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Abstract: Higher education marketing plays a critical role in attracting new students. Build-
ing awareness and perception among potential students can effectively set the stage for tar-
geted recruiting efforts by the admissions team and communications programs by public 
relations. Therefore, in this study will be focused on difficulties and barriers, which Wroclaw 
University of Science and Technology faced them to implement the marketing models.

Keywords: marketing, Wroclaw University of Science and Technology, Importance of mar-
keting, Marketing-mix, Barriers for Marketing

Streszczenie: Marketing w szkolnictwie wyższym odgrywa kluczową rolę w pozyskiwaniu 
nowych studentów. Budowanie świadomości i postrzeganie potencjalnych studentów może 
skutecznie wpłynąć na wynik rekrutacji kandydatów na studia. W  artykule przedstawio-
no badania dotyczące identyfikacji trudności i barier wdrożenia modelu marketingowego 
w Politechnice Wrocławskiej.

Słowa kluczowe: marketing, Politechnika Wrocławska, znaczenie marketingu, bariery mar-
ketingowe

Introduction

Changes taking place on the market of educational services, in particular the 
growing competition and the demographic decline, require the search for new 
methods and tools supporting the management of universities. These changes im-
ply the need to search for and undertake solutions that will allow the university to 
keep its higher position as compared to competition .It seems particularly impor-
tant to search for such a marketing model that would make it possible to undertake 
managerial actions, effective in the process of satisfying the needs and expectations 
of various stakeholders of a university. The article presents the importance of mar-
keting mix and presents difficulties and barriers for the implementing of market-
ing model in Wroclaw University of Science and Technology. The presented model 
takes into account determinants significant from the point of view of various stake-
holders in assessing the effectiveness of undertaken marketing actions. 

1. Marketing at a university – role and significance 
in managing a university

The dynamic environment in which universities have to function requires the 
search for methods and tools supporting the process of managing universities. It 
seems especially significant to search for a  proper marketing model that would 
make it possible to improve the competitiveness of a university, increase the number 
of students and improve the image of a university in the opinion of its stakeholders. 
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The dynamic changes taking place near universities imply the need to accelerate 
and transform the previous educational systems towards a  learning society1. It is 
thus necessary to search for new rules, principles and methods for their function-
ing2, including conducting effective marketing actions according to the marketing 
model adopted at the university. 

The need for changes in the management of universities in Poland is suggested 
by many researchers. For example, T. Wawak, according to whom management 
at Polish universities needs to change and adapt to the evolution of the manage-
ment system at top universities all over the world3. W.M. Orłowski also indicates 
the need for the universities to meet the challenges formulated by the society4, and 
the change indicated in the Polish Strategy of the Development of Higher Education 
2010-2020, in particular the improvement in competitiveness between universities, 
the adjustment of the education system to changing social needs, the extension of 
the university’s role towards the society or the increase in the degree of the interna-
tionalization of the Polish higher education and the improvement in the position of 
Polish universities on the international scale, conserve the need for a greater shift 
of the university towards the market. A similar position was also presented in the 
Assumptions to the amendment of the Polish Act - Higher Education Law which 
indicated the poor preparation of Polish universities to functioning on the market 
and emphasized the need to change their management system and the change for 
a shift towards the market5. Bearing in mind the changing needs of the job market 
regarding the university graduates’ skills, high competition on the market of educa-
tional services, the diversity of the students’ needs, strong influence of the environ-
ment on the provision of educational services, proper management of a university 
is currently becoming a necessity6. 

The use of a marketing model relevant for a given university, as part of which 
the undertaken actions would make it possible to improve the university’s competi-
tive position on the market, increasing the opportunity for its development, or to 
provide services towards the direction expected by the environment, may be help-

1  L. Dziewięcka-Bokun, Misja szkoły wyższej w Polsce XXI wieku – wyzwania i zadania, [in:] Misja 
i służebność uniwersytetu w XXI wieku, Institute of Knowledge Society. Foundation of Polish Rectors, 
Warszawa 2013, p. 233.
2  Z. Malara, Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania przyszłości, PWE, Warszawa 2006, p. 11.
3 Amongothers In: T. Wawak, Jakość zarządzania w szkołach wyższych, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2012; T.Wawak, Nowe trendy w zarządzaniu w szkolnictwie wyższym - uwa-
runkowania i specyfika w Polsce, http://.tadeusz.wawak.pl [access: 20.10.2016]. 
4  W.M. Orłowski, Nowa misja polskich uczelni, [in:] J. Woźnicki (ed.), Misja i służebność uniwersyte-
tu…, p. 179.
5 Assumptions for the amendment of the Law on Higher Education, the Law of the degrees and the 
academic title, and degrees and titles in the arts, http:// www.nauka.gov.pl [access: 22.11.2016]. See 
also: T. Wawak, Jakość zarządzania…, p. 435-436.
6  I. Seredocha, Potrzeba planowania strategicznego w usługach edukacyjnych, [in:] G. Nowaczyk, P. Li-
siecki, Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2006, p. 62.
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ful in the concerned case. However, this requires the examination of the needs and 
expectations of the university’s stakeholders7.

The literature on the subject contains numerous publications regarding the mar-
keting of universities. For instance, F. Maringe and N.H. Foskett present the experi-
ence of a university related to the use of marketing8 and the possibility of its use by the 
university’s by management9. In turn, D.M. Lewison and J.M. Hawes draw attention 
to changes on the educational market and the need to identify the students’ needs10. 
P. Naude and J. Ivy indicate differences in the perception of marketing by various 
types of universities11. The latter also presents the application of marketing research 
at a university12. Literature studies regarding the use of marketing at a university are 
also presented in studies by J. Hemsley-Brown and I. Oplatka13. In turn, N. Ngyuen, 
G. Leblanc indicate the importance of the university’s actions for its image in the stu-
dents’ decision-making processes14. Collective works by G. Nowaczyk and P. Lisicki15 
as well as G. Nowczyk and M. Kolasiński seem particularly interesting among works 
by Polish authors16. B. Iwankiewicz-Rak17 and M. Krzyżanowska18 present the essence 
and importance of marketing at a university as part of these works. D. Oczachowski19 
presents selected problems related to the adaptation of marketing in education, while 
J. Mazur20 presents the dilemmas of the marketing of universities. The Polish literature 

7  M. Krzyżanowska, Marketing usług edukacyjnych szkoły wyższej, [in:] G. Nowaczyk, M. Kolasiński 
(ed.), Marketing szkół wyższych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004, p. 37.
8  F. Maringe, N.H. Foskett, Marketing university education: the South African experience, “Higher 
Education Review” 2002, Vol. 24, No. 3.
9  F. Maringe, Vice chancellor’s perception of university marketing: a view form universities In a develop-
ing country, “Higher Education Review” 2004, Vol. 34, No. 3.
10  D.M. Lewison, J.M. Hawes, Student Target Marketing Strategies for Universities, “Journal of College 
Admission”. Summer 2007.
11  P. Naude, J. Ivy, The marketing strategies of universities in the United Kingdom, “The International 
Journal of Education Management” 1999, 13/3.
12  J. Ivy, Higher education institution image: correspondence analysis approach, “The International 
Journal of Education Management” 2001, Vol. 15, No. 6.
13 J. Hemsley-Brown, I. Oplatka, Universities In a competitive global market place, “International Jour-
nal of Public Sector Management” 2006, Vol. 19, No. 4.
14  N. Ngyuen, G. LeBlanc, Image and reputation of higher education institutions in students retention 
decision, “The International Journal of Education Management” 2001, Vol. 15, No. 6.
15  G. Nowaczyk, P. Lisiecki (ed.), Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą, Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Bankowej, Poznań 2004.
16  G. Nowczyk, M. Kolasiński (ed.), Marketing szkół wyższych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Banko-
wej, Poznań 2006.
17  B. Iwankiewicz-Rak, Zarządzanie marketingowe szkołą wyższą, [in:] G. Nowaczyk, M. Kolasiński 
(ed.), Marketing szkół…, p. 51; B. Iwankiewicz-Rak, S. Wrona, Jakość kształcenia - czynniki i kryteria 
oceny, [in:] G. Nowaczyk i P. Lisiecki (ed.), Marketingowe zarządzanie…, p. 177.
18  M. Krzyżanowska, Marketing usług edukacyjnych szkoły wyższej, [in:] G. Nowaczyk, M. Kolasiński 
(ed.), Marketing szkół…, p. 29.
19  D. Oczachowski, Wybrane problemy adaptacji marketingu w szkolnictwie, [in:] G. Nowaczyk i P. Li-
siecki (ed.), Marketingowe zarządzanie…, p. 33.
20  J. Mazur, Dylematy marketingu szkół wyższych, [in:] G. Nowaczyk, P. Lisiecki (ed.), Marketingowe 
zarządzanie…, p. 21.
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on the subject also includes diverse opinions as to the relevance of marketing actions 
undertaken by the universities resulting from the conviction on its unethical nature21. 
This problem was thoroughly discussed in the work by Z.Malara, R. Ryńca22.

Despite numerous, diverse and even contradictory opinions regarding the use 
of marketing at a university, it seems indisputable that marketing is currently a part 
of the nature of the functioning of the majority of universities. As is indicated by M. 
Krzyżanowska, the liberalization of educational services resulting from changes in 
the environment of a university seems an irreversible phenomenon23. 

Despite the various degree of the intensification of marketing actions by univer-
sities (significantly greater in the case of non-public universities, resulting from the 
fact that the student is the main source of income), they are conducted by the ma-
jority of universities. Therefore, it seems reasonable to conduct marketing actions 
based on the marketing model functioning (adopted) at a given university. It thus 
seems justified to indicate the determinants of the model implying its effectiveness. 
The indication of differences and similarities in the model’s components in various 
types of universities may also be interesting from the cognitive perspective. 

The further part of the article presents a proposal for the identification of the 
marketing model of a university. The proposal presented in the article would make 
it possible to indicate key factors affecting the effectiveness of undertaken actions 
related to the university’s marketing sphere.

Bearing in mind the fact that the ability to manage information is an important at-
tribute used to create the market potential of an organization, accelerate the decision-
making process and introduce changes necessary to build and maintain competitive 
advantage24, the proposal presented in the article could be helpful in the management 
of a university, in particular in undertaking effective marketing actions.

21 See also in: M.S. Neustadt, Is Marketing Good for Higher Education?, “The Journal of College Admis-
sion”, Winter 1994, p. 17-22; A.R. Krachenberg, Bringing the Concept of marketing to Higher Education, 
“Journal of Higher Education”, May 1972, Vol. 43, p. 369-380; L. Litten, Marketing Higher Education, 
“Journal of Higher Education” 1980, Vol. 51, No. 1, p. 40-59; M. Krzyżanowska, Marketing usług edu-
kacyjnych szkoły wyższej, [in:] G. Nowaczyk, M. Kolasiński (ed.), Marketing szkół…, p. 35. Por. R. Ryń-
ca, Z. Malara, Problemy kształtowania konkurencyjności współczesnej szkoły wyższej. Uwarunkowania, 
instrumenty, działania. Reports of the Faculty of Computer Science and Management of the Wrocław 
University of Science and Technology 2015, Ser. PRE nr 25.
22  Z. Malara, R. Ryńca, Problemy kształtowania konkurencyjności współczesnej szkoły wyższej... 
23  M. Krzyżanowska, Marketing usług edukacyjnych…, p. 40.
24  Z. Malara, J. Rzęchowski, Zarządzanie informacją na rynku globalnym.Teoria i praktyka, C.H.Beck, 
Warszawa 2011, p. 9.
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2. Importance of marketing mix

Marketing mix results from the single P (price) of microeconomic theory25. Mc-
Carthy presented the “marketing mix” as the “4Ps”, as a means of translating market-
ing planning into practice.26 Marketing mix is not a scientific theory, but it is a con-
ceptual framework, which helps the managers in decisions they make by configuring 
their offerings, that they can prepare suitable consumers’ needs. The tools is useful to 
develop long-term and short-term strategies27. It is possible to modify the proportions 
in the marketing mix regarding each component and differ from the product to prod-
uct. The marketing mix management paradigm has dominated marketing thought, 
research and practice28, and “as a creator of differentiation” since it was introduced in 
1940s. Kent29 refers to the 4Ps of the marketing mix as “the holy quadruple…of the 
marketing faith…written in tablets of stone”. Marketing mix has been extremely influ-
ential in informing the development of both marketing theory and practice30.

Marketing mix is very easy to handle and allows the separation of marketing from 
other activities of the company and the delegation of marketing tasks to specialists. 
Also, the components of the marketing mix have influence on a company’s competi-
tive position, therefore it is a powerful concept31. There are also two benefits regarding 
marketing mix. Firstly, it is an important tool, which makes marketing managers able 
one to see, to a large extent, a matter of trading off the benefits of one’s competitive 
strengths in the marketing mix against the benefits of others. The second benefit of 
the marketing mix is that it helps to reveal another dimension of the marketing man-
ager’s job. All managers have to allocate available resources among various demands, 
and the marketing manager will in turn allocate these available resources among the 
various competitive devices of the marketing mix. In doing so, this will help to instill 
the marketing philosophy in the organization32. “However, Möller33 highlighted that 

25  K.W. Chong, The Role of Pricing in Relationship Marketing - A Study of the Singapore Heavy Equip-
ment Spare Parts Industry, PhD Dissertation, International Graduate School of Management, Univer-
sity of South Australia 2003, p. 1-13.
26  A.R. Bennett, The Five Vs - A Buyer’s Perspective of the Marketing Mix, “Marketing Intelligence & 
Planning” 1997, 15(3), p. 151-156.
27  A. Palmer, Introduction to Marketing - Theory and Practice, UK: Oxford University Press 2004, p. 20.
28  C. Grönroos, From Marketing Mix to Relationship Marketing, Towards A Paradigm Shift in Mar-
keting, Australia 1994, p. 4-20.
29  R.A. Kent, Faith in the four Ps: An alternative, “Journal of Marketing Management”, University of 
Stirling 1986, p. 145-154.
30  K. Möller, The Marketing Mix Revisited: Towards the 21st Century Marketing by E. Constantinides, 
“Journal of Marketing Management” 2006, 22(3),, p. 439-450
31  C. Grönroos, From Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards A Paradigm Shift in Market-
ing, Australia 1994, p. 4-20.
32  S.P. Low, & M.C.S. Tan, A Convergence of Western Marketing Mix Concepts and Oriental Strategic 
Thinking, “Marketing Intelligence & Planning” 1995, 13(2), p. 36-46.
33  K. Möller, The Marketing Mix Revisited: Towards the 21st Century Marketing by E. Constantinides, 
“Journal of Marketing Management” 2006, 22(3), p. 439-450.
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the shortcomings of the 4Ps marketing mix framework, as the pillars of the traditional 
marketing management have frequently become the target of intense criticism”.

The main goal of marketing in higher education institutions is to define qual-
ity education system, market-oriented, whereby one cannot ignore the institution 
primary role and function, which is to provide a specific type of service of general 
social benefit, in accordance with its needs. Marketing strategies and activities of 
business marketing in educational system are limited, much more than in other 
service and production industries, due to the direct influence of state regulations 
defining the educational system, with established control mechanisms of accredita-
tion bodies, prescribing the evaluation system, as well as quality control system34.

