem bardzo pojemnym i odnosi się do bliżej nieokreślonego obszaru 
oraz podmiotów uczestniczących w tym przedsięwzięciu – realizujących założoną ideę. Jeśli 
bowiem na zjawisko społecznej odpowiedzialności biznesu spojrzymy przez pryzmat nie-
wielkiej miejscowości i obecności tam jednego silnego przedsiębiorcy oraz pracodawcy, to 
można dokonywać różnego rodzaju przemyśleń. Zawrę to w pytaniu: czy w tym przypadku 
nie trafniejsze jest określenie społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa lub przedsiębior-
czości?”. Chciałbym zwrócić uwagę, że typu rozważania występują w literaturze przedmiotu, 
przy czym raczej akcentowany jest pogląd, że społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa 
(w języku angielskim: corporate social responsibility –CSR) i  społeczną odpowiedzialność 
biznesu traktuje się jako pojęcia zbliżone lub takie same, a  rozróżnienie wiąże się z  tym, 
czy realizowany jest jeden, czy kilka rodzajów działalności (biznesów). Ma to zatem zwią-
zek z dywersyfikacją działalności podmiotów gospodarczych. W przypadku zaś firm małych 
zwraca się uwagę, by zamiast pojęcia „społeczna odpowiedzialność biznesu” używać terminu 
„odpowiedzialna przedsiębiorczość”.

Autor, definiując pojęcie SOB, wskazuje, że chodzi o  działania dobrowolne, przewyż-
szające obowiązujące w danym kraju wymogi prawne. Podkreśla, że nie istnieje jedna, uni-
wersalna definicja CSR (SOB) w wymiarze międzynarodowym. Autor podejmuje dyskusję 
o  definicji SOB na tle poglądów dotyczących przedsiębiorstwa społecznego. Wskazuje, że 
przedsiębiorstwo społeczne może przybierać róże formy prawne. Wywody i  komentarze 
w rozdziale I opierają się na podstawowych definicjach przyjętych przez różne gremia. Ich 
prezentacja pozwala na lepsze zrozumienie roli SOB w rozwoju firmy i budowy jej konkuren-
cyjności w dłuższej perspektywie czasowej nawet dla czytelnika nieznającego głębokich pod-
staw teoretycznych związanych ze społeczną odpowiedzialnością organizacji. W  rozdziale 
I autor odnosi się do kultury organizacji, wskazując, że zasady etyczne organizacji wywodzą 
się z jej kultury organizacyjnej. Przyjęte zasady wpływają na postrzeganie i rozwiązania SOB 
w danym przedsiębiorstwie. Autor zwraca jednak uwagę, że na kulturę organizacji wpływa 
kultura społeczna, postrzegana jako zbiór wzorów, interakcji, norm, wartości, ale również 
postaw, wierzeń, codziennych rytuałów oraz przekonań i zwyczajów. Podkreśla implikacje 
związane z zarządzaniem w wymiarze międzynarodowym. Odnosząc się do przyszłości, au-
tor zwraca uwagę, że „mamy świadomość tego, że świat organizacyjny podlega zmianom tak 
głębokim i wielopostaciowym, że w ich efekcie wyłania się rzeczywistość niepoddająca się 
analizie z wykorzystaniem istniejących pojęć i instrumentów teoretycznych” (s. 59). 

Prezentacja poglądów dotyczących SOB odbywa się na tle opisu szeregu pojęć podstawo-
wych sięgających do podstaw zarządzania, jak np. przedsiębiorstwo czy przedsiębiorczość. 
W odniesieniu do przedsiębiorczości dokonano prezentacji różnych poglądów, także w uję-
ciu historycznym. Z punktu widzenia odbiorców treści niniejszej pracy, którymi mogą być 
praktycy zarządzania, istotne są przywołania odnoszące się do pojęcia przedsiębiorcy wraz 
z opisem m.in. jego cech. Również ważne są rozważania związane z problematyką innowacji. 
Podsumowując wywody zawarte w rozdziale I, można dostrzec, że zamierzeniem autora była 
prezentacja treści, które z punktu widzenia zarządzania będą miały bezpośredni lub pośredni 
wpływ na realizację założeń SOB.