3. Case study: Wroclaw University of Science and Technology

3.1. Background about the University

Wroclaw University of Science and Technology was founded in 1945. The commit-
ment of the academic staff of Lviv Polytechnic and Jan Kazimierz University of Lviv 
adapted the destroyed buildings of the Technology School – Technische Hochschule.  
Wroclaw University of Science and Technology is currently one of the biggest and best 
technical universities in the country, ranking second or third country-wide. There are 
over thirty thousand students pursuing their courses at the University’s 16 faculties un-
der the guidance of almost 2,000 academic teachers.New specialists in all areas of mod-
ern economy are educated in 44 fields of study in almost 300 bulidings. The education 
process is in line with international standards of the so-called Bologna Process35.

3.2. Main goals and methodology 

The objective of this paper is to show, what are the difficulties and barriers for the 
implementing of Marketing model and how the implementation can be improved. 

To achieve these goals , some interviews has been done at Marketing Department 
of Wroclaw University of Science and Technology to determine most important barri-
ers at university. Interviews were conducted with department staff. The interviews was 
conducted in January and February 2017Regarding information of marketing board, 
most common difficulty is Budget-limitation for the marketing activities. As example, 
presenting of new program, MBA, can be mentioned. Because of high price of this 
program, more promotion and advertising to target group had been required, there-

34  J. Gajić, Importance of Marketing Mix in Higher Education Institutions, “Journal of Applied Sciences, 
Singidunum Journal” 2012, 9 (1), p. 29-41.
35  Wroclaw University of Science and Technology, http://pwr.edu.pl/en/university/about-us/general-
information [access: 3.03.2017].
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fore reaching enough people to attend the program was not successfully. As another 
barrier and difficulty regarding successful implementation of marketing activities, 
lack of communication between departments can be mentioned. Correct and concert 
communication is very important and sometimes is problematic to have direct com-
munication and as a result to have a coordination. As 3. common difficulties is lack of 
a certain responsible team can be considered, who can be responsible for implementa-
tion of marketing activities in each department. Having no certain Marketing-Plan is 
another barrier regarding problems in this topic.

In the following report, recent trends and development at university related to 
marketing has been mentioned:

•	 One of the most notable trends in higher education marketing is that insti-
tution are dedicating far more attention to these functions than in previous years.

•	 Perhaps the largest area of innovation and growth in higher education mar-
keting is in the online and digital space.

•	 Among the most important tools for social and online marketing is an ef-
fective and intuitive website, which should be considered the “ultimate brand state-
ment” for an institution.

•	 Despite increased digital activity, are nevertheless events based and involve 
direct interaction with potential students.

•	 Promotion is the most important marketing activity at university ( TV, Ra-
dio, Social media) 

•	 Cooperation with companies is the one way of development at university. 
For example, Program 2+3, it is a  program, which students have opportunity to 
have lecture 2 days at university and 3 days will be training in one firm. As another 
example can about APPLE mention, which will have a laboratory in computer and 
science department.

•	 Wroclaw University of Science and Technology stands out with its educa-
tional offer that allows students to study according to standard programs, as well as 
according to their individual educational paths. Moreover, the University maintains 
contacts with many educational and research institutions in the world and also fol-
lows the double diploma procedure. It currently has a cooperation agreement with 
205 partners from 49 countries. Students and researchers of Wroclaw University of 
Science and Technology have an opportunity in both education and participation in 
joint projects such as: Erasmus+, Student Exchange Programs, the Double Degree 
Master Programme T.I.M.E., the Polish and American Fulbright Commission and 
also DAAD. The world-class level of research conducted by university staff and the 
well-equipped laboratories result in cooperation with many domestic and foreign 
companies. Students have the opportunity to participate in internships and carry 
out their diplomas in the branches of renowned companies around the world, e.g. 
Nokia, Comarch, Kghm, Netia, Volvo, Ryanair.
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3.3. Summary and recommendations

As universities find the need to appeal to an ever increasing and diverse student base, 
successful branding and marketing have become increasingly important activities for 
institutions. Universities must now go to greater lengths to differentiate themselves from 
competitor institutions. Successful implementation of marketing activities can help with 
increasing enrollment, expanding fundraising capabilities, and other outcomes. 

Communicating a market successfully to students, both current and prospec-
tive, requires strategic planning and effective tools. This section will explore some of 
the recent ways marketing has been used in the higher education industry.

As indicated, institutions are focusing on branding and marketing far more 
than in previous years. Many have hired marketing professionals from the corpo-
rate world and invested significant time and money to create strong institutional 
brands36. In some cases such as at Northwestern University in the U.S., this has 
meant creating Chief Marketing Officer (CMO) positions and making brand crea-
tion and marketing campaigns a core function of the institution37. For some institu-
tions, this sort of retrained perspective and corporate mentality has drawn praise as 
well as rebuke. Purdue University, for example, spent a half million dollars in 2010 
on its “Makers, All” branding campaign which was poorly received by students and 
alumni38. However, there is evidence that universities do not have to spend signifi-
cant amounts of money to be effective.

Alliance and other industry experts identify several top recommendations 2013, 
and many of these marketing approaches are feasible for most colleges and universi-
ties39. Comparing to literature review and Reports of Wroclaw University of Science 
and Technology following points can be recommended:

Table 1. Recommendations for an successful Implementation of Marketing method

Building a Team It is important to have a team, who is responsible for mar-
keting activities in each department.

Marketing Planning It is necessary to have a business document outlining  mar-
keting strategy and tactics.

Responsive website design

Institutions are placing more emphasis on responsive web de-
sign to create intuitive and easy to navigate websites that can 
be viewed on multiple devices and platforms. It is also impor-
tant that website will be easy to use for international students.

36  K. Kiley, A New Brand, Inside Higher Ed, October 4, 2011.
37  M. Morrison, Why Higher Education Needs Marketing More Than Ever, Advertising Age, October 22, 2013.
38  Purdue Spent $500K on Controversial Branding Campaign, Inside Higher Ed, June 27, 2011.
39  A. Noaman, Higher education marketing trends for 2012-2013. Elliance, August 9, 2012.
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Strategic social media Goals and objectives guide social media strategy to help uni-
versity successfully connect with active and potential students.

Mobile development

Alongside the rise of mobile technology and connected de-
vices, colleges and universities are making greater invest-
ments in having a mobile presence. This includes not only 
mobile versions of websites and other content, but also mak-
ing a greater amount of course content mobile friendly.

CMS and CRM System

Alongside the use of web analytics and other methods of harnessing 
“big data” in higher education, colleges and universities are relying 
more heavily on content management and customer relations sys-
tems. CRM systems are especially important tools for admissions 
professionals engaged in outreach to prospective students.  

Workshops in terms 
of practical view 
with companies

It is important to build a team to organize workshops that 
each company can have some presentation and gives oppor-
tunities to have some training. 

Source: provide by authors.

This points can be achieved with more budgeting and closed communications 
between marketing board and directors of university. With this main objectives, 
University will have more possibility to be presented worldwide and gain more in-
ternational students from all around the world. Therefore, focusing on marketing 
activities should be one of the certain steps at university. It should be considered 
that traditional ways cannot determine the goals and it is important to be flexible.

Conclusions

Market activities of a university, thanks to which it would be possible to improve 
the university’s competitive position on the market, seem particularly important. 
Thus actions undertaken in order to improve Implementation of marketing cannot 
be ignored. Well implemented methods of marketing attempt to increase the number 
of students and employees, may contribute to improving perception of a university, 
its image in the environment. Therefore, it is important to identify the difficulties 
and barriers of implementation of marketing method. The article presents difficul-
ties and barriers aimed at avoiding them at Wroclaw university of Science and tech-
nology and finding some recommendation. For this aim, few Interviews with one 
marketing board at the university has been done. The conducted interviews imply 
marketing activities at Wroclaw university, strength of those activities and some dif-
ficulties. loyalty and post-enrolment communication. And finally, comparing with 
literature review and other universities, some optimal activities oriented on the im-
plementation of university’s market intentions has been recommended.
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Abstract: The task of this article is to work out methodical positions and practical recommen-
dations for formation of the cooperative marketing system. This system is considered to be the 
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preferred means of Ukrainian travel agencies for effective functioning in conditions of globaliza-
tion. The subject of research is scientific and methodological issues and praxeological aspects 
of marketing activity of the tourism agencies, the prospects for effective implementation of the 
cooperative marketing concept in tourism. The methodology of research includes such methods 
as: system analysis, morphological analysis, the historical method, desk review, methods of mar-
keting research (desk and field). The foundation of cooperative marketing system development 
for tourism agencies has been accentuated. The way of organizing a general cooperative market-
ing system is proposed in the form of three-level closed cycle: macro-, meso- and micro-level. 
The article confirmed that the concept of balanced tourism is an important condition of develop-
ment of the cooperative marketing system in Ukraine. The stages of organizing tourism centers 
have been highlighted. The development of those proses is a necessary requirement to create 
a cooperative marketing system for tourism agencies. The elements and logic for creating the 
infrastructure of information support have been worked out for the tourism agencies. 

Keywords: tourism center, tourism agency, cooperative marketing, three-level system, in-
formational support structure

Streszczenie: Celem tego artykułu było wypracowanie metodycznego podejścia i praktycznych 
zaleceń dotyczących tworzenia systemu marketingu współpracy. System ten uważa się za pre-
ferowane narzędzie ukraińskich agencji turystycznych na rzecz skutecznego funkcjonowania 
w warunkach globalizacji. Przedmiotem badań są kwestie naukowe i metodyczne oraz prak-
seologiczne aspekty działań marketingowych agencji turystycznych, perspektywy skutecznego 
wdrożenia koncepcji marketingu współpracy w turystyce. Metodologia badań obejmuje takie 
metody, jak: analiza systemowa oraz morfologiczna, metoda historyczna, analiza dokumenta-
cji, metody badań marketingowych (zbiór informacji pierwotnej i wtórnej). Sposób organizacji 
ogólnego systemu marketingu współpracy proponuje się w formie trzypoziomowego zamknię-
tego cyklu: makro, meso i mikro. W artykule potwierdzono, że koncepcja zrównoważonej tury-
styki jest ważnym warunkiem rozwoju systemu marketingu współpracy w Ukrainie. Określono 
etapy organizowania centrów turystycznych. Rozwój tych propozycji jest koniecznym warun-
kiem stworzenia systemu marketingu współpracy dla agencji turystycznych. Zostały opracowa-
ne elementy tworzenia infrastruktury wsparcia informacyjnego dla agencji turystycznych.

Słowa kluczowe: centry turystyczne, agencji turystyczne, marketing współpracy, system 
trójpoziomowy, infrastruktura wsparcia informacyjnego

Introduction

During last twenty years, the tourism industry has been expanding and has become 
one of the highest-growth industries in the world1. Tourism is developed together with 
cultural and heritage industries, recreation and leisure industries, sports, health promo-
tion and wellness industries, etc.2 A framework of tourism marketing knowledge is con-

1  C.S. Liu, S. Chou, Tourism strategy development and facilitation of integrative processes among brand 
equity, marketing and motivation, “Tourism Management” 2016, Vol. 54, pp. 298-308.
2  H. Xiao, Dynamics of China tourism and challenges for destination marketing and management, 
“Journal of Destination Marketing & Management” 2013, vol. 2, pp. 1-3.
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stantly developing3. The discussion about the importance of interfirm networking and 
partnerships to overcome business challenges is visible in the literature4.

All the industrial factors defining the efficiency of implementation of the coopera-
tive marketing in tourism agencies (TA) can be considered as two groups (Analysis 
of the market, 20145). The first group is called co-action factors, as their direction is of 
similarity to the cooperative marketing: high level of involvement of client in product 
exchange, long contacts between enterprises and clients of tourism product, and the 
motivation of the latter to be involved with the provider of services6. The second group 
is re-action factors the motivation with the comprehension that they are to be null 
and void (moreover, by introducing cooperative marketing), i.e.: high risks of change 
in demand with time and location7; flexibility of demand in relation to income and 
prices, its dependence on political, social and environmental conditions; unbalanced 
inflexible proposition as opposed to flexible demand8; largely subjective choice of the 
product; alternative means of work and intentions of partners in the industry9.

As mentioned above, extension of the cooperative marketing system within 
a TA must be based on the following:

1) TA’s marketing system is a function of, firstly, an objective factor, i.e. its en-
vironment; secondly, a subjective ideas of its management referring the rationality 
of certain concepts concerning TA’s objectives10.

2) Representing a cooperative marketing micro-system in a TA is part of the 
process to create state marketing macro-system and regional meso-systems accord-
ing to international regulations on tourism services11.

3  S. Dolnicar, A. Ring, Tourism marketing research: Past, present and future, “Annals of Tourism 
Research” 2014, Vol. 47, pp. 31-47.
4  R.M. Dudensing, D.W. Hughes, M. Shields, Perceptions of tourism promotion and business challenges: 
A survey-based comparison of tourism businesses and promotion organizations, “Tourism Management” 
2011, Vol. 32, pp. 1453-1462.
5  Analysis of the market of tourist services in Ukraine, 2014, [online]. [cit. 2015-09-24]. Available: http://
pro-consulting.ua/products/131373-analiz-rynka-turisticheskikh-uslug-ukrainy-2014-god.html/
6  O. Lubitseva, Tourism services market, Kyiv, Alterpress, 2013, pp. 57-59.
7  A. Mambrisauw, Planning model collaboration for acceleration local autonomy (case study respect 
program in Raja Ampat), “International Journal of Scientific & Technology Research” 2015, vol. 4, 
iss. 1 [online]. [cit. 2017-03-11]. Available: http://www.ijstr.org/final-print/jan2015/Planning-Model-
Collaboration-For-Acceleration-Local-Autonomy-case-Study-Respect-Program-In-Raja-Ampat./
8  A.A. Ibrahim, Building and increasing the productivity of human resource management, “International 
Journal of Scientific & Technology Research” 2015, vol. 4, iss. 1 [online]. [cit. 2017-02-17]. Available: 
http://www.ijstr.org/final-print/jan2015/Building-And-Increasing-The-Productivity-Of-Human-
Resource-Management.pdf/.
9  M. Amsami, Customers’ satisfaction toward staff, products and services of the retail Islamic banks in 
Northeast Nigeria: an empirical study, “International Journal of Sciences: Basic and Applied Research” 
(IJSBAR) 2015, Vol. 24, Iss. 7 [online]. [cit. 2016-11-14]. Available: http://gssrr.org/index.php?journal
=JournalOfBasicAndApplied&page=issue&op=view&path%5B%5D=118/.
10  L. Shulgina, M. Tkeshelashvili, Marketing management of tourist agencies, Кyiv – Тarnopol, Аston 
2011, pp. 16-18.
11  L. Szulgina, Marketing współpracy jako najnowsza koncepcja marketingu turystycznych agencji 
Ukrainy, „Zarządzanie Publiczne” 2014, Vol. 2, Iss. 26, pp. 149-162. 
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1. The aim, research subject and research methodology

Basing on the referred above, the aim of this article is the development of me-
thodical positions and practical recommendations to form the cooperative market-
ing system, which is believed as the preferred means of Ukrainian travel agencies 
productively functioning under globalization. 

The subject of research is scientific and methodological issues and praxeological 
aspects of marketing activity of the tourism agencies, the expectations for effective 
accomplishment of the cooperative marketing concept in tourism. 

The methodology of research includes: the historical method (to investigate the 
evolution of marketing concepts and the role of marketing in the enterprise activ-
ity); desk review (to research the latest theoretical and practical developments in 
marketing), system analysis (to detect the effect of macro-, meso- and microfactors 
when creating conditions for the development of marketing approaches in tourism), 
morphological analysis (to develop the overall and corporate systems of coopera-
tive marketing and describe the important characteristics of their components), and 
field marketing research – questionnaire (to substantiate a three-level infrastructure 
of information decision support).

Field study was supervised in 2013–2015 basing on sample population of 126 
tourism agencies’ managers by using PASW data processing.

2. The conditions for the development of three-level system 
in Ukrainian tourism

Objective processes occurring on the world tourism market (its globalization, 
interdependence of countries, weakening of the political and economic borders; in-
troduction of modern service technologies and corporate quality systems; client’s 
familiarity with information and increased demands) cause new demands for aris-
ing of national tourism companies. Now, many companies understand that using 
separate marketing elements is less and less effective. They are intuitive and search 
for unified business strategy basing on the secure and complete information as for 
resource potential of tourism and its market profile. The confirmation of the growing 
popularity of cooperative marketing software is that the annual expenses on CRM-
systems within 2000–2015 increased for 146% (from USD 2,6 to 48,9 billions)12.

At the same time, all levels of state authorities, scholars and entrepreneurs are 
all expending aware that it is necessary to move form just declaring of tourism pri-
orities to creating real conditions for its fast development. In Ukraine, tourism (as 
worldwide) can become a  potential instrument of economic, social and cultural 

12  L. Bozhko, The genesis and evolution of scientific tourism discourse, “Bulletin of the State Academy of Culture”, 
Kharkiv 2012, vol. 37 [online]. [cit. 2016-10-23]. Available: http://tourlib.net/statti_ukr/bozhko2.htm/.
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extension, as well as assist openness and PC, consolidate relations between cultures 
and the feeling of being related to a single community.

However, enlarging the tourism activities has negative as well as positive impact: 
increase of traffic, overexploiting of natural resources, changes in landscape due to 
uncontrolled construction and pollution due to behavior of tourists. This altogether 
can generate (and has generated) serious environmental problems. Besides, uncon-
trolled tourism (due to negative experience of many countries) distorts local tradi-
tions and lifestyle and destroys cultural resources.

3. Basic requirements for the development of the system

Hereby we can assume that performing cooperative marketing on any TA shall 
need organized relations both within it and in higher level systems, such as: indus-
try meso-system and state macro-system.

Firstly, the foundation for formation of an internal corporate quality system 
(QS) as a part of the cooperative marketing has to be national QS of a National 
tourism product (NTP).

Secondly, the performing of a marketing system on a TA must coincide with 
the national concept of balanced tourism, implementation of which is reasonable 
in order to get progressive development of the state, region, enterprise, or a person.

Thirdly, the TA attractiveness for clients and investors (and thus the outcome 
of its activity) shall expand if the regional tourist centers are organized throughout 
Ukraine consistently.

Fourthly, realization of the cooperative marketing in TA shall be more effective 
in case a system approach is used for the organization of the information support 
infrastructure regarding decision-making on both the state and regional level.

4. Characteristics of the macro-level of the system

Due to the suggested procedure, the organization of general economic mar-
keting system is introduced as a closed three-level cycle. Macro-level (cooperation 
within “state–region–state”, “state–region–agency–state” and “state–agency–state”) 
provides that respective authorities initiate standardizing distinct criteria that allow 
defining the level of correspondence between NTP quality and international regula-
tions, as well as its accordance to the balanced tourism concept13.

Besides licensing of tourism agencies and certifying the hotel and restaurant 
services, we must introduce the lobbying of urgent laws needed to stimulate the 
tourism development and negate faults within existing national legislation that in-

13  G. Gorban, Features of formation of demand for tourism product, 2010 [online]. [cit. 2017-04-03]. 
Available: http://tourlib.net/. 
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terfere with enterprise initiative in this industry. Foremost, the tax liability must be 
reduced and a clear procedure of land plot acquisition for tourism centers must be 
set. That will limit possible corruption due to ambiguous exegesis of Land Code.

The recently implemented relationship between business and authorities needs 
reforming to a more constructive format.

First, one should introduce governmental visits to tourist agencies beyond regu-
lar inspections, to stop possible hindrances. Secondly, a forum should be opened on 
the governmental site to hold open discussions on most vital issues. It will give the 
government opinions of both entrepreneurs and clients and ensure monitoring of 
market processes. All stages of solving the problem should be discussed, including 
suggestions and alternatives, responsibilities and sanctions should the complica-
tions arise, the violation of terms or tasks that failed to be achieved.

5. Features of the meso-level and micro-level of the system

Meso-level (cooperation between “region–agency–region”) sustains that organi-
zation of the QS of NTP is a matter of both tourism departments on the level of 
regional state administrations and local tourism centers.

Main tasks of these structures shall be development of the programs for tourist 
regions as per concept of balanced tourism of the country and its realization by in-
volvement of investments that will ensure innovation of local enterprises and quality 
of their product. The latter shall largely depend on further communication between 
entrepreneurs and local authorities, as well as local tourism information support.

Micro-level (cooperation between “agency–client–agency”) has a double func-
tion in economic system. On one hand, this is a core level (thus the main object) of 
the system, as the TA produce NTP. On the other, the system efficiency is controlled 
on this level. TA is in most direct contact to the client, and their needs is the reason 
for the system’s existence14.

6. Balanced tourism as a necessary request of cooperative 
marketing system in Ukraine

The ideological basis to create an effective state system and within TAs should 
consist of balanced tourism principles, environmental- and culturally-friendly. 
Tourism cannot be just a way to make money, as even landscape is not more than 
a resource. The approach on all levels (international, interregional and local, entre-
preneurs and clients), the scope and vision of tourism have to be re-detected, adjust-

14  T. Islam, S. Rahman, N. Nahar, Factors affecting customer satisfaction in 3G service, “American Scientific 
Research Journal for Engineering Technology and Sciences” (ASRJETS), 2015, Vol. 14, Iss. 3 [online]. [cit. 
2016-06-28]. Available: http://astrjetsjournal.org/index.php/american_scientific_journal/article/view/1186/.
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ing it to local mentality, traditions and reasonable management of local resources 
and environmental protection. In the meantime, it should be advocated that fast 
short-term advantages are often unreasonable and rational and careful use of tour-
ism resources should be implemented for the future.

The importance of the mentioned above is even more obvious in regard of the 
measures taken to develop the product of XXI century – people’s health. The idea 
of health protection, increasing resistance to stress, life expectancy and elimination 
of diseases has to control both production and services in post-industrial society. 
However, we need to mention that performing this is only possible through health 
environment, the important part of which is tourism15.

7. The framework events and documents 
for sustainable development

This concept is being implemented internationally through the following:
−	 The Charter of Balanced Tourism being approved be the participants of the 

International Conference on Balanced Tourism16;
−	 “ХХІ Century Agenda of Travel and Tourism Industry Development: en-

vironmental balance” documented by three leading international organizations 
(WTTC17, WTO18 and Earth Council)19);

−	 “Recommendation on Balanced Tourism Development for Local Plan De-
velopers” being published (WTO);

−	 The foundation of WTTC Global Program of Environmental Management 
and Information Green Globe;

−	 Introduction of the Program of grants by EU for environment (Thermie, 
LIFE etc.);

−	 The Discussion by EC on environmental issues, Colloquiums on develop-
ing a new Ethic Code for Tourism among other measures. 

Varying international activities on balanced tourism are not constrained to the 
abovementioned list, but no more then set a framework. The transition from iden-
tifying the problems caused by tourism to taking measures on solving them must 
happen nationally by considering laws and regulations, as well as programs, recom-
mendations and strategies for governmental and non-governmental organizations. 

15  Tourism Trends and Marketing Strategies UNWTO – UNWTO “World Tourism Barometer”, 2015 
[online]. [cit. 2015-10-17]. Available: http://mkt.unwto.org/en/barometer/.
16  Davos Declaration, Climate Change and Tourism, “Responding to Global Challenges”, Davos, 
Switzerland, 3  October. Second International Conference on Climate Change and Tourism, 2007 
[online]. [cit. 2017-02-12]. Available: http://www.sdt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/decladavose.pdf/.
17  WTTC – World Travel and Tourism Council.
18  WTO – World Tourism Organization.
19  O. Lubitseva, Tourism services market, Kyiv, Alterpress, 2013, pp. 264-273.
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8. The main tasks for the all-level system-participants 
for the balanced tourism accomplishing

Regarding this, the main parameters of cooperative marketing system imple-
mentation within TA in Ukraine are an effective frame of sanctions where harm is 
inflicted and efficient motivational measures. Thus among insistent tourism activi-
ties for the state, the development of Environmental Code is necessary to stimulate:

−	 Proper attention to the organization of structure, location and plans of 
tourism centers and routs;

−	 Effective management of tourist attraction to Ukraine;
−	 Natural and cultural heritage protection and preservation (i.e., by introduc-

tion of obligatory expertise of construction plans on any tourism objects and their 
environmental influence);

−	 Technical decision-making on power-perseverance;
−	 Use of environment-friendly products etc.20

As for the expanding the concept of balanced tourism, founding the contests 
among TAs with environmental prizes is of importance.

Meanwhile, if the proposed principles are ignored it is probable that following risks 
can occur. They are: international companies shall ignore local interests, and won’t take 
care for local economics, transferring income out of the country; weak ecosystems shall be 
ruined for the development of tourism infrastructures and a lot of tourists; the architectur-
al and landscaping dissonance; anthropological overload on certain tourism objects etc.21

Locally, the models of tourism development strategies tend to be more detailed. 
Since mostly local people feel the consequences of tourism, the decisions should 
allow the local community to be the beneficiary of the positive outcome of tourism 
development. In order to achieve this, tourism professionals, politicians and repre-
sentatives of local community should work out the plans.

Some TA can contribute to balanced tourism development by adding in their 
programs such initiatives as: motivating environment-friendly attitude among em-
ployees and tourists; creating reservations; correct planning of the land-plot; de-
crease of pollution; economical consumption of water and power; minimizing of 
the transport use (differentiating); rational anthropological burden.

Consequently, the concept of balanced tourism is an important condition of de-
velopment of the cooperative marketing system in Ukraine, as all mentioned levels 
help accentuate keeping of the existing natural and historical resources and stimu-
lates making decisions on turning this potential into tourism products which will be 
attractive on the world tourism market. 

20  L. Shulgina, M. Tkeshelashvili М., Marketing management…, pp. 104-112.
21  Tourism: practice, problems, prospects, 2016 [online]. [cit. 2016-10-26]. Available: http://www.
tourism.ru/. 
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9. The order of formation of tourist information centers

As an evidence of the importance of these suggestions, we can name negative pre-
dispositions, like low pace of sales of tourism products, high level of illegal tourism, 
poor evaluation of hotel and tourism services by clients etc. These are regarded symp-
toms of a more serious problem, which can be seen as: most of internal and external 
tourists do not consider Ukraine, except of a few regions, to be an attractive tourism 
country. This is mostly due to lack of tourism information centers (TIC). Creation of 
such centers is another important point of cooperative marketing system of TA. 

This problem must be resolved in stages and multidimensional22. The proposed pro-
cedure supposes two conditions important for the project: local authorities and enough 
local TA desiring to promote the tourism product professionally. State restrictions must 
be removed and sanctions for interfering with tourism development implemented.

Stage one – preparations (analysis). The workshops of regional tourism devel-
opment are organized. They include scholars (guides, marketing specialists etc.), 
business representatives (tourism, hotels and restaurants) and state bodies. They 
agree on regional tourism data and plan of mutual activities. If necessary, this stage 
can include a few activities, such as brainstorming, SWOT-analysis, ranging ideas 
(attractiveness for clients, needed investments, income, risks, implementation etc.). 
This stage is important due to its ontology. The fortune of the whole project depends 
on the choices on tourism that were made during such activities.

Stage two – projects. The stage is based on the analysis of a cooperation program 
that is being developed. Mutually attractive projects are also agreed. The main strat-
egy for most Ukraine on this stage is accumulated marketing. When there is lack 
of resources, it is more useful to concentrate on a few projects. They must include 
the main characteristics of attractiveness for tourists and be different from other 
regions, available, harmonies with other tourism products.

Stage three – pilot. The developed projects are tested in real life. All the par-
ticipants should concentrate their efforts to attract clients. The tourism information 
centers (TIC) are of great importance, they are opened with purpose to inform (on 
local attractions, tours, hotels, restaurants etc.); to consult (TE on selling and cli-
ents on buying tourism products); to investigate (data to correct the programs) etc. 
Moreover, an educational program with prospective dissemination is to be started 
on social responsibility of tour experience for guests that includes not just TEs, but 
ordinary too (like in Turkey, Bulgaria etc.). This program should include state, edu-
cational and business institutions and social organizations.

Stage four – correction and performance of the tourist center programs. They fi-
nally should be: complex (able to meet the demands of different levels of clients); due 

22  E. Milinchuk, A systematic approach to the study of the main problems of tourism, “Tourism and cultural 
heritage” 2013 [online]. [cit. 2017-01-26]. Available: http://tourlib.net/statti_tourism/milinchuk2.htm/.
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diligence (guarantying the obligations and providing real information on the company 
and its service); able to self-expand (include components that are flexible to the envi-
ronment); socially and economically reasonable (as for social, cultural, environmental 
and other development of the region); conceptually and culturally effective (harmless 
to local specifics and creating pride in the region and desire to attract tourists)23. 

Therefore, developed tourism centers are the basis for good development of na-
tional tourism as they help attract clients and differentiate local TAs. One of basic el-
ements must guarantee their productive existence, TIC that must create a complete 
informational support structure for TA decision-making. 

10. The informational support structure for TA decision-making

This structure is to be planned for specific purposes in providing current, truth-
ful, complete and correct data.

Part of the structure on TA level is MIS, the purpose of creating which is to com-
pose the database for reasonable decision-making. This is reached by following tasks:

−	  Collecting inner data on activity results of the TA (tourist flow through the 
TE, dynamics on marketing and finance, effectiveness and innovations etc.);

−	  Creating a data base on clients (their social, demographic and behavioral hab-
its, desired tourism products, attitude to products and TA, communication specifics);

−	  Developing a  database on local and international tourism partners (their 
strategies, area of work, management, funds and equipment, service technologies etc.).

Accomplishing those tasks needs respective organizational, time and funding 
resources, as well as qualified personnel. That is why TA usually chooses one of two 
MIS saturation means: fill it with data on their own or transfer the obligation to 
consultants company.

We consider that mainly, TAs, especially small ones, have a lot of reason to in-
volve outsourcing as it allows them to have access to (on contracted terms) properly 
collected, analyzed and systematized data. From here on it is apparent that such 
organizations are to be created first, by need in local TICs.

Thus, the regional structure level TIC is to be created in order to organize the 
database of tourism development in the region by broadening the TA information 
capabilities and assist the clients.

The main task of TIC is to promote tourism products of their region, helping 
TA in finding best divergent points and clients in opening new tourism possibili-
ties. To fulfil this task, TIC gather information from regional TAs; research, analyze 
and publish data on historical, cultural, natural and other peculiarities of the re-
gion; helps in holding massive marketing research (including on omnibus terms); 

23  L. Shulgina, M. Tkeshelashvili, Marketing management…, pp. 117-124.
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provides TA (as per contractual terms) with the results of national and their own 
research; supports informational assistance and consultancy for new product develop-
ment; co-organizes regional and national communication campaigns.