Rozdział II dotyczy sytuacji rodzimego biznesu. Autor poświęca jednak sporo miejsca 
na wprowadzenie do ogólnych pojęć związanych z zarządzaniem czy spojrzeniem na przed-
siębiorczość z punktu widzenia globalizacji. W szczególności podkreślane są związki zarzą-
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dzania z przedsiębiorczością. Autor odnosi się m.in. do systemowego podejścia do zarządza-
nia, ale także zwraca uwagę na rolę przedmiotu i podmiotu w zarządzaniu. Przywoływane 
są m.in. poglądy L. Krzyżanowskiego, że w  procesie zarządzania występują trzy elementy 
składowe: podmiot sprawczy (aparat zarządzający, podejmujący czynności i  decyzje, jako 
jednoosobowy lub zbiorowy element oddziałujący), samo oddziaływanie oraz przedmiot od-
działywania jako element, na który się oddziałuje (zasoby rzeczowe i ludzkie). Odnosząc się 
do struktur organizacyjnych, zwrócono uwagę, że ich spłaszczanie ułatwia przekonywanie 
pracowników do zasadności realizacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Oma-
wiając rolę globalizacji, autor podkreśla rolę interesariuszy. W tym kontekście uwypuklane 
jest znaczenie działań dotyczących ochrony środowiska naturalnego, co jest przecież elemen-
tem składowym społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Autor wskazuje na wyzwania 
związane z globalną konkurencją, wskazując na konieczność utrzymania przewagi w krajach 
wspólnoty europejskiej „w badaniach, rozwoju technologicznym i nieustannej innowacyj-
ności, zakorzenionej w  społecznym i  kulturowym otoczeniu demokracji, praworządności, 
stabilności politycznej, swobody przedsiębiorczości, pewności planowania, woli uzyskiwa-
nia najlepszych wyników, uznania dla takich osiągnięć oraz bezpieczeństwa socjalnego”(s. 
136). Odnosząc się do uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw, autor podkreśla 
przede wszystkim znaczenie zmienności ich otoczenia. Rozważania związanie z globaliza-
cją są o tyle istotne, że realizacja społecznej odpowiedzialności biznesu jest uwarunkowana 
kulturowo. Sadzę, że jest to jeden z ważniejszych tematów podnoszonych w dyskursie o moż-
liwości realizacji w skali ogólnej założeń SOB jako ujednoliconego sposobu postępowania, 
opartego o spójny system wartości. W rozdziale II występuje również podrozdział dotyczący 
zmian i ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Autor traktuje zmiany w organizacji 
jako typ zmiany społecznej, odnosi się bowiem do zmian postaw uczestników organizacji. 
Określone zostały różne rodzaje zmian; ich różnorodność i złożoność wiąże się z kryteria-
mi i klasyfikacjami zmian. Jednak jako kategoria nadrzędna dotycząca zmian wskazywany 
został ich cel. Analizowane są czynniki zmianotwórcze, w tym społeczna rola przedsiębior-
stwa, przy podkreśleniu etycznego wymiaru działalności przedsiębiorstw. Autor wskazuje na 
reguły, które powinny towarzyszyć realizacji strategii zarządzania zmianami. Przekonanie 
o konieczności zmian jest ważnym przesłaniem tego fragmentu publikacji. Realizacja SOB 
wymaga bowiem zmiany, opartej o wspólnie wyznawane wartości, zawarte w kulturze orga-
nizacji. 

Rozdział III poświęcony jest charakterystyce przedsiębiorczości w Polsce. Profesor Jan 
Klimek zwraca uwagę na słabości polskiego sektora MŚP w porównaniu z krajami Unii Eu-
ropejskiej. Odnosi się do stanu przedsiębiorczości w Polsce, wskazuje na rolę wspierającą ini-
cjatyw i instytucji państwowych (rządowych). Podkreśla nierównomierność rozłożenia MŚP 
na terenie kraju. Autor ukazuje także niedostatki występujące w małych i średnich przedsię-
biorstwach w zakresie badań i  rozwoju, ale także podkreśla ich nastawienie na tradycyjne 
sektory gospodarki, konkurencyjność opartą o niskie koszty pracy i (nie zawsze) realizację 
założeń społecznej odpowiedzialności biznesu. Równocześnie w tym fragmencie opracowa-
nia wskazuje się na szanse MŚP, upatrując szczególnego znaczenia w działaniach pomoco-
wych Unii Europejskiej. Zwraca się uwagę na trudności, jakie mogą wystąpić przy realizacji 
unijnego prawa ekologicznego. Sektor MŚP ma znaczący wpływ na PKB, generuje znaczną 
ilość miejsc pracy, jednak cechuje się niską kapitalizacją, dużym rozproszeniem i niedostat-



404 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

kiem dobrze przygotowanej kadry menadżerskiej. Autor wskazuje na opóźnienie niektórych 
działań ze strony rządu, podkreśla, że system podatkowy jest niestabilny, występują wysokie 
koszty pracy, zatory płatnicze oraz obserwuje się brak dostępu do kapitału. Prezentowane 
są w  tym fragmencie książki obszary działań, na które powinna być skierowana polityka 
rządu w stosunku do MŚP, z wykorzystaniem instrumentów prawnych, organizacyjnych, in-
formacyjno-szkoleniowych i  finansowych. Autor omawia różne formy wsparcia, wskazuje 
na instytucje, które powinny odegrać zasadniczą rolę w ramach instytucjonalnych działań 
na rzecz małych i  średnich przedsiębiorstw. Jest to ciekawy fragment rozważań dotyczący 
m.in. skuteczności polityki rządu w odniesieniu do MŚP. Szersze naświetlenie tej tematyki 
jest ważne, bo wsparcie może dotyczyć także przedsięwzięć związanych z realizacją działań 
prospołecznych przez przedsiębiorstwa.  