Besides, TIC take active and advantageous part in promoting adjacent or the-
matically or otherwise related regions, as well as corrects informational flow within 
the structure. The efficiency of its work is mostly dependent on regional develop-
ment, and it determines the main direction of its efforts. On the other hand, it’s 
also important to not just separate functions reasonably (to avoid double-tasking) 
on different structure levels, but provide TIC with important general information, 
which is the competence of the highest – state – level of the system.

State level of the structure is intended to create beneficial informational field for 
national tourism progress as an industry in general and regionally and on TA levels 
specifically. This can be achieved through following tasks24:

−	 monitoring national tourism market features (competition and their pa-
rameters, market corresponding dynamics between participants, peculiarities of 
their marketing complexes, connection between demand and offer on the market, 
price fluctuation etc.);

−	 research of international tourism using the abovementioned characteristics, 
as well as comparing it with local data, defining the prospects of new technologies 
worldwide, managing services and accomplishing possibilities of those for local TAs;

−	 examining the consumers of tourism product using representative panels 
for their deep segmentation, classification of real and latent needs of segment rep-
resentatives, defining of the level of its satisfaction and brainstorming new ideas on 
marketing complexes and TA placement, defining the scope of found and hidden 
problems as well as methods of their solving;

−	 making conclusions on local, national and worldwide tendencies of tour-
ism development, suggesting recommendations to create strategies to promote na-
tional and regional tourism product of TAs.

Meanwhile, the possibility of problems to do with sole ownership of important 
information arising nationally or regionally has to be minimized through certain 
actions.

First of all, Central Laboratory is State tourism and resort authority business 
partner making TIC a regional authority partner. This partnership is mutually use-
ful: State tourism and resort authority attracts the Central Laboratory as a long-term 
massive client, while the laboratory in order to keep client’s trust offers a beneficial 
and various cooperation programs. Both CL and TIC are to be thought rather flex-
ible, allowing them to perform research independently and attract other marketing 
companies for it when there is a need.

24  Ibidem, pp. 216-218.
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Secondly, the conclusions of CL and TIC are not compulsory, and the relation-
ship between TAs and both these structure levels are concentrated on mutually ben-
eficial basis. TAs gives important information as per statistical forms, providing the 
base with its data. Regarding this, the latter leave the TAs their right to get fragments 
of data report with necessary general information.

Thirdly, the financial results of these departments’ activity is to be dependent on 
beneficial activities of the tourism industry in general. While the first are to interest 
the market participants in the importance of their complete and correct informa-
tion and suggestions and prove its productivity, the latter can only be interested if 
the advantages of this and the capability of investments is respective.

Conclusion

Thus, the proficient way to lead Ukraine out of the outskirts of worldwide tour-
ism industry and economy in general is stimulating the economy development 
through protecting definite industries, especially tourism. This needs primarily 
comprising that the tourism enterprises are unable to compete with companies that 
arisen on the market due to globalization not just from other countries, but inter-
national groups. 

The proposed construction of macro- and meso-systems of cooperative market-
ing allows co combine the efforts of industry professionals of all levels and become 
a solid ground for effective realization of this concept of the enterprises of the tour-
ism industry all over Ukraine. The main supplying on the development of the coop-
erative marketing system include the creation an internal corporate quality system, 
coordination of a marketing system on a TA with the national concept of balanced 
tourism, organization of regional tourist centers throughout Ukraine, and develop-
ment of the information support infrastructure considering decision-making on 
state and regional levels.

Effective carrying out of marketing collaboration should be based on the con-
cept of sustainable tourism, which will bring to the preservation and development 
of the existing natural and historic potential and encourage the making of practical 
solutions of transformation of this potential into appealing tourist products.

The author believes that the given methodology of systematic monitoring of 
environmental factors will be the basis for the formation and development of tourist 
agencies marketing information system.

Possibilities for future research contain the development of evaluation criteria 
system for assessment the significance of cooperative marketing accomplishing to 
travel agencies activity in Ukraine.
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JOB SATISFACTION IN THE OPINION OF EMPLOYEES 
OF SMALL AND MEDIUM – SIZED ENTERPRISES

ZADOWOLENIE Z PRACY W OCENIE PRACOWNIKÓW 
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

Abstract: This article concerns the subject of job satisfaction. It presents theoretical formu-
lation of the problem of job satisfaction of Poles. Moreover, authors presented results of own 
research. The main goal of this article is to define the level of job satisfaction of employees of 
small and medium – sized enterprises of Silesian Voivodship. Conclusions can be useful for 
employers, who wish to increase the level of job satisfaction of their employees. 
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Streszczenie: Niniejszy artykuł dotyczy tematyki zadowolenia z pracy. Przedstawiono w nim teo-
retyczne ujęcie problemu satysfakcji zawodowej oraz krótki przegląd dotychczasowych badań do-
tyczących zadowolenia z pracy Polaków. Ponadto autorki zaprezentowały wyniki badań własnych. 
Głównym celem opracowania jest określenie poziomu zadowolenia z pracy pracowników małych 
i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego. Wnioski z badania mogą przysłużyć się praco-
dawcom, którzy chcieliby podnieść poziom satysfakcji zawodowej swoich podwładnych. 

Słowa kluczowe: zadowolenie z pracy, satysfakcja zawodowa, zarządzanie, małe i średnie 
przedsiębiorstwa

Introduction
 
A key reason why people take up an employment is their wish to earn. By receiving 

a regular financial means it is possible to exist at a certain level as well as to constantly 
improve the quality of life. However, work should not only be associated with the wish to 
ensure one’s stable income. An average employee spends 1/3 of a day at work and works 
an average of 7 hours and 34 minutes1. Being in a work environment is related to many 
different factors which constitute to the feeling of satisfaction or dissatisfaction of a par-
ticular employee. Employees who derive satisfaction from their professional life provide 
the force for organisation, which can, thanks to them, operate effectively. Concern for 
employees’ job satisfaction is especially important due to the fact that the subordinates, 
who are not satisfied with their job, are considered to be potentially threatening for the 
development of an enterprise through different counter-productive actions. 

1. Factors which determine job satisfaction

‘Satisfaction’ is ambiguous and can be approached in few contexts. According to 
the definition of E.A. Locke, job satisfaction is the extent to which employees expec-
tations meet the outcomes they get in return2, which reflects in a positive or negative 
attitude towards the work, organisation and co-workers3. However, this definition 
does not indicate that the salary is the key reason for employees’ satisfaction. It is 
necessary to refer to one of the best known theory of motivation by A. Maslow, ac-
cording to which human needs are divided into five following categories4: 

1  Badanie budżetu czasu ludności w  2013 r. – wyniki badań GUS, Główny Urząd Statystyczny 
Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa 2014, p. 6.
2  E.A. Locke, Nature and Causes of Job Satisfaction, [w:] Ed. M.D. Dunnette. Rand McNally, Handbook 
of Industrial and Organizational Psychology, Chicago 1976, p. 1297-1349.
3  A. Bortnowska, H. Stankiewicz, Kształtowanie wizerunku pracodawcy i reputacji przedsiębiorstwa 
a  satysfakcja z  pracy „klientów wewnętrznych”, [w:] J. Stankiewicz (red.), Oblicza współczesnego 
zarządzania organizacją, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2005, p. 116.
4  A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, TNOiK 
Dom Organizatora, Toruń 2002, p. 309-312.
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−	 physiological needs – these is the basis of Maslow’s hierarchy of need, which 
includes needs such as food, water, rest or sex; 

−	 safety needs such as security – for example stable material situation or pro-
tection against physical harm; 

−	 social needs – all types of feelings (love, friendship) and the need of belong-
ing to a group and acceptance of others; 

−	 esteem needs – those of an internal character, such as self-respect and achieve-
ments and those of an external character such as social recognition, prestige or power; 

−	 self-actualisation – according to its author opinion, the highest need which 
reflects in achieving one’s full potential and intended objectives. 

According to Maslow, the highest level needs can be met only after lower level 
needs are met. This finding has however not been confirmed by other researchers5 
and currently it is assumed, that human needs are sorted according to one’s indi-
vidual, subjective hierarchy6. 

Needs which must be met to lead to one’s job satisfaction are most of all those 
mentioned by A. Maslow, which also relate to other aspects of one’s life However, 
the level of satisfaction can be also influenced by different external conditions char-
acteristic for an organisation, as well as employee’s individual features and predis-
positions. Goals and mission of a company, its development strategy, organisational 
structure, work requirements, company’s external environment, relations with cus-
tomers and business partners or the significance of an enterprise in local environ-
ment can be distinguished as those features of an organisation, which condition the 
level of satisfaction of an employee. On the other hand, employee’s interests, age, 
education, all types of skills, financial condition and life and professional experi-
ences can be considered as individual factors of a unit7.

Many different authors divide all above mentioned factors which influence one’s 
job satisfaction from work to direct factors, which are related to motivation area of 
a unit and its expectations in relation to the employer and to indirect factors, which 
refer to the area of human possibilities in the place of work. Despite mentioning so 
many different factors influencing job satisfaction. It is impossible to determine the 
level of importance of every element, as the feeling of satisfaction is an individual 
matter of every employee. Therefore it is hard to predict for the employer, which of 
their actions and to what extent will influence their employer’s satisfaction. 

Job satisfaction, as shown above, is a psychological phenomenon. It is related to 
feelings and individual perception of a unit in relation to their work. However, this 
term is within the scope of an interest of management, as recognizing the factors 

5  W. Chojnacki, A. Balasiewicz, Człowiek w nowoczesnej organizacji. Wybrane problemy doradztwa 
zawodowego i personalnego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, p. 232.
6  D. Schultz, E. S. Schultz, Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa 2002, p. 295.
7  G. Bartkowiak, Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, PWE, Warszawa 2009, p. 104-105.
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which influence job satisfaction of particular people employed in an enterprise can 
lead to an effective human resources policy. Researchers point out to different types 
of dependencies coming out of employers’ satisfaction, such as work commitment8, 
fluctuation of employees9 or occurrence of counter – productive behaviours10. For 
the above reasons, job satisfaction of people employed in an organisation influence 
the productivity of all the enterprise11. 

Table 1. Division of the factors, which influence job satisfaction
Tabela 1. Podział czynników wpływających na zadowolenie z pracy

DIRECT FACTORS INDIRECT FACTORS
−	 needs and attitude of an employee
−	 sociological-demographic features (sex, 

age, education, profession)
−	 employer’s interest
−	 features of an enterprise (mission, goals 

and strategy, organisational structure, 
resources, possibility of ensuring one’s 
development) 

−	 compliance between human’s features 
and organisation features 

−	 employee’s skills
−	 qualifications and competences
−	 life and professional experience
−	 organisation features related to work 

requirements ( external environment, 
work conditions) 

−	 functional compliance between 
possibilities of a unit and requirements 
determined by regulations and 
standards in an organisation. 

Source: Self – study based on A. Bańka, Z. Łącała, C. Noworol, Z. Ratajczak, Zarządzanie 
uczelnią. Efektywność i  satysfakcja w  pracy administracyjnej, Uniwersytet Jagielloński, 
Kraków 2002, p. 11-12.

Research conducted by M. Gableta and A. Bodak12 allowed to distinguish 1- fac-
tors influencing job satisfaction. These are: 

−	 stability of employment;
−	 level of remuneration and the possibility of its increase; 
−	 possibility to raise qualifications; 
−	 improvement of the material elements of working environment; 
−	 concern for the safe and hygienic working conditions; 
−	 possibilities of promotion; 
−	 development of social activity; 

8  M. W. Kopertyńska, Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Placet, Warszawa 2008, p. 247.
9  B. Rutherford, J. Boles, G. Hamwi, R. Madupalli, L. Rutherford, The role of the seven dimensions 
of job satisfaction in salesperson’s attitudes and behaviours, „Journal of Business Research” 2009 no. 
62(11), p. 1146.
10  M. Macko, Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej a  zachowania pracowników, Wydawnictwo 
Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2009, p. 86.
11  M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000, p. 72.
12  M. Gableta, A. Bodak, Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa – ustawodawstwo wspólnotowe 
– satysfakcja pracowników, [w:] J. Stankiewicz (red.), Społeczno-kulturowe i  organizacyjne problemy 
zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007, p. 135.
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−	 readiness to participate in decision-making process; 
−	 improvement of internal institutional communication (horizontal and vertical); 
−	 increased recognition. 
On the other hand, activists from the American Association of Human Resourc-

es Management pointed out to 47 factors, such as autonomy, job security, good rela-
tions with supervisors, supervisor’s availability, freedom of choice of work methods, 
remuneration, mutual help and respect, diversity of skills, social status, work con-
tent, identification with performed tasks, integration events and friendly atmos-
phere at work and flexibility in combining professional and private life13.

In Poland, job satisfaction surveys are provided regularly. In 2014 CBOS interviewers 
received answers from 723 respondents. This research showed that 63% of respondents 
are satisfied with the course of their professional work. 24% of the surveyed population 
was only partly satisfied and 9% declared their dissatisfaction in this area of their life14. 
To compare, in 2016 similar research has been conducted through the platform badani-
aHR.pl. According to this research only 33% of the respondents feel satisfied with their 
job and ¼ of the surveyed population declared their dissatisfaction15.

2. Methodology of the research

Research results have been obtained throughout the course of the project titled 
Motivation as an important element of human resources management process16. The 
analysis carried out for the needs of this task aimed most of all at helping to answer 
the following questions: 

 – which factors and to what extent influence the choice of work? 
 – which factors and to what extent influence the level of job satisfaction? 
 – how employees evaluate their working conditions?

Organisation of the research was divided into five stages: 
 ● stage 1 programming in research – determining the goal, scope, sources of 

information, type of statistical data, preparation of techniques and research tools, 
 ● stage 2 observation – conducting surveys,
 ● stage 3 control, organisation, grouping and processing collected information, 
 ● stage 4 analysis of the elaborated data, 
 ● stage 5 drawing conclusions on the basis of collected information. 

13  E. Essen, Job Satisfaction Pool, Society for Human Resoures 2002, Menagement [za:] G.. Wudarzewski, 
Wymiary i  składniki satysfakcji z  pracy w  świetle wybranych koncepcji oraz perspektyw badawczych, 
Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu 2016, t. 16 no 2, p. 134-138.
14  Zadowolenie z życia, Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2015, p. 2.
15  https://badaniahr.pl/files/pdf/podsumowanie-raportu-satysfakcja-zawodowa-polakow-2016.pdf
16  The project was carried out by employees of the Institute of Management and Economics in 2017, 
within statutory research of Humanitas University in Sosnowiec, financed from Polish Ministry of 
Science and Higher Education funds.
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In order to obtain reliable results, the primary data collected during the quantita-
tive research by the use of surveys have been analysed. The research tool was a ques-
tionnaire. Additionally, in chosen entities, a pilot direct interviewed has been carried 
out, which allowed making the questionnaire more specific. The adoption of these 
research techniques allowed collecting statistical data (quantitative, economic) as well 
as qualitative (perception, value judgments, opinions, knowledge of facts). 

The research has been conducted in the period of May – June 2017 in a group 
of small and medium-sized enterprises of Silesian Voivodship. The tool used to car-
ry out the research was a questionnaire consisting mostly of closed questions. The 
questionnaire has been sent to 103 small and medium enterprises with a request to 
be filled by the employees. 219 complete and properly filled in questionnaires has 
been accepted for the purposes of this analysis.

 The area of this research was not only the issue of job satisfaction, but also many 
different aspects related to job performance. The results presented in this elabora-
tion is only a part of the research titled Motivation as an important element of human 
resources management process. 

3. Job satisfaction in the view of own research

A total of 219 employees of small and medium enterprises of Silesian Voivodship 
voluntary took part in this research. Among these, 37,81% were women and 62,19% 
were men. Employees aged 36-41 (39 %) and aged 26-35 (nearly 28%) were the most 
numerous group of respondents (table 2). In terms of respondents’ education, the most 
numerous group was the one with vocational education (slightly more than 34% of all 
respondents) and with a university degree (slightly more than 25% of all respondents). 
In terms of the professional experience of respondents, the most numerous were those 
between 5 and 10 years (39,42%) and those up to 5 years (nearly 33%). Among the 
respondents, the largest group were physical workers (37,24%) and officers (29,36%).

Table 2 shows the characteristics of a surveyed population as regards age, educa-
tion, professional experience and the position.



Job satisfaction in the opinion of employees of small and medium – sized enterprises 43

Table 2. Surveyed population characteristics in terms of age, education, seniority and position
Tabela 2. Charakterystyka badanej zbiorowości pod względem wieku, wykształcenia, stażu 
pracy i zajmowanego stanowiska 

Feature Structure in %

Age
up to 25 

years
26 to 35 

years
36 to 45 

years
46 to 55 

years over 55 years

15,89 27,89 39,05 9,26 7,91

Education Primary Vocational Secondary Post-
secondary

University 
degree

4,34 36,21 22,05 12,22 25,18

Seniority up to 5 years  5 to 10 
years

11 to 20 
years

21 to 30 
years over 30 years

32,87 39,42 19,10 8,15 0,46

Position
physical 
worker

customer 
service officer management upper 

management
37,24 9,12 29,36 15,27 9,01

Source: self-study based on the research.

Literature and empirical research allowed identifying a number of factors which 
influence the choice of work. Another step was to point out the factors, which had 
a  major impact on the choice of work in current enterprise and their subjective 
evaluation (results are presented in table 3). 

Table 3. Subjective assessment of the factors, which affected the choice of job in current place 
of work, made by employees (in %)
Tabela 3. Subiektywna ocena czynników, które miały wpływ na wybór pracy w aktualnym 
miejscu pracy (udział %)

Factors
Assessment of the factors

High Rather 
high

Rather 
low

Definitely 
low

With no 
meaning

Passions and skills for work 11,87 8,68 36,07 32,88 10,50
Learned profession 28,31 48,40 8,22 12,33 2,74
Interesting job 3,65 6,85 47,95 33,79 7,76
Place of work 10,50 19,63 32,88 9,13 27,86
Financial situation 39,73 51,14 3,65 3,20 2,28
Social prestige 8,68 13,24 34,70 31,05 12,33
Ease in finding the job 34,25 40,64 11,87 6,85 6,39
Attractive salary 29,22 36,07 14,15 13,24 7,32
Full information about job division 4,11 9,59 19,63 16,44  50,23
Possibility of promotion 21,46 43,38 16,89 9,59 8,68
Positive approach to maternity 28,77 14,15 4,57 10,50 42,01
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Possibility of professional development 30,14 26,94 19,63 12,33 10,96
Social benefits 10,50 12,33 26,48 12,79 37,90
Job security 26,94 37,90 19,18 6,85 9,13
Regular working hours 12,33 15,52 21,92 36,99 13,24

Source: self-study based on the research.

The research shows that the factors which are most commonly mentioned as 
those taken into account when choosing a job are: financial situation (over 90% of 
the respondents), learned profession (nearly 77%), ease in finding the job (nearly 
75%), job security, attractive salary and the possibility of promotion (nearly 65%), 
possibility of professional development (57%). On the other hand, factors consid-
ered to be less important were: full information about job division (nearly 67% of 
surveyed population), positive approach to maternity (over 52%), regular working 
hours, social benefits (mentioned by more than 50% of respondents), passion and 
skills for work and social prestige (over 43%). 

Table 4. Assessment of the factors which affect job satisfaction (in %)
Tabela 4. Ocena czynników mających wpływ na zadowolenie z pracy (udział %)

Factors
Assessment of the factors

High Rather 
high

Rather 
low

Definitely 
low

With no 
meaning

In-organisation 
communication 23,42 33,40 14,32 15,89 12,97

Readiness to participate in 
decision-making processes 15,50 23,63 29,78 8,42 22,67

Social prestige 15,17 30,24 19,80 17,05 17,74
Attractive salary 37,22 33,09 10,15 8,24 11,30
Full information about job 
division 7,12 8,59 29,63 18,45  36,21

Possibility of promotion 27,36 30,47 19,32 4,57 18,28
Improvement of the 
elements of material working 
environment

18,37 25,35 9,32 12,32 34,64

Concern for safe and 
hygienic working conditions 24,07 30,22 9,82 9,33 26,56

Possibility of professional 
development 34,14 25,94 9,73 10,33 19,86

Social benefits 11,27 27,39 16,78 17,98 26,58
Job security 32,74 38,97 8,17 4,75 15,37
Regular working hours 7,33 14,34 19,92 11,99 46,42

Source: self-study based on the research.



Job satisfaction in the opinion of employees of small and medium – sized enterprises 45

To evaluate, which elements of working environment had an influence on em-
ployers’ satisfaction, eleven variables have been distinguished (table 4). Another 
step was to point out factors which had determining influence on the level of satis-
faction from work in current place of employment and their subjective judgment. 

Results confirmed that the most significant factors which influence employees’ 
satisfaction are attractive salary (more than 70% of respondents) and the possibil-
ity of professional development (more than 60%). These factors are also ranked as 
high in an international research conducted by Peter Warr in the respect of employ-
ees’ satisfaction17. Highly rated factors were also: in-organisational communication, 
social prestige, possibility of promotion, improvement of the elements of material 
working environment, concern for safe and hygienic working conditions and social 
benefits. Factors which have been mentioned as the least influencing job satisfac-
tion of employees of small and medium – sized enterprises were the following: full 
information about job division and regular working hours. 

Next, the respondents were asked to answer what would they do if they had a pos-
sibility to move to a different company. Most respondents answered that the decision 
needs consideration (42,47% of the respondents), 23,74% would make their decision 
with no hesitation, and 33,79% is not interested in changing their job. The fact that 1/3 of 
respondents is not interested in changing their job should be considered as a good sign, 
as this is probably the result of feeling satisfied at the current job position. This has also 
been confirmed by the results of a research where more than 34% of respondents stated 
that they intend to work in their current company as long as possible (figure 1). 

Figure 1. Employees’ plans concerning the time, which they intend to spend working in 
particular enterprise (in %)
Rysunek 1. Plany pracowników dotyczące czasu, jaki zamierzają spędzić pracując w danym 
przedsiębiorstwie (% udział)

Source: self-study based on the research.

17  P. Warr, Work Values: Same Demographic and Cultural Correlates, “Journal of Occupational and 
Organizational Psychology” 2008, s. 762.
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One of the objectives of this article was an attempt to assess working condition 
by employees of investigated enterprises (table 5). It is important to mention that 
the assessment is a subjective feeling of the respondents.1 was the lowest and 5 was 
the highest possible score. 

Table 5. Subjective assessment of work conditions made by employees (1 – the lowest, 5 – the 
highest)
Tabela 5. Subiektywna ocena przez pracowników warunków pracy (1 – ocena najniższa, 
5 – najwyższa)

1 2 3 4 5
Modern equipment 11,42 10,05 37,90 30,58 10,05
Working conditions 16,89 38,81 33,33 8,23 2,74
Working environment 13,24 16,90 12,33 44,29 13,24
Ergonomic requirements 10,50 32,88 35,16 12,33 9,13

Source: self-study based on the research.

More than 40% of the respondents ranked modern equipment and working 
environment (nearly 56% of the respondents) as high factors. On the other hand, 
working conditions (nearly 56%) and ergonomic requirements have been ranked as 
relatively low. 

This analysis allowed to point out to the reasons, which employers consider to be 
endangering at their current job position (figure 2). 

Figure 2. Reasons on which employees feel that their current position is endangered (in %)
Rysunek 2. Powody z jakich pracownicy czują zagrożenie w pracy na obecnym stanowisku 
(% udział)

Source: self-study based on the research.

Nearly half of the respondents (46,57%) do not feel endangered, which can be 
considered as a positive sign. On the other hand, more than 53% of surveyed popu-
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lation does feel endangered at their current job position. The largest group of the 
respondents, which is 27%, feels endangered in relation to the financial situation of 
the enterprise.  

Summary
  
As presented in the introduction, an average employee spends 1/3 of a day at 

work and works an average of 7 hours and 34 minutes. Therefore, the factors which 
allow the employee to feel satisfied with performing their job, are so important. 
Results of surveys on the employees’ satisfaction from their job show that the most 
important factors, which influence their satisfaction are: attractive salary and possi-
bility of professional development. Other factors, which do not have a direct impact 
on material benefits, such as in-organisational communication, social prestige, im-
provement of the elements of material working environment, concern for safe and 
hygienic working conditions; have also been ranked as important. 

It is important to mention that job satisfaction, despite it is an area of interest of 
management, concerns feelings and individual perception of a  unit in relation to 
work, therefore the assessment of the factors influencing job satisfaction is subjective. 
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IMPLEMENTACJA SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 
W SAMORZĄDOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH 

KOMUNALNYCH

THE IMPLEMENTATION OF MOTIVATIONAL 
SYSTEMS IN LOCAL-GOVERNMENT MUNICIPAL 

ENTERPRISES

Streszczenie: Rosnąca konkurencja a także wzrost wymagań odbiorców, przy zachowaniu ni-
skiej ceny oraz wysokiej jakości dostarczanych usług, wyznaczają przedsiębiorstwom komu-
nalnym nowe wyzwania. Codzienne korzystanie przez mieszkańców z różnorodnych usług 
o charakterze publicznym rodzi pytania o stopień wykorzystania potencjału ludzkiego, czasu, 
majątku czy odpowiedniej formy organizacyjno-prawnej podmiotów realizujących ten ob-
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szar zadań własnych jednostek samorządowych. Samorządowe przedsiębiorstwa komunalne 
z  uwagi na istniejącą specyfikę organizacyjno-prawną oraz ugruntowaną kulturę organiza-
cyjną wymagają ciągłych zmian w procesie zarządzania w celu uzyskania poprawy efektów 
jakościowych oraz finansowych, spełniających jednocześnie oczekiwania społeczności lokal-
nej. W artykule autor rozważa kwestię możliwości implementacji systemów motywacyjnych 
w celu zwiększenia efektywności samorządowych przedsiębiorstw komunalnych. 

Słowa kluczowe: zarządzanie, przedsiębiorstwo komunalne, efektywność, motywacja

Abstract: Municipal companies gain new challenges through competition’s growth and in-
creasing demand from customers while maintaining low prices and high quality of service 
delivery. Daily use of various public services by the residents raises questions about the extent 
to which human resources, time, property or the appropriate organizational and legal frame of 
local government business activity are used. Local government municipal companies, due to 
their existing organizational and legal nature as well as well-established organizational culture, 
require continuous changes in the management process in order to improve the quality and 
financial results while satisfying the expectations of the local community. In this article, the 
author attempts to answer the question of the possibility of implementing incentive systems in 
order to increase the efficiency of local government municipal companies.

Keywords: management, municipal company, efficiency, motivation

Wprowadzenie

Zarządzanie usługami komunalnymi stymulowane jest zmianami w obowiązującym 
systemie prawnym, zwiększonymi pod względem jakości oczekiwaniami społecznymi 
oraz wpływami otoczenia konkurencyjnego. Zmiany obowiązującego prawa wymuszają 
procesy dostosowawcze, które dotyczą zakresu zadań własnych gminy, obowiązujących 
taryf za określone usługi czy wyboru operatorów usług komunalnych na podstawie kry-
teriów ustawy o zamówieniach publicznych. Brak jednoznacznych standardów jakościo-
wych oraz optymalnego modelu zarządzania skutkuje różnorodnym spojrzeniem na 
efektywność usług dostarczanych przez przedsiębiorstwa komunalne, czego przykładem 
może być duża rozpiętość kosztów usług utrzymania zieleni miejskiej. Zachodzi więc po-
trzeba zastosowania odpowiednich systemów motywacyjnych w celu efektywnego wyko-
rzystania potencjału samorządowych przedsiębiorstw komunalnych.

1. Pojęcie efektywności

Efektywność określana jest jako: pozytywny wynik, skuteczność, sprawność, umie-
jętność, klucz do wzrostu każdego przedsiębiorstwa, szybkość reagowania na wyzwania 
i oczekiwania rynku w warunkach zmienności otoczenia, istotne narzędzie pomiaru sku-
teczności zarządzania. Można ją rozpatrywać jako wydajność, sprawność, funkcjonalność 
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czy proces interakcyjny obejmujący zjawiska wewnątrz i na zewnątrz organizacji. We-
wnętrzny punkt widzenia miary sprawności gospodarowania koncentruje się na zagad-
nieniach produktywności, a zewnętrzny uwzględnia opinie klientów na temat postrzega-
nej przez nich wartości1. Efektywność, będąca pojęciem ekonomicznym, rozumiana jest 
jako korzystność czyli różnica pomiędzy efektami a nakładami, ekonomiczność – iloraz 
efektów do nakładów lub zwrot z inwestycji (iloraz różnicy pomiędzy efektami a nakła-
dami do nakładów). Pojęcie skuteczności odnosi się do realizacji zamierzonych celów, 
natomiast efektywność do osiągania pozytywnych wyników2. Wskaźnikami skuteczności 
i efektywności zaspokajania potrzeb mieszkańców mogą być: dostępność, powszechność 
i ciągłość świadczenia usług, standard, jakość oraz koszty dostępu do usług3.

Pojęcie efektywność obejmuje też efektywność gospodarczą i ekonomiczną, roz-
patrywaną w  wymiarze organizacyjnym, operacyjnym, rynkowym, finansowym, 
dynamicznym. 

Poziom rozwoju gospodarczego, określany pośrednio w  formie efektów eko-
nomicznych, może być oceniany w postaci wymiernej (korzyści ekonomicznych), 
dokonanych w wyniku realizacji przedsięwzięć czy dokonanych zmian, np. restruk-
turyzacyjnych, obliczonych przy zastosowaniu formuły:

 E =[k2 - (C2/C1) k1]P2                (1)
gdzie:
C1 – wartość jednostkowa produktu przed podjęciem restrukturyzacji,
C2 – wartość jednostkowa produktu po podjęciu restrukturyzacji, 
k1 – koszt jednostkowy przed restrukturyzacją,
k2 – koszt jednostkowy po restrukturyzacji,
P2 – wielkość roczna produktów po restrukturyzacji4.