W  podrozdziale 3.3 autor odnosi się do konkurencyjności i  społecznej odpowiedzial-
ności MŚP. W  szczególności podkreśla rolę strategii innowacji, strategii doskonalenia ja-
kości i strategii redukcji kosztów. Odnosi się do celów MŚP w świetle strategii lizbońskiej. 
Proponuje m.in., aby podstawy prawne nadać Europejskiej Karcie Małych Przedsiębiorstw. 
Wskazuje na rolę programów Unii Europejskiej w zakresie przygotowania kadr dla małych 
i  średnich przedsiębiorstw oraz wspierania działań w zakresie nauki, badań i  rozwoju, ale 
także podkreśla rolę programów krajowych. Ten fragment pracy stanowi przegląd tenden-
cji, zamierzeń, ale także występujących barier i utrudnień. To ważna wiedza dla MŚP. Autor 
wskazuje na znaczenie tworzenia, jako elementu strategii lizbońskiej, jednolitego rynki usług, 
z podkreśleniem znaczenia tego rynku dla wzrostu zatrudnienia. W tym fragmencie książki 
odnosi się do skutków społecznych, ale i niedomogów działań, w tym podejmowanych przez 
Unię Europejską. Szerokie naświetlenie tematu wychodzi poza klasyczne pojmowanie CSR, 
koncentrując znaczną część uwagi na działaniach wewnątrzorganizacyjnych, choć oczywi-
ście podkreślenie roli interesariuszy uwzględnia aspekty zewnętrzne. Prezentowane poglądy 
dotyczą szerszego kontekstu dotyczącego skutków polityki gospodarczej w tym w obszarze 
społecznym i jej wpływ na rozwój MŚP. Odnosząc się do treści zawartych w ostatniej części 
omawianego rozdziału, wydaje się, że jest jeszcze jedna, bardzo ważna ścieżka rozwoju firm, 
oparta o inicjatywy własne małych i średnich przedsiębiorstw. Mam tu na myśli interesujące 
doświadczenia z tworzeniem sieci biznesowych, w tym klastrów. Realizacja tego typu strate-
gii może mieć zasadnicze znaczenie dla MŚP. Klastry mogą być tworzone w oparciu o wspól-
ne wartości, a przykładem mogą być tzw. klastry ekologiczne. 

W rozdziale IV podnoszony jest temat społecznej odpowiedzialności zarządzania kapi-
tałem ludzkim. Autor pisze: „Kwestie pracownicze są poruszane w ramach społecznej odpo-
wiedzialności biznesu przez wielu teoretyków zagadnień etyki w  biznesie. Przedstawiciele 
orientacji społecznej rozumieją to zagadnienie jako odpowiedzialność prawną, społeczne za-
chowanie w rozumieniu etycznym oraz społeczne zachowanie w rozumieniu potocznym” (s. 
228). Jako filary podstawowe społecznie odpowiedzialnego zarządzania zasobami ludzkimi 
autor wskazuje na: standardy i warunki pracy (w ramach poszanowania praw pracowniczych 
i praw człowieka), rozwój zasobów ludzkich oraz tworzenie, w oparciu o politykę, równo-
wagi między życiem zawodowym i osobistym. Zwraca uwagę na znaczenie i formy realiza-
cji partycypacji pracowniczej. Wskazuje, że „trzeba czasu i przekonania personelu do idei 
SOB (SOP), a wytworzony stan podtrzymywać różnorodnymi działaniami, spośród których 
największą siłę będą miały odnoszące się do pracowników i ich rodzin” (s. 237). W podroz-
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dziale poświęconym oczekiwaniom pracowników autor podkreśla, że pracownicy to kapitał 
przedsiębiorstwa oparty o posiadane kompetencje. Uwypukla przy tym rolę samokształcenia 
pracowników w kontekście specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw. Odnosi się do roz-
woju kapitału ludzkiego i tworzenia organizacji inteligentnej. Podkreśla znaczenie realizacji 
prac b+r oraz uczenia się przez całe życie. Zwraca uwagę na konieczność przejścia od na-
uczania do uczenia się. Prezentowane poglądy mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju 
małych i średnich firm. Problem polega na tym, że część z nich jest mało innowacyjna i nie 
jest w stanie udźwignąć ciężaru finansowania, a nawet korzystania z dorobku wynikającego 
z działalności badawczo-rozwojowej.  