Oprócz efektywności ekonomicznej, analizowanej najczęściej w obszarze zarządza-
nia, w przypadku usług o charakterze publicznym zwrócić należy uwagę na efektywność 
społeczną, rozumianą jako korzystne rezultaty uzyskane dla gospodarki jako całości 
z punktu widzenia poniesionych nakładów5. Wymiar społeczny określany jest poprzez 
możliwość utrwalania przez organizację przyjętych norm oraz wartości czy zdolność 

1  E. Skrzypek, Jakość i  efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 
2002, s. 190.
2  W. Kowal, Skuteczność i efektywność – zróżnicowane aspekty interpretacji, „Organizacja i Kierowa-
nie” 2013, nr 4(157), s. 13.
3  A. Szewczuk, Usługi komunalne [w:] S. Flejterski i in. (red.), Współczesna ekonomika usług, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 498.
4  W.J. Wesołowski, Metodyka badań i wdrożeń w dziedzinie nauk o zarządzaniu, tom I, Instytut Orga-
nizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2014, s. 130-132.
5  A. Bielewa, Przegląd kryteriów i mierników efektywnościowych przedsiębiorstw nastawionych proja-
kościowo, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” 
2013, s. 25.
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reagowania oraz zaspokajania potrzeb otoczenia i członków organizacji. Kryteria wy-
miaru społecznego efektywności obejmują zdolność organizacji do przystosowywania 
się, zdolność do przetrwania i rozwoju, a także stopień wdrożenia TQM6. 

W  przypadku samorządowych podmiotów gospodarczych istotnego znaczenia 
nabiera ich oddziaływanie na lokalny rynek pracy. Przekazywanie zadań własnych 
przez jednostki samorządowe do realizacji przez samorządowe przedsiębiorstwa ko-
munalne bez wątpienia korzystnie wpływa na obniżanie stopy bezrobocia, a w per-
spektywie finansów publicznych daje dodatkowe wpływy z tytułu podatków od osób 
fizycznych. Stopień wykorzystania kapitału ludzkiego zwany efektywnością kapitału 
ludzkiego, określany jest miarami produktywności pracy oraz jej wydajności7, co ma 
też związek ze stosowanymi w organizacjach systemami motywacyjnymi. 

Realizacja usług publicznych, w tym komunalnych, wiąże się z potrzebą bieżą-
cego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świad-
czeń powszechnie dostępnych. Często używanym pojęciem w odniesieniu do usług 
publicznych jest sprawność działania w znaczeniu skuteczności i ekonomiczności8. 
Jak zauważa A. Zalewski, w zarządzaniu gospodarką komunalną chodzi o efektyw-
ne i skuteczne osiąganie celów organizacji. Efektywne, czyli zgodne z zasadą racjo-
nalnego gospodarowania, by założone cele osiągnąć za pomocą minimalnego na-
kładu środków, uzyskując z posiadanych narzędzi maksymalny efekt realizacji, oraz 
skuteczne, tj. określające stopień realizacji założonych celów9.

2. Przegląd systemów motywacyjnych

Ważnymi metodami wpływającymi na poprawę efektywności jest reengineering, 
systemy motywacyjne czy kaizen. Osiąganie wysokiej efektywności zależne jest od 
powszechnie obowiązującego systemu motywacyjnego przedsiębiorstwa, wyrażo-
nego w regulaminach premiowania. Trafnie zauważa E. Skrzypek, iż przedsiębior-
stwo, które nie potrafi poddać się procesowi zmian, musi wypaść z rynku, dlatego 
nie może być ani jednego dnia, w którym nie zaszłaby w nim zmiana na lepsze10. 

Przykładem zastosowania w  Polsce systemu motywacyjnego już w  latach 70. 
ubiegłego stulecia był Fundusz Efektów Wdrożeniowych11 oparty na koncepcji ana-
lizy wartości opracowanej w latach czterdziestych w Stanach Zjednoczonych przez 

6  Ibidem, s. 30.
7  Z. Dresler, Efektywność przedsiębiorstw w okresach kryzysu, „Zeszyty Naukowe” nr 13, Polskie Towa-
rzystwo Ekonomiczne, Kraków 2013. 
8  U. Kobylińska, Mierniki sprawności usług publicznych, „Współczesne Zarządzanie” 2013, nr 2, s. 133-134.
9  A. Zalewski, Problemy zarządzania gospodarką komunalną, [w:] Z. Grzymała (red.), Podstawy eko-
nomiki i zarządzania w gospodarce komunalnej, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, War-
szawa 2011, s. 32.5
10  E. Skrzypek, Jakość…, s. 192.
11  W.J. Wesołowski, Programowanie nowej techniki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 
1975, s. 186-194.
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L. Milesa. W systemie tym osiągnięte wymierne efekty finansowe dzielone były po-
między uczestników wdrażanych rozwiązań. 

Z kolei koncepcja S. Bieńkowskiego zawarta w formule integracji kryteriów wy-
dajności i jakości pracy z powodzeniem może być stosowana w przedsiębiorstwach 
usługowych, zarówno w  działalności podstawowej, jak i  pomocniczej12. Formuła 
obliczania zarobku pracownika wg koncepcji S. Bieńkowskiego wyrażona jest na-
stępującą formułą:

 Z = c ∙ t + z ∙ q ∙ c               (2) 
gdzie: Z – zarobek pracownika, 
c – stawka godzinowa, 
t – czas rzeczywiście zużyty, 
z – współczynnik premii ilościowej, 
q – współczynnik premii jakościowej.

Współczynnik premiujący jakość obliczany jest za pomocą formuły:

 q = 1 – (i ∙ b)                      (3)
gdzie: i – mnożnik oparty na stosunku kosztów bezpośrednich do kosztów ro-

bocizny, 
b – ilość braków w stosunku do całości wykonania13.

Podstawę czasowo-premiowego systemu płac stanowi formuła wynagrodzeń 
pracowniczych:

 Z = c ∙ t + m (T – t) ∙ c           (4)
 w której: 
T – norma czasu, 
m – współczynnik premiowy.

Implementacja powyższych formuł w usługach może budzić wątpliwości w ob-
szarze kwantyfikacji jakości, choć indywidualne opracowanie mierników dałoby 
podstawę do wyznaczenia kryteriów jakościowych. 

Stosowanie instrumentów motywacyjnych, spełniających mierniki efektywno-
ści opartych na normach czasu, znacznie zwiększa konkurencyjność podmiotów 
usługowych. Norma czasu pracy ma swoją złożoną strukturę i zwykle obejmuje: 

12  J. Czekaj, Rozwój systemów premiowania w klasycznej szkole zarządzania, [w:] B. Mikuła (red.), 
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
Kraków 2012, s. 33-44.
13  Ibidem, s. 40.
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1. czas jednostkowy 
a) wykonania, na który składa się czas główny i czas pomocniczy,
b) uzupełniający obsługi technicznej i obsługi organizacyjnej,
c) potrzeb fizjologicznych, tj. odpoczynku i potrzeb naturalnych,
2. czas przygotowawczo-zakończeniowy (przyjęcia i  zdania stanowiska, po-

brania narzędzi i materiałów, zapoznania z instrukcjami i opisem zadań)14.
Powszechność stosowania norm czasu w  produkcji nie przekłada się niestety 

bezpośrednio na usługi. Zróżnicowany charakter usług komunalnych utrudnia czę-
sto egzekwowanie poziomu wydajności oraz jest przyczyną bierności kadry kierow-
niczej w stosowaniu technik pomiaru oraz normowania czasu realizowanych zadań. 

Inną propozycją systemu motywacyjnego, którą można wykorzystać w odnie-
sieniu do całego przedsiębiorstwa z  podziałem na jednostki biznesowe w  samo-
rządowych przedsiębiorstwach komunalnych, przy współzależnym zespołowym 
premiowaniu, jest metoda dekompozycji funduszu premiowego15. Model współza-
leżnego premiowania zespołowego oparty jest na następujących założeniach:

−	 jednostki organizacyjne działalności podstawowej i pomocniczej funkcjo-
nują jako autonomiczne jednostki biznesowe,

−	 ekonomiczna efektywność wynikowa jednostek biznesowych jest podstawą 
ustalenia ich partycypacji w globalnym funduszu premiowym,

−	 procentowy wkład jednostek biznesowych w globalny wynik ekonomiczny 
przedsiębiorstwa decyduje o  podziale globalnego funduszu premiowego dla po-
szczególnych jednostek biznesowych,

−	 pomiar efektywności wynikowej wynikający z  formuły udziałowej wyko-
rzystywany jest do premiowania zespołów pracowniczych jednostek biznesowych,

−	 podział funduszu premiowego zespołu pracowniczego dokonywany jest 
na podstawie pomiaru indywidualnych rezultatów pracy (wydajności i jakości),

−	 fundusz premiowy dla kierownictwa jednostki biznesowej obliczany jest zgod-
nie z formułą premiowania współzależnego zorientowaną na wzrost wydajności i jakości 
pracy oraz zwiększenie stopnia wykorzystania zdolności wytwórczej jednostki biznesowej,

−	 kryterium oceny efektywności funkcjonowania komórek organizacyjnych 
podsystemu zarządzania jest średnia arytmetyczna ekonomicznej efektywności wy-
nikowej jednostek biznesowych, która stanowi podstawę obliczania funduszu pre-
miowego sfery administracyjno-zarządczej,

−	 podział funduszu premiowego na komórki i  pracowników sfery admini-
stracyjno-zarządczej dokonuje się na podstawie wyników dynamicznej oceny kom-
pensacyjnej16.

14  Z. Mikołajczyk, Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 262.
15  J. Czekaj, Metoda dekompozycji funduszu premiowego w  przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe” 
2009, nr 81, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2009, s. 5-21.
16  Ibidem, s. 7-9.
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Stosowane w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach bodźce motywacyj-
ne wykazują istotną różnicę. Jak wynika z badań J. Lichtarskiego, bodźce niemate-
rialne aktywizujące zespoły zadaniowe w  krajach Europy Zachodniej przeważają 
nad bodźcami materialnymi, zaś w Polsce sytuacja w tym zakresie jest zazwyczaj 
odwrotna. Bodźce niematerialne najczęściej stosują przedsiębiorstwa brytyjskie17.

Przyjęty model motywacji wpływa na zachowanie ludzi, stąd właściwy wybór i do-
pasowanie do struktury organizacyjnej odpowiedniego modelu przekłada się na uzy-
skane efekty finansowe przedsiębiorstwa. Usługi wymagające dużej samodzielności 
w zakresie wykonawstwa (podejmowania decyzji, uzgadniania szczegółów z klientami, 
negocjowania zakresu realizacji i ceny) potrzebują modelu stosunków współdziałania, 
a docelowo modelu zasobów ludzkich. W modelu stosunków współdziałania kierow-
nik powinien każdemu pracownikowi zapewnić poczucie użyteczności oraz znacze-
nia, a także informować podwładnych o swoich planach i wysłuchiwać ich zastrzeżeń, 
jak również pozwalać podwładnym na pewien zakres samokierowania i samokontroli 
w  rutynowych sprawach. Model zasobów ludzkich charakteryzują następujące zasa-
dy postępowania kierownika, który powinien: spożytkować niewykorzystane zasoby 
ludzkie, tworzyć środowisko sprzyjające wnoszeniu wkładu adekwatnego do granic 
swoich możliwości przez każdego pracownika oraz zachęcać do pełnego uczestnictwa 
w ważnych sprawach, rozszerzając jednocześnie zakres samokierowania i samokontro-
li podwładnych18. Połączenie opisanych modeli motywacji może przynieść korzystny 
efekt w zarządzaniu procesowym, a samokierowanie oraz samokontrola stanowić może 
w dłuższej perspektywie podstawy do tworzenia organizacji fraktalnej.

3. Mierniki systemów motywacyjnych

Kluczowe procesy usługowe, tj. mające znaczenie dla zapewnienia osiągnięcia 
celów biznesowych (np. wykonywane poniżej założonego poziomu doskonałości), 
wymagają określenia mierników, które umożliwią szybkie zidentyfikowanie obsza-
rów do podjęcia działań naprawczych lub wymagających usprawnień. Przykładami 
mierników na poziomie procesów może być: 

−	 porównanie przychodów z dotychczasowych i nowych klientów z istnieją-
cymi i nowymi produktami,

−	 stopień redukcji błędów i skarg klientów oraz poprawy jakości i oszczęd-
ności czasu,

−	 liczba zgłoszonych oraz wdrożonych nowych pomysłów przez pracowni-
ków, wartość nowych transakcji i oszczędności kosztów,

−	 stopa zysku z dotychczasowych i nowych produktów,

17  J.M. Lichtarski, Motywowanie członków zespołu zadaniowego w teorii i praktyce, „Nauki o Zarzą-
dzaniu” 2012, nr 1(10), s. 58-67
18  J. Penc, Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000, s. 183.
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−	 liczba pracowników uznanych i nagrodzonych przez zarząd za wkład w re-
alizację zyskownego wzrostu19.

Oprócz finansowych mierników efektywnościowych stosowane są także mier-
niki operacyjne, rynkowe i dynamiczne. Narzędziami pomiaru efektywności ope-
racyjnej są produktywność pracowników, koszt, czas. Efektywność rynkowa okre-
ślona jest przez udział w rynku, ilość nowych oraz utrzymanych klientów, stopień 
zadowolenia klientów. Efektywność dynamiczna wyrażona może być przez procent 
twórczych pomysłów przerodzonych w nowe produkty oraz udoskonalenia, wiel-
kość zysku wynikającego z ulepszeń i wynalazków, wielkość nakładów na szkolenia 
dotyczące wiedzy i  technologii informatycznej zwiększającej współpracę między 
pracownikami w celu tworzenia nowych rozwiązań20. 

Zastosowanie mierników systemu motywacyjnego opartych na perspektywach 
zrównoważonej karty wyników: finansowej (przepływów pieniężnych, wzrostu 
sprzedaży, udziału w rynku, stopy zwrotu z inwestycji, struktury kosztów), klien-
ta (wzrostu ilości dostaw w oczekiwanej jakości i czasie), procesów wewnętrznych 
(czasu realizacji, wykorzystania potencjału) oraz uczenia się i wzrostu (rozwój in-
nowacyjnych projektów), pozwala na większe możliwości skutecznego zarządzania 
przedsiębiorstwem.

4. Dobór systemów motywacyjnych

Płaca powinna być zależna od wkładu, kompetencji, umiejętności oraz uzyska-
nych efektów pracownika, przy czym jak wynika z badań, systemy indywidualnych 
płac uwarunkowanych sytuacyjnie konstruowane są najczęściej w  zależności od 
efektów (65%), wkładu (33%), stażu (15%), a najrzadziej w zależności od kompe-
tencji (8%)21. Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte jest na zaangażowaniu ludzi 
jako zasobów. Podstawą wynagradzania jest ocena wielowymiarowa: za wyniki 
oraz za sposób ich osiągnięcia. Podstawę pomiarów płacy uzależnionej od wkładu 
stanowią różne cele strategiczne wynikające ze zrównoważonej karty wyników: fi-
nansowe, usługowe, operacyjne. Ocena jest wielopoziomowa i dotyczy zespołu oraz 
całej organizacji. Projekt metody wynagradzania zakłada dostosowanie do potrzeb 
konkretnych grup w terminach po osiągnięciu wyznaczonych celów oraz wniesie-
niu wkładu w osiąganie przyszłych celów (np. uwarunkowanego porami roku, po 
zakończeniu jednego sezonu i przygotowaniu do następnego). Zakłada się mieszany 
model zarządzania przez efekty – przegląd dokonań i ocena perspektyw rozwoju 

19  R.K. Tyagi, P. Gupta, Strategiczna karta wyników firm usługowych, Wydawnictwa Profesjonalne 
PWN, Warszawa 2010, s. 189-191.
20  A. Bielawa, Przegląd kryteriów i mierników efektywnościowych przedsiębiorstw nastawionych pro-
jakościowo „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskie-
go”2013, nr 34, t. 1, Szczecin 2013, s. 33.
21  M. Armstrong, Zarządzanie wynagrodzeniami, Oficyna a Wolters Kluwer, Kraków 2009, s. 281-282.
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(model partnerski, ocena ilościowa i jakościowa). Podstawę obliczenia płac wyzna-
czają luźniejsze i bardziej elastyczne reguły. Kontrola administracyjna odbywa się 
przez strony uczestniczące w  procesie. Partnerskie, przejrzyste relacje osiąga się 
dzięki zaangażowaniu i komunikacji pracowników, a ocenę efektywności opiera się 
na regularnych przeglądach i wynikach monitorowania pracy według jasno zdefi-
niowanych kryteriów. Płaca uzależniona od wkładu daje możliwość wprowadzania 
zmian poprzez regularne i stopniowe modyfikacje22. Wysokość płac uzależnionych 
od wkładu ustalana jest w oparciu o następujące metody: 

•	 macierz płac, w której wysokość płacy zależy od oceny efektywności i kom-
petencji na podstawie macierzy procentowego wzrostu płac, 

•	 skonsolidowane podwyżki (zależna od kompetencji) i  bonusy stosowane 
odrębnie (zależne od uzyskanych wyników), 

•	 skonsolidowane podwyżki płac uzależnione od kompetencji (stosowane do 
punktu odniesienia) oraz bonusy gotówkowe za wyjątkową efektywność (po prze-
kroczeniu poziomu punktu odniesienia),

•	 wzrost wynagrodzenia skonsolidowany z płacą zasadniczą lub w formie bonu-
sów, gdzie efektywny pracownik może otrzymać zarówno podwyżkę płacy zasadniczej, 
jak i bonus w proporcjach uzależnionych od swojej pozycji w przedziale płacowym,

•	 progi płacowe, wyznaczające miejsca podwyżek płac i kryteria do spełnienia 
dotyczące wniesionego wkładu w postaci poziomu kompetencji oraz efektów pracy,

•	 metodę holistyczną, w której płace poszczególnych pracowników ustalane 
są proporcjonalnie do wniesionego wkładu, z uwzględnieniem potencjału i ich war-
tości rynkowej23. 

Z  punktu widzenia podejścia procesowego w  zarządzaniu przedsiębiorstwa-
mi komunalnymi płaca uzależniona od wkładu wydaje się zasadna, gdy obejmuje 
wszystkich uczestników procesu, a  jeszcze lepiej, gdy obejmując całą organizację, 
poziom funduszu premiowego jednostek organizacyjnych podsystemu wytwórcze-
go i zarządzania zależy od stopnia ich zaangażowania w osiąganie zysku. Główną 
funkcją nowoczesnych systemów premiowania jest rozwój oraz utrwalenie proefek-
tywnościowych postaw i zachowań organizacyjnych wszystkich pracowników, nie-
zależnie od miejsca w strukturze organizacyjnej czy realizowanych zadań24. 

Najważniejszymi czynnikami motywacji w ocenie pracowników polskich przed-
siębiorstw są w kolejności: wzrost zarobków, np. poprzez świadczenia socjalne czy 
regularne premie, możliwość wpływania na podejmowane decyzje dotyczące celów 
i zadań, dobra i przyjazna atmosfera oraz komunikacja w miejscu pracy objawiająca 
się partnerskim traktowaniem oraz dzieleniem się wiedzą. Natomiast demotywu-

22  Ibidem, s. 296-297.
23  M. Armstrong, Zarządzanie…, s. 292-295.
24  J. Czekaj, Metoda dekompozycji funduszu premiowego w  przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe” 
2009, nr 811, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2009, s. 7.
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je wynagrodzenie, nieadekwatne do wykonywanej pracy, niepewność zatrudnie-
nia, rywalizacja ze współpracownikami, konflikty oraz stres. Najczęściej w opinii 
respondentów nie przyznaje się nagród, zasady wynagrodzenia zależą od stosun-
ku przełożonego do pracownika, zaangażowania w pracę czy zbiegu okoliczności, 
a kryteria jakości pracy oraz osiągniętych wyników pojawiają się na końcu25.

Podsumowanie

Przedsiębiorstwa komunalne, których właścicielami są jednostki samorządu teryto-
rialnego, wykonując usługi na rzecz społeczności lokalnej, poddawane są ocenie miesz-
kańców i władz samorządowych pod względem jakości dostarczanych usług, efektyw-
nego wykorzystania majątku publicznego oraz środków finansowych przekazywanych 
na cele działalności statutowej z budżetu gminy. Ważnym aspektem jest wybór formy 
organizacyjno-prawnej samorządowego podmiotu komunalnego, w  którym uzyskać 
można wzrost efektywności, stosując odpowiednie systemy motywacyjne. W przypadku 
samorządowych spółek kapitałowych istnieją korzystne uwarunkowania do implemen-
tacji systemów motywacyjnych zorientowanych na generowanie zysku, którą uzyskać 
można poprzez korelację płacy pracowników do osiągniętych rezultatów. Dominujące 
znaczenie dla poprawy efektywności mają przede wszystkim bodźce płacowe. 

Zaangażowanie wszystkich pracowników przedsiębiorstwa w  uzyskane efekty 
łatwiej osiągnąć w podejściu procesowym, pod warunkiem zastosowania systemów 
motywacyjnych obejmujących: 

−	 strukturę organizacyjną, 
−	 możliwość współuczestniczenia w podejmowanych celach i zadaniach, 
−	 stosowanie nagród, regularnych premii i świadczeń socjalnych,
−	 kryterium uzyskanych efektów jakościowych oraz ilościowych,
−	 partnerską atmosferę w miejscu pracy.
Zatem wysokiej efektywności oraz skuteczności należy dopatrywać się w  do-

brze dobranych zespołach zadaniowych struktury procesowej, mających możliwość 
współzarządzania, podwyższania wiedzy i kwalifikacji oraz proporcjonalnego dzie-
lenia się uzyskanymi efektami materialnymi. 

Dokonany przegląd koncepcji oraz systemów motywacyjnych ukazuje znacz-
ne możliwości ich zastosowania w celu wzrostu efektywności realizowanych usług 
przez samorządowe przedsiębiorstwa komunalne w postaci spółek prawa handlo-
wego o spłaszczonej strukturze organizacyjnej. Natomiast implementacja nowocze-
snych systemów premiowania w samorządowych zakładach budżetowych może nie 
odnieść pożądanego efektu, z uwagi inną, opartą na ustawie o finansach publicz-
nych, formę rozliczeń z jednostką samorządową.

25  J. Dzieńdziora, M. Smolarek, Analiza systemu motywacji w ocenie pracowników badanego przedsię-
biorstwa. Studium przypadku, „Zeszyty Naukowe WSH. Zarządzanie” 2016, nr 3, s. 64-67.
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Ciągłe doskonalenie zarządzania, podnoszenie jakości oraz ograniczanie kosztów 
usług w efekcie końcowym wpływa na zadowolenie mieszkańców, jak również uzyska-
nie przewagi konkurencyjnej nad innymi podmiotami w sektorze usług komunalnych. 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRACOWNIKÓW 
WYZWANIEM DLA WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI

RESPONSIBILITY FOR EMPLOYEES AS CHALLENGE 
FOR CONTEMPORARY ORGANIZATIONS

Streszczenie: W artykule podjęto rozważania na temat odpowiedzialności współczesnych 
organizacji za pracowników. W tym celu zaprezentowano definicje kapitału ludzkiego i jego 
znaczenie dla współczesnych organizacji. W artykule opisano zalecenia normy ISO 26000 
dla organizacji dotyczące praktyk z zakresu pracy oraz wpływ implementacji tych zaleceń na 
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konkurencyjność organizacji. Dokonano także analizy praktyk z zakresu pracy realizowa-
nych przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2013-2015. Wykorzystano analizę literatury 
przedmiotu i dobrych praktyk przedsiębiorstw działających w Polsce na podstawie raportów 
Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki.

Słowa kluczowe: kapitał ludzki, współczesne organizacje, odpowiedzialność za pracowni-
ków, społeczna odpowiedzialność biznesu, norma ISO 26000

Abstract: The paper considers conditions of responsibility contemporary organizations for 
employees. For this purpose, definitions of human capital and its importance for contempo-
rary organizations were presented. In her article, autor described recommendations of norm 
ISO 26000 for organizations concerning practices in the scope of work and the impact of 
these recommendations on competitiveness organizations. The paper also analysis of prac-
tices in the scope of work carried out by enterprises in Poland in the years 2013-2015 was 
presented. In the article, there are used an analysis of the subject literature and good practic-
es of enterprises in Poland, based on reports Responsible Business in Poland. Good practices.

Keywords: human capital, contemporary organizations, responsibility for employees, cor-
porate social responsibility, norm ISO 26000

Wstęp

Współcześnie przedsiębiorstwa, w  odpowiedzi na oczekiwania interesariuszy, 
coraz powszechniej i w coraz szerszym zakresie podejmują zdywersyfikowane dzia-
łania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Działania te są także skie-
rowane do pracowników, którzy zaliczani są do interesariuszy pierwszego stopnia1. 
Należy jednak podkreślić, że spełnianie oczekiwań grup interesariuszy nie jest pro-
porcjonalne. Przedsiębiorcy koncentrują się głównie na klientach, gdyż skutkuje to 
wzrostem satysfakcji i  pozytywnych opinii na temat organizacji2. Ze względu na 
strategiczną rolę, jaką odgrywają pracownicy, społeczna odpowiedzialność biznesu 
w pierwszej kolejności powinna dotyczyć realizowania potrzeb i spełniania oczeki-
wań tej grupy interesariuszy. Efektywność pracowników, poziom ich zaangażowa-
nia w pracę, stopień ich utożsamiania się z organizacją oraz ich lojalność w dużej 
mierze są uzależnione od tego, jak są traktowani, czyli w jaki sposób zarządza się 
kapitałem ludzkim w organizacji. Ponadto odpowiedzialność za pracowników ma 
pozytywny wpływ na sprawność funkcjonowania organizacji i osiągane wyniki. Ce-
lem artykułu jest omówienie znaczenia kapitału ludzkiego dla współczesnych or-
ganizacji, zaprezentowanie odpowiedzialności za pracowników w świetle zapisów 

1  G. Bartkowiak, Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, 
Warszawa 2011, s. 32-33.
2  X. Luo, C.B. Bhattacharya, Corporate Social Responsibility, Customer Satisfaction and Market Value, 
„Journal of Marketing” 2006, No. 70(4).
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normy ISO 26000 oraz dokonanie analizy praktyk z zakresu pracy realizowanych 
przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2013-2015.

1. Znaczenie kapitału ludzkiego dla współczesnych organizacji

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele definicji kapitału ludzkiego. Ka-
pitał ludzki to ogół specyficznych cech i właściwości ucieleśnionych w członkach or-
ganizacji (obejmujących wiedzę, umiejętności, zdolności, zdrowie, motywację itp.), 
które mają określoną wartość oraz stanowią źródło przyszłych dochodów zarówno 
dla pracownika – właściciela kapitału ludzkiego, jak i dla organizacji korzystającej 
z tego kapitału3. L. Edvinsson i M.S. Malone określają kapitał ludzki jako połączo-
ną wiedzę, umiejętności, innowacyjność i zdolność poszczególnych pracowników 
przedsiębiorstwa do sprawnego wykonywania zadań4. J. Samul zwraca uwagę na to, 
że w definiowaniu kapitału ludzkiego najczęściej wymienia się elementy, które go 
tworzą. W określeniach struktury kapitału ludzkiego pojawia się najczęściej aspekt 
wykształcenia, kompetencji, postaw oraz cech osobowościowych5.

Wielu autorów podkreśla kluczową rolę kapitału ludzkiego dla współczesnych orga-
nizacji. Według E. Skrzypek ludzie stanowią istotny zasób strategiczny każdego przedsię-
biorstwa. Zasób ten jest źródłem kreowania wartości oraz osiągania przewagi konkuren-
cyjnej, czyli sukcesu przedsiębiorstwa upatrywać należy głównie w kapitale ludzkim6. J. 
Dzieńdziora i M. Smolarek podkreślają, że decydujące znaczenie w kształtowaniu kon-
kurencyjności przedsiębiorstwa ma obecnie rozwój potencjału ludzkiego uwzględniany 
w formowaniu i realizowaniu strategii firmy7. M. Juchnowicz wskazuje, że kapitał ludzki 
staje się głównym kreatorem wartości, jak również czynnikiem determinującym pozy-
cję konkurencyjną organizacji8. We współczesnym przedsiębiorstwie ludzie powinni być 
traktowani jak najcenniejsze aktywa, a organizacja winna dbać o ich stały rozwój. Podczas 
gdy inne aktywa z upływem czasu ulegają deprecjacji, ludzkie mają zdolność do szybkie-
go pomnażania swojej wartości przez proces uczenia się9. Ludzie zarówno jako jednostki 

3  H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego w or-
ganizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 96-98.
4  L. Edvinsson, M.S. Malone, Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 17.
5  J. Samul, Definicje kapitału ludzkiego w  ujęciu porównawczym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 2013, nr 96, s. 201.
6  E. Skrzypek, Kreatywność pracowników wiedzy i ich wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw, [w:]            
E. Okoń-Horodyńska, R. Wisła (red.), Kapitał intelektualny i jego ochrona, Instytut Wiedzy i Innowa-
cji, Warszawa 2009, s. 208-209.
7  J. Dzieńdziora, M. Smolarek, Kapitał ludzki w kreowaniu kapitału intelektualnego organizacji, „Ze-
szyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2010, nr 2, s. 82.
8  M. Juchnowicz (red.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, War-
szawa 2007, s. 15.
9  M. Rosińska, Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsię-
biorstw, [w:] J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak (red.), Uwarunkowania budowania konkurencyj-
ności przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 11-20.
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lub zespoły są podstawowymi elementami organizacji – stanowią ich treść i formę. W rę-
kach członków organizacji znajduje się „być” albo „nie być” organizacji, ponieważ to lu-
dzie kreują, zmieniają, a nawet unicestwiają swoje organizacje10. Cechami odróżniającymi 
kapitał ludzki od innych kategorii kapitału w organizacji jest jego jakościowy charakter, 
kształtowany powoli, własnymi siłami jednostki i  organizacji jest trudny do ewidencji 
i pomiaru. Nie może być przedmiotem obrotu towarowego, musi być unikalny, trudny 
do naśladowania przez konkurencję, a przede wszystkim nie może zmieniać właściciela11. 
Dlatego też ważne jest, aby organizacja rozumiała istotę i wagę doboru personelu na wstę-
pie rozpoczęcia działalności, a także nie zapominała, iż zarządzanie nim jest procesem 
ciągłym, polegającym na stałym jego rozwoju i doskonaleniu12.