W rozdziale V autor odnosi się do pojęcia przedsiębiorstwa społecznego. Wskazuje, że 
przedsiębiorstwo społeczne realizuje partnerstwo między władzą publiczną, organizacjami 
obywatelskimi i  sektorem rynkowym. Podkreśla, że chodzi o biznes głównie nakierowany 
na cele społeczne, bez nastawienia na maksymalizację zysku dla właścicieli lub udziałow-
ców. Taki biznes reinwestuje przychody w lokalną społeczność. Przykładem są spółdzielnie 
i organizacje wolontariatu. Autor podkreśla, że przedsiębiorstwo społeczne łączy atrybuty 
przedsiębiorczości i  społeczności. W  tym rozumieniu stanowi przejaw przedsiębiorczości 
społecznej, traktowanej jako innowacyjne podejście do rozwoju lokalnego. Przedsiębiorstwo 
społeczne łączy sektor prywatny z trzecim sektorem, do którego należy większość przedsię-
biorstw społecznych. Autor wyraża pogląd, że: „termin przedsiębiorczości społecznej może 
być postrzegany jako szeroka koncepcja, w ramach której następuje przekształcanie organi-
zacji wolontariuszy w korporacyjne formy będące wyrazem odpowiedzialności społecznej. 
Ale jednocześnie przedsiębiorczość społeczna jest rzeczywiście szerokim pojęciem, podczas 
gdy same społeczne przedsiębiorstwa są bardziej autonomicznymi organizacjami i dlatego 
ich definicja jest węższa” (s. 272-273). 

Chciałbym zwrócić uwagę na ten interesujący fragment pracy, w którym autor podkreśla 
tradycję ekonomii społecznej w Polsce, a w szczególności na rozwój, ale i zawirowania w roz-
woju spółdzielczości. Pokazuje również podejmowane w  Polsce działania na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości społecznej. Wskazuje na pojawienie się przedsiębiorców społecznych, dla 
których punktem wyjścia do działań jest kapitał społeczny. Autor prezentuje kryteria ekono-
miczne i społeczne przedsiębiorstwa społecznego według Stałej Konferencji Ekonomii Społecz-
nej (CEP-CMAF), którymi są: ciągła aktywność produkcyjno-usługowa (nie może być to zatem 
jednorazowy projekt), autonomia (związana z posiadaniem organów zarządczych, a więc nie 
może to być część innej struktury, np. innego przedsiębiorstwa nastawionego na zysk lub część 
struktury rządowej), fundatorzy przedsiębiorstwa ponoszący ryzyko ekonomiczne, opłacanie 
przynajmniej części pracowników (występują poza wolontariuszami). Kultura przedsiębior-
stwa społecznego opiera się na partnerstwie i partycypacji elastyczności form kształtowania 
partnerstwa z  interesariuszami. Celem takiego przedsiębiorstwa jest służenie społeczności, 
charakteryzuje się ono demokratyzacją podejmowanych decyzji, a ewentualne zyski są reinwe-
stowane w działalność lub w podnoszenie wynagrodzeń grup społecznie marginalizowanych. 
Jest to koncepcja szczególnie rozwinięta w Europie, dotycząca trzeciego sektora, w mniejszym 
stopniu odnosi się do sektora publicznego i organizacji nastawionych na zysk.  

W  podrozdziale 5.2 dotyczącym etycznych aspektów działalności gospodarczej autor 
podkreśla rolę zaufania: „Postawiłem tezę: działania ponad granicami czasu i przestrzeni są 
przesłanką do tego, że przed członkami społeczeństwa oraz uczestnikami rynku pojawiają się 
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ogromne wymagania, którym sprostać można dzięki wzajemnemu zaufaniu. Współcześnie 
to jeden z paradygmatów zarządzania” (s. 283). Podkreśla, że „etyka ma zawsze wymiar in-
dywidualny, bo tylko zachowanie konkretnego człowieka jest etyczne lub nie” (s. 285). Autor 
wskazuje na cele etyki w biznesie: dotyczy ona podejmowania trafnych decyzji (uzasadnio-
nych ekonomicznie i etycznie) wraz z rozwiązywaniem konfliktów etycznych, a dalej: zapew-
nienie maksymalnej efektywności poprzez eliminacje konfliktów w  dłuższym horyzoncie 
czasowym oraz cel integracyjny, związany z  jednolitością obowiązującym norm dla ogółu 
firm. W tym podrozdziale podnoszony jest także temat korupcji.  Z kolei w podrozdziale 
5.3. autor odnosi się do możliwości realizacji etycznego wymiaru działalności biznesowej. 
Chciałbym zwrócić uwagę, że w literaturze przedmiotu można napotkać wiele rozważań teo-
retycznych dotyczących etyki i  zaufania. Autor książki próbuje je przełożyć na język zro-
zumiały dla odbiorcy-praktyka, dokonując konkluzji przydatnych w  realnych działaniach 
organizacyjnych.  

W rozdziale VI autor wskazuje na trzy etapy związane z rozwojem społecznej odpowie-
dzialności biznesu. Pierwszy to okres końca XIX wieku, kiedy wprowadzono nowe prawo, 
mające ukrócić nieetyczne zachowania przedsiębiorców, nastawionych na maksymalizację 
zysku. Etap następny wiązał się z  realizacją nowego ładu R. Franklina po wielkim kryzy-
sie lat 30. XX wieku. Kolejny etap to lata 60. XX wieku, kiedy to przedsiębiorstwa, głównie 
korporacje, oskarżano o związek z tworzeniem problemów społecznych, domagając się ich 
rozwiązania. Prezentowane są także trzy inne stanowiska (drogi), mające wpływ na kształt 
społecznej odpowiedzialności biznesu: oparta o koncepcję zrównoważonego rozwoju, naci-
sku obywatelskiego (związana z prawami człowieka i budową społeczeństwa obywatelskiego) 
oraz nurt trzeci, związany z samoregulacyjnymi działaniami biznesu, uwzględniający aspekty 
etyczne. Autor podkreśla także rolę Unii Europejskiej w tym obszarze. Prezentacja tych po-
glądów jest ważna, bo w oparciu o nie można zrozumieć i wyjaśnić różnorodność spojrzenia 
na społeczną odpowiedzialność biznesu.  

W podrozdziale 6.2 autor dzieli się refleksjami związanymi z prowadzeniem przez niego 
działalności biznesowej. W podrozdziale 6.3 odnosi się m.in. do poglądów J. Kaya o archi-
tekturze biznesu. Zwraca przy tym uwagę, że większość polskich małych i średnich przed-
siębiorstw nie angażuje się w działania społeczne. Prezentuje pogląd, że „etyka społecznej 
odpowiedzialności biznesu spełnia funkcję korekcyjną, jej celem jest korekta lub ogranicze-
nie ekonomicznej racjonalizacji w obszarach, w których rynek nie działa doskonale” (s. 351). 

Zróżnicowane spojrzenia na społeczną odpowiedzialność zaprezentowano w  podroz-
dziale 6.4. W szczególności podkreślono dwie kwestie wspierające aktywność na rzecz SOB: 
po pierwsze, „dla wielu inwestorów wiarygodność finansowa firmy jest uzależniona od jej 
wiarygodności społecznej” (s. 362) oraz, po drugie, „stosunkowo dawno już zauważono, że 
wprowadzenie zasad odpowiedzialnego biznesu to jeden z atutów, dzięki któremu firmy zdo-
bywają przewagę konkurencyjną” (s. 363). Odnosząc się do poglądów przeciwników SOB, 
podkreślających znaczenie maksymalizacji zysków, autor przytacza argument, że „założenia 
społecznej odpowiedzialności biznesu nie zmieniają tego celu, ale jedynie modyfikują spo-
sób jego osiągnięcia” (s. 367). Dla poparcia tych wywodów przywołuje słowa C. Handy’ego, 
że „zyski są przedsiębiorstwu potrzebne jak człowiekowi powietrze, lecz życie nie polega 
jedynie na oddychaniu” (s. 367). W tym ostatnim rozdziale odniesiono się do raportowania 
społecznej odpowiedzialności biznesu . 
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W  Zakończeniu autor wyraża pogląd, że społeczna odpowiedzialność to współczesna 
strategia funkcjonowania przedsiębiorstw.

Podsumowując treści zawarte w  książce, warto zwrócić uwagę, że SOB zostało zapre-
zentowane na tle szerszego tła związanego praktyką zarządzania. Profesor Jan Klimek nie 
ograniczył się do omówienia kwestii związanych z wąsko specjalistycznym podejściem do 
społecznej odpowiedzialności biznesu, wykraczając często poza takie pojmowanie tej tema-
tyki. Deklaruje się przy tym jako „praktyk i zwolennik społecznej odpowiedzialności bizne-
su (przedsiębiorstwa)” (s. 364). Książka przybliża czytelnika do zrozumienia społecznych 
aspektów działalności biznesowej. W szczególności podkreśla wsparcie dla tego typu zacho-
wań ze strony Unii Europejskiej. Autor dzieli się własnymi doświadczeniami z realizacji pro-
społecznych zachowań biznesowych. Na zakończenie warto wspomnieć, że aktualnie pro-
blematyka ta rozwijana jest w szczególności na poziomie rozważań teoretycznych poprzez 
tworzenie współczesnych koncepcji: odpowiedzialnej przedsiębiorczości i odpowiedzialnej 
innowacyjności. Wydaje się, że poglądy te w najbliższym czasie znajdą swoje praktyczne od-
bicie w działalności biznesowej.
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Globalne myślenie o mikrogospodarce

Global thinking about microeconomy

Recenzja książki: Stefan Kassay, Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość, t. II: Gospodarka 
i Finanse. Wzajemna zależność procesów makro- i mikroekonomicznych w rozwoju społecz-
nym i gospodarczym społeczeństwa, przekład Ryszard Juchniewicz, Księgarnia Akademicka 
i Veda, Kraków i Bratysława 2013, s. 588. 

Książka jest trafnym przykładem przełożenia teoretycznej wiedzy na praktykę. Jej autor, 
Stefan Kassay, to znany naukowiec słowacki a  jednocześnie przedsiębiorca, który niezwykle 
umiejętnie łączy teorię z praktyką. Mottem życiowym autora jest „symbioza nauki z praktyką”. 

Warto wskazać, iż w swoim pięciotomowym dziele (pentologii) autor „w sposób przejrzysty 
i zrozumiały dokonał uporządkowania wielu wspólnych obszarów zarządzania i działalności gospo-
darczej. Wiedza zawarta w książce ma charakter instrumentarium zarządzania przedsiębiorstwem”1. 

Recenzowany tom charakteryzuje się przede wszystkim kompleksowym podejściem do 
tematu. W podtytule autor napisał, że chodzi o „wzajemną zależność procesów makro- i mi-
kroekonomicznych w rozwoju społecznym i gospodarczym społeczeństwa”. I pewnie dlatego 
książka o gospodarce przedsiębiorstwa zaczyna się od makroekonomii. O ile wiem, bardzo 
niewielu autorów zastosowało takie podejście. 

1  J. Dzieńdziora, M. Smolarek, Recenzja książki: S. Kassay, Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość, tom I: Środowisko 
biznesowe. Zmiany struktur własnościowych w  okresie transformacji ekonomicznej, „Zeszyty Naukowe Wyższej 
Szkoły Humanitas, Zarządzanie” 2012, nr 2, s. 180-181.
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Podjęte w tym kontekście refleksje o globalizacji stanowią również istotne novum. Obecnie 
dominującą rolę odgrywa jej (globalizacji) aspekt ekonomiczny, cechujący się wzrostem wo-
lumenu produkcji międzynarodowej, integracją na międzynarodowych rynkach finansowych 
i rosnącą rolą spółek ponadnarodowych. Wyrazem procesów związanych z globalizacją jest po-
wstanie nowej gospodarki, w której nacisk kładzie się przede wszystkim na wyższą konkuren-
cyjność, rozwój gospodarki opartej na wiedzy, na trwały i zrównoważony wzrost gospodarczy, 
zapewniony przez zbliżanie celów ekonomicznych i ekologicznych. Ale globalizacja i powiąza-
nie gospodarek ma także negatywne konsekwencje. Przykładem jest przedłużający się kryzys 
finansowy, rozpoczęty w USA, ale którego skutki są widoczne w Europie i świecie.

Jedynie zbieg okoliczności sprawił, że książka ukazuje się w okresie kryzysu finansowego, 
który w różnym stopniu objął cały świat. Nawiasem mówiąc, kryzys finansowy tylko zwiększył 
jej aktualność. Także dlatego, że jeden cały rozdział jest poświęcony łagodzeniu ryzyka finan-
sowego. Bardzo szczegółowo są opisane rodzaje ryzyka i ich eliminowanie, zarządzanie kryzy-
sowe i zarządzanie po likwidacji przedsiębiorstwa. Rozdział kończy się studiami przypadków 
metod ograniczania ryzyka finansowego na przykładzie słowackiej firmy I.D.C. Holding.

Jeden z rozdziałów został poświęcony kwestii przejścia Słowacji na euro. Dobrze się sta-
ło, że ukazuje się on teraz w języku polskim. Słowackie doświadczenia są dla Polski bardzo 
ważne, bowiem nasz kraj znajduje się w drodze do „euro landu”. Zajmując się tą tematyką, 
doszedłem do wniosku, że skuteczne i stosunkowo najmniej bolesne przejście na euro wyma-
ga politycznej woli, reformy finansów publicznych, dobrego przygotowania organizacyjnego, 
doskonałej współpracy rządu z bankiem centralnym i doskonałej komunikacji społecznej. 
I  tego właśnie możemy się nauczyć od naszych południowych sąsiadów. Pomocna w  tym 
może okazać się książka prof. S. Kassaya.

Zupełnie nowym podejściem w publikacji o gospodarce i finansach jest podjęcie pro-
blemu środowiska naturalnego. W tym kontekście także „trwały, zrównoważony rozwój” ro-
zumie się jako wykorzystywanie do rozwoju ekonomicznego zasobów naturalnych tak, aby 
nie doszło do trwałej degradacji warunków życia lub do wyczerpania istniejących zasobów 
naturalnych. Innymi słowy, abyśmy następnym pokoleniom pozostawili te same zasoby, któ-
rymi dysponujemy dzisiaj. Również z tego powodu kluczowym wskaźnikiem trwałego roz-
woju jest „energochłonność gospodarki”, który w Polsce i na Słowacji należy do najwyższych 
w Europie. W książce została szczegółowo przedstawiona postulowana polityka ekologiczna 
rządu, metody zapewnienia trwałego, zrównoważonego rozwoju, zarządzanie środowisko-
we i wskazanie możliwości źródeł finansowania ochrony środowiska przez przedsiębiorstwo. 
W innej części recenzowanej książki prof. Kassay słusznie zauważa, że zdobywanie doświadczeń 
przez kadrę zarządzającą stanowi punkt krytyczny w  rozwoju przedsiębiorstwa. Pozwala to 
zwiększać prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu długoterminowego we wciąż zmieniającej 
się rzeczywistości gospodarczej i otoczeniu biznesowym. Stąd słusznie stawia postulat współpracy 
przedsiębiorstw słowackich i środkowoeuropejskich, co pozwoli osiągnąć przewagę konkurencyjną 
i będzie odbiciem światowych trendów zarządzania przedsiębiorstwami.

Studia przypadków są najcenniejszymi fragmentami książki. W niewielu publikacjach znaj-
duje się tyle studiów z praktyki, aneksów i dygresji. Zawierają one doświadczenia z procesu kształ-
towania finansów i zarządzania nimi. Bardzo cenne jest to, że większość studiów przypadków 
odnosi się do słowackiej firmy I.D.C. Holding, której założycielem i wieloletnim menedżerem 
był prof. S. Kassay. Będzie to bardzo przydatne w kształceniu menedżerów, nie tylko na Słowacji.
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„Gospodarka i  finanse” zawiera bogate instrumentarium analityczne. Moim zdaniem 
może być ono wykorzystywane w badaniu perspektyw rozwojowych każdej poważnej firmy, 
która zamierza konkurować na rynkach międzynarodowych. W książce są wszystkie dane, 
aby ustalić, a nawet zlokalizować walory i zagrożenia oraz szanse rozwojowe, jakie niesie glo-
balizacja. Na tej podstawie firma będzie mogła przeprowadzić analizę SWOT i poznać swoje 
mocne strony (konkurencyjność) i słabe (niesprawne zarządzanie ryzykiem), a także własne 
szanse (nowe rynki) i zagrożenia (przenoszenie rynków). Właściwe wnioski z tej analizy pły-
nące to już połowa sukcesu. Druga połowa to konsekwentne działanie. 

Ta znakomita książka reprezentuje nie tylko wiedzę i  kompetencje autora. Przykłady 
czerpane z działalności holdingu w bardzo dobrym świetle przedstawiają całe przedsiębior-
stwo. Mówią o elementach zarządzania naukowego, co buduje jego przewagę konkurencyjną. 
Fakt ten wpływa korzystnie na wizerunek spółki nie tylko u partnerów handlowych, dostaw-
ców i banków, ale także wśród konkurencji. 

Na zakończenie trzeba podkreślić bardzo dobry przekład dokonany przez Ryszarda 
Juchniewicza. Wiem, że tłumaczowi nie było łatwo oddać niuanse językowe i jednocześnie 
w sposób prosty przedstawić skomplikowane problemy ekonomii i zarządzania.

Wszystkie tomy pentologii są przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców, w  tym 
menedżerów oraz studentów i  nauczycieli akademickich. Dla tych ostatnich mogą posłu-
żyć jako podręcznik lub materiał pomocniczy. Jedynie co może przeszkadzać w użytkowaniu 
poszczególnych książek to ich znaczny ciężar i duży format. Jednakże zawarta w nich treść 
w pełni rekompensuje wymienione niewygody.
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ZASADY RECENZOWANIA

1. Po wstępnej ocenie tekstu przez redakcję, artykuły są recenzowane zgodnie z zasa-
dami obowiązującymi w czasopismach naukowych. O przyjęciu tekstu do publikacji 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 powo-
łuje dwóch niezależnych recenzentów spoza Wyższej Szkoły Humanitas. Recenzenci muszą 
legitymować się posiadaniem statusu samodzielnego pracownika naukowego. 

4. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów 
jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

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

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

7. Recenzenci oceniają artykuły pod względem formalnym i merytorycznym. Dokonu-
jąc oceny formalnej, recenzenci sprawdzają w szczególności: czy tytuł jest zgodny z zawarto-
ścią artykułu, czy abstrakt adekwatnie opisuje zawartość artykułu, czy słowa kluczowe zosta-
ły 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 ilustracje zostały w tekście umieszczone po-
prawnie (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 ujęcie 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 wartościowe dla nauki, czy artykuł spełnia kryteria pracy naukowej, czy artykuł ma cha-
rakter oryginalny, czy temat artykułu jest aktualny.

8. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Raz w roku cza-
sopismo „Zarządzanie” podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracują-
cych z redakcją. 

9. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu do druku podejmuje redaktor na-
czelny, po zapoznaniu się z recenzjami artykułu. Redaktor naczelny podejmuje decyzję o nieprzy-
jęciu 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 najnowszych osią-
gnięć naukowych w dziedzinie nauk o zarządzaniu, z podkreśleniem znaczenia omawianych 
zagadnień dla rozwoju nauki lub praktyki gospodarczej. Publikowane są również artykuły dys-
kusyjne, sprawozdania z konferencji naukowych poświęconych problematyce nauk o zarządza-
niu 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 zagadnienia 
oraz podsumowanie lub wnioski (Wytyczne edytorskie dla Autorów). Objętość 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 do-
starczony w wersji elektronicznej w formacie WORD drogą e-mailową na adres:  msmolarek@
poczta.fm lub na adres:

Redakcja Zeszytów Naukowych Zarządzanie
Wyższa Szkoła Humanitas

Ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec

Autor wraz z artykułem zobowiązany jest złożyć podpisany Kwestionariusz autorski (Formu-
larz dla Autora) wraz ze wszystkimi oświadczeniami oraz umowę wydawniczą (dokumenty 
do pobrania na stronie www.zarzadzanie.humanitas.edu.pl z zakładki Informacje dla Auto-
rów). Dokumenty mogą zostać przesłane w postaci skanów drogą mailową.

Nazwa pliku powinna odpowiadać nazwisku autora (np. Nowak.doc). Abstrakt oraz słowa 
kluczowe w języku polskim i angielskim muszą znajdować się na końcu pliku zawierającego 
tekst. Na końcu pliku należy także umieścić krótką notkę biograficzną i dane adresowe autora 
(autorów). Autor zgłaszający tekst do publikacji zobowiązany jest wypełnić i złożyć w Redak-
cji kwestionariusz autorski dostępny na stronie internetowej czasopisma.

Autorzy tekstów zgłaszanych do publikacji w czasopiśmie „ZN WSH Zarządzanie” zobowiązani 
są do przestrzegania najwyższych standardów profesjonalnych i etycznych. Redakcja nie dopuści 
do publikacji tekstów autorów naruszających standardy etyczne, a w szczególności dopuszczają-
cych się praktyk o charakterze „ghostwritingu” i „guest authorshipu” (z „ghostwriting” mamy do 
czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swo-
jego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamiesz-
czonych w publikacji. Z „guest authorship” mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest 
znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji). Po-



wyższe 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 publikację w ZN 
WSH Zarządzanie. 

Od 01 stycznia 2015 r. autorzy niebędący pracownikami Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnow-
cu, zainteresowani publikacją artykułu naukowego w czasopiśmie ZN WSH Zarządzanie, par-
tycypują w kosztach opracowania i wydania Zeszytów. Koszt ten wynosi 150,00 zł (słownie: sto 
pięćdziesiąt złotych 0/00 groszy). Z opłaty za publikację zwolnieni są Autorzy, którzy publikują 
artykuł w języku angielskim lub innym kongresowym oraz pracownicy WSH.
Więcej informacji na stronie: www.zarzadzanie.humanitas.edu.pl

2. Wytyczne edytorskie

W celu usprawnienia procedury wydawniczej prosimy o zastosowanie się do następują-
cych 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 rozmia-

ru i czcionki np. MS Exel, MS Word, lub w formie bitmap GIF, BMB, WMF (brak możli-
wości 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” 1999, nr 10.
2. Nazwisko I., Tytuł pracy, nazwa wydawnictwa, miejsce wydania 1999.
3. Nazwisko I., Tytuł artykułu, [w:] I. Nazwisko (red.), Tytuł pracy, nazwa wydawnic-

twa, miejsce wydania 1999.
- 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 spacjami) 
•	 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)

4. Prenumerata 

Osoby zainteresowane prenumeratą czasopisma proszone są o kontakt mailowy z Wydaw-
nictwem WSH wydawnictwo@humanitas.edu.pl lub msmolarek@poczta.fm lub telefoniczny 
(034) 363 12 25.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Dr Małgorzata Smolarek
Tel. 600-338-176
msmolarek@poczta.fm

Więcej informacji na stronie: www.zarzadzanie.humanitas.edu.pl