Kadra menedżerska organizacji musi mieć jednak świadomość tego, że we współ-
czesnych organizacjach pracownikami są osoby zatrudnione w różnorodnym charakte-
rze, w różnym wymiarze czasu pracy i związanie zdywersyfikowanymi rodzajami umów. 
Dlatego też działalność przedsiębiorstwa w zakresie pracy powinna koncentrować się na 
odpowiedzialnym traktowaniu wszystkich kategorii pracowników współczesnych orga-
nizacji, do których można zaliczyć:

 – pracowników stałych – pracownicy pełnoetatowi, na stałe zatrudnieni 
w firmie; organizacja ponosi wszystkie koszty związane z tymi pracownikami;

 – pracowników na zasadach partnerstwa – pracownicy w  ramach partner-
stwa lub wspólnych przedsięwzięć uwzględnieni w powiązanym bilansie;

 – pracowników wypożyczonych – pracownicy będący częścią łańcucha war-
tości czy ekosystemu, którzy jednak nie są uwzględniani w bilansie firmy, np. zle-
ceniobiorcy oddelegowani przez firmy zewnętrzne wypełniający role pomocnicze;

 – pracowników niezależnych – wolni strzelcy angażowani dla potrzeb kon-
kretnych projektów lub tymczasowo;

 – talenty open source – osoby, które świadczą usługi dla firmy za darmo, 
działające niezależnie lub w ramach społeczności – np. osoby, które odpowiadają 
na pytania o  produkty firmy na jej stronach internetowych w  ramach otwartych 
funkcji pomocy13.

2. Odpowiedzialność za pracowników w świetle zapisów normy 
PN-ISO 26000:2012

Odpowiedzialność organizacji za pracowników w kompleksowy sposób została 
ujęta w normie ISO 26000, która jest normą międzynarodową zawierającą wytycz-

10  M. Godlewska, Kierowanie zasobami ludzkimi, [w:] E. Weiss (red.), Podstawy i metody zarządzania. 
Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Vizja Press&IT, Warszawa 2008, s. 71.
11  A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, PWE, Warszawa 2007, s. 41.
12  J. Dzieńdziora, M. Smolarek, Kapitał ludzki…, s. 82.
13  Trendy HR 2013.
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ne dotyczące społecznej odpowiedzialności, czyli odpowiedzialności organizacji za 
wpływ podejmowanych decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, zapewnia-
nej poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie, które:

 – przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w  tym zdrowia i dobrobytu 
społeczeństwa;

 – uwzględnia oczekiwania interesariuszy (osób lub grup, które są zaintereso-
wane decyzjami lub działaniami organizacji);

 – jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi nor-
mami postępowania;

 – jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach, 
które dotyczą działań organizacji podejmowanych w obrębie jej sfery oddziaływań. 
Nie zawiera wymagań i nie jest przeznaczona do certyfikacji, jest przeznaczona do 
dobrowolnego stosowania przez wszystkie organizacje, niezależnie od formy wła-
sności, wielkości, rodzaju i lokalizacji14. 

W normie ISO 26000 zostało wyodrębnionych 7 kluczowych obszarów społecz-
nej odpowiedzialności biznesu:

 – ład organizacyjny,
 – prawa człowieka,
 – praktyki z zakresu pracy,
 – środowisko,
 – uczciwe praktyki operacyjne,
 – zagadnienia konsumenckie,
 – zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej15.

Zalecenia dla organizacji dotyczące praktyk z zakresu pracy w normie ISO 26000 
sformułowano w  pięciu zagadnieniach: zatrudnienie i  stosunki pracy, warunki 
pracy i ochrona socjalna, dialog społeczny, bezpieczeństwo i higiena pracy, rozwój 
człowieka i szkolenia w miejscu pracy. Wybrane zalecenia dla organizacji zaprezen-
towano w tabeli 1.

14  Odkrywając ISO 26000, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2010, s. 2.
15  PN-ISO 26000:2012 Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności.
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Tabela 1. Zalecenia dla organizacji dotyczące praktyk z zakresu pracy
Table 1. Recommendations for organizations regarding work practices

Zagadnienia 
dotyczące 

praktyk z za-
kresu pracy

Zalecenia dla organizacji

Zagadnienie 1 
Zatrudnienie 

i stosunki 
pracy

Zaleca się, aby organizacja:
• nie uchylała się od zobowiązań, jakie prawo nakłada na pracodawcę,
• zapewniała równe możliwości dla wszystkich pracujących i nie do-

puszczała się dyskryminacji,
• wyeliminowała wszelkie arbitralne lub dyskryminujące praktyki 

zwalniania,
• chroniła dane osobowe i prywatność pracujących,
• nie czerpała korzyści z  nieuczciwych, opartych na wyzysku lub 

nadużyciach praktyk z zakresu pracy stosowanych przez partne-
rów, dostawców lub podwykonawców organizacji, łącznie z pracu-
jącymi świadczącymi pracę zdalną.

Zagadnienie 2 
Warunki pracy 
i ochrona so-

cjalna

Zaleca się, aby organizacja:
• zapewniła, aby warunki pracy były zgodne z  przepisami prawa 

krajowego oraz spójne z  obowiązującymi międzynarodowymi 
standardami pracy,

• zapewniła godne warunki pracy w odniesieniu do wynagrodzeń, 
godzin pracy, odpoczynku po tygodniu pracy, świąt, spraw z za-
kresu zdrowia i  bezpieczeństwa, ochrony macierzyństwa oraz 
możliwości łączenia pracy z obowiązkami rodzinnymi,

• umożliwiła praktykowanie tradycji i obyczajów narodowych bądź 
religijnych,

• zapewniała równe wynagrodzenie za pracę o tej samej wartości,
• respektowała prawo pracujących do pracy w  normalnych lub 

uzgodnionych godzinach pracy, określonych w prawie, przepisach 
lub umowach zbiorowych,

• wynagradzała pracujących w  godzinach nadliczbowych zgodnie 
z prawem, przepisami lub umowami zbiorowymi.

Zagadnienie 3 
Dialog 

społeczny

Zaleca się, aby organizacja:
• uznawała znaczenie dla organizacji instytucji dialogu społecznego, 

w tym również na poziomie międzynarodowym,
• zawsze respektowała prawo pracujących do tworzenia własnych 

organizacji pracowniczych lub przystępowania do nich celem pro-
pagowania swoich interesów lub układów zbiorowych,

• powstrzymała się od utrudniania pracującym tworzenia własnych 
lub przystępowania do organizacji pracowniczych,

• powstrzymała się od nakłaniania rządów do ograniczania realiza-
cji uznawanych w skali międzynarodowej praw do wolności zrze-
szania się.
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Zagadnienie 4 
Bezpieczeń-

stwo i higiena 
pracy

Zaleca się, aby organizacja:
• opracowała, wdrożyła i utrzymywała politykę BHP na podstawie 

zasady, że rygorystyczne standardy BHP oraz funkcjonowanie or-
ganizacji to obszary wzajemnie się wspomagające i umacniające,

• analizowała i  nadzorowała ryzyko związane z  BHP występujące 
w jej działaniach,

• powiadomiła o  wymaganiu, aby pracujący zawsze przestrzegali 
wszystkich praktyk bezpieczeństwa oraz zapewniła, aby pracujący 
postępowali zgodnie z właściwymi procedurami,

• zapewniła wymagany sprzęt ochronny, w tym środki higieny oso-
bistej,

• zapewniła taką samą ochronę w zakresie BHP pracującym zatrud-
nionym w niepełnym wymiarze i  tymczasowo, jak również pod-
wykonawcom,

• dążyła do wyeliminowania zagrożeń psychospołecznych w miej-
scu pracy, które przyczyniają się lub prowadzą do stresu i chorób,

• zapewniała odpowiednie szkolenie całemu personelowi we wszel-
kich istotnych kwestiach.

Zagadnienie 5 
Rozwój 

człowieka 
i szkolenia 
w miejscu 

pracy

Zaleca się, aby organizacja:
• zapewniła wszystkim pracującym na każdym etapie ich drogi za-

wodowej dostęp do rozwoju umiejętności, szkoleń i praktyk oraz 
możliwości awansu na warunkach wolnych od dyskryminacji, 
w  razie konieczności zapewniła zwalnianym pracującym pomoc 
w uzyskaniu dostępu do wsparcia w znalezieniu nowego zatrud-
nienia, szkoleń i usług doradztwa zawodowego,

• ustanowiła wspólne programy z udziałem przedstawicieli pracu-
jących i kierownictwa propagujące dbanie o zdrowie i dobrobyt.

Źródło: opracowanie własne na podstawie PN-ISO 26000:2012 Wytyczne dotyczące spo-
łecznej odpowiedzialności, s. 46-53.

Zalecenia dla organizacji dotyczące zatrudnienia i  stosunków pracy dotyczą 
głównie przestrzegania przepisów prawa pracy, braku dyskryminacji w miejscu pra-
cy, a także etycznego traktowania pracowników i podwykonawców. Sformułowane 
w obszarze Warunki pracy i ochrona socjalna zalecenia koncentrują się na zapew-
nieniu przez organizację warunków pracy zgodnych z przepisami prawa, godnych 
warunków wynagradzania, godzin pracy i odpoczynku, a także równym wynagra-
dzaniu za tę samą pracę i wynagradzaniu pracujących w godzinach nadliczbowych. 
W ramach zagadnienia Dialog społeczny w normie ISO 26000 sformułowano za-
lecenia dotyczące przede wszystkim respektowania prawa pracowników do two-
rzenia własnych lub wstępowania do istniejących organizacji pracowniczych oraz 
współpracy organizacji z instytucjami dialogu społecznego. W normie ISO 26000 
nie pominięto także zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Zalecenia 
dla organizacji w tym obszarze obejmują takie kwestie jak analiza i nadzorowanie 
ryzyka związanego z BHP, opracowanie i  implementacja polityki BHP, zapewnie-
nie wymaganego sprzętu ochronnego, szkolenia personelu i  ochrony w  zakresie 
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BHP wszystkim pracownikom – bez względu na formę i wymiar zatrudnienia. Co 
istotne, w normie ISO 26000 uwzględniono także zalecenia dotyczące rozwoju pra-
cowników, postulując, by organizacja stwarzała pracownikom możliwości rozwoju 
i awansu bez dyskryminacji, w razie konieczności zapewniła zwalnianym pracow-
nikom pomoc w uzyskaniu wsparcia w znalezieniu nowego zatrudnienia, a  także 
tworzyła programy społeczne promujące dbanie o zdrowie i dobrobyt.

Zalecenia normy ISO 26000 dotyczące pracy w  kompleksowy sposób ujmują 
kwestie dotyczące zatrudnienia i  odpowiedzialność organizacji za pracowników. 
Zatem odpowiedzialność za pracowników to implementacja zaleceń normy ISO 
26000 dotyczących praktyk z zakresu pracy do procesu zarządzania organizacją.

Kapitał ludzki w znaczący sposób decyduje o przewadze konkurencyjnej orga-
nizacji (zob. rysunek 1). Dlatego też należy podkreślić pozytywny wpływ zapisów 
normy ISO 26000 dotyczących praktyk z zakresu pracy na rozwój kapitału ludzkie-
go w organizacji, a co za tym idzie – na jej pozycję konkurencyjną. Jak wspomniano 
wcześniej, implementacja zaleceń normy ISO 26000 dotyczących praktyk z zakresu 
pracy do procesu zarządzania organizacją jest wyrazem holistycznej odpowiedzial-
ności za pracowników. Pracownicy traktowani przez pracodawcę w sposób odpo-
wiedzialny są lojalni, zaangażowani w pracę i podejmują działania przyczyniające 
się do ich rozwoju. W ten sposób organizacja zyskuje przewagę konkurencyjną po-
przez tak istotny czynnik, jakim jest kapitał ludzki o wysokiej wartości.

Rysunek 1. Zalecenia normy ISO 26000 a przewaga konkurencyjna organizacji
Figure 1. Recommendations of the ISO 26000 standard and the competitive advantage of the 
organization

Źródło: opracowanie własne.
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3. Analiza praktyk z zakresu pracy realizowanych 
przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2013-2015

Analiza raportów Odpowiedzialny biznes w  Polsce. Dobre praktyki z  lat 2013-
2015 pozwoliła na zapoznanie się ze skalą praktyk z zakresu pracy realizowanych 
przez przedsiębiorstwa w Polsce. Warto wskazać, iż od 14 lat raport Odpowiedzial-
ny biznes w  Polsce. Dobre praktyki to najważniejsza publikacja Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu, w której w kompleksowy sposób jej autorzy starają się pokazać 
najbardziej istotne wydarzenia i aktywności społecznej odpowiedzialności biznesu 
(CSR) w Polsce w roku minionym, a także dobre praktyki firm. Prezentacja dobrych 
praktyk odbywa się w podziale na siedem kluczowych obszarów CSR wyodrębnio-
nych w normie ISO 26000. W latach 2013-2015 niemal dwukrotnie wzrosła liczba 
praktyk z zakresu pracy realizowanych przez przedsiębiorstwa w Polsce – z 67 prak-
tyk w 2013 roku do 113 praktyk w 2015 roku (zob. rysunek 2).

Rysunek 2. Praktyki z zakresu pracy realizowane przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 
2013-2015
Figure 2. Work experience implemented by enterprises in Poland in 2013-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki, 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2013-2015.

Szczegółowa analiza obszarów, w których podejmowane były praktyki z zakresu 
pracy przez przedsiębiorstwa w Polsce, pozwala stwierdzić, że w 2013 roku najczę-
ściej realizowane były działania dotyczące wolontariatu pracowniczego (15 prak-
tyk), zdrowia pracowników (13 praktyk) oraz szkoleń i rozwoju (9 praktyk) (zob. 
rysunek 3).
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Rysunek 3. Obszary praktyk z zakresu pracy realizowanych przez przedsiębiorstwa w Polsce 
w 2013 roku
Figure 3. Areas of work practices implemented by enterprises in Poland in 2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki, 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2013.

Tymczasem w 2014 roku do najczęściej realizowanych działań należy zaliczyć 
praktyki z zakresu bezpieczeństwa w miejscu pracy (14 praktyk), szkoleń i rozwoju 
(14 praktyk) oraz wolontariatu pracowniczego (13 praktyk) (zob. rysunek 4).

Rysunek 4. Obszary praktyk z zakresu pracy realizowanych przez przedsiębiorstwa w Polsce w 2014 roku
Figure 4. Areas of work practices implemented by enterprises in Poland in 2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki, 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2014.
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Najczęściej w 2015 roku organizacje w Polsce realizowały działania dotyczące 
szkoleń i rozwoju (23 praktyki), zdrowia pracowników (23 praktyki) oraz bezpie-
czeństwa w miejscu pracy (22 praktyki) (zob. rysunek 5).

Rysunek 5. Obszary praktyk z zakresu pracy realizowanych przez przedsiębiorstwa w Polsce 
w 2015 roku
Figure 5. Areas of work practices implemented by enterprises in Poland in 2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki, 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2015.

Z powyższych danych wynika, że szkolenia i rozwój pracowników stanowią je-
den z priorytetowych obszarów działalności z zakresu CSR przedsiębiorstw w Pol-
sce. W przeciągu trzech lat poddanych analizie największą dynamikę ilości podej-
mowanych praktyk z zakresu pracy zaobserwowano w takich obszarach, jak:

 – bezpieczeństwo w  miejscu pracy (z 7  praktyk w  2013 roku, 14 praktyk 
w 2014 roku, do 22 praktyk w 2015 roku),

 – szkolenia i rozwój (z 9 praktyk w 2013 roku, 14 praktyk w 2014 roku, do 23 
praktyk w 2015 roku),

 – zdrowie pracowników (z 13 praktyk w 2013 roku, 8 praktyk w 2014 roku, 
do 23 praktyk w 2015 roku) (zob. rysunek 6).
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Najczęściej w 2015 roku organizacje w Polsce realizowały działania dotyczące 
szkoleń i rozwoju (23 praktyki), zdrowia pracowników (23 praktyki) oraz bezpie-
czeństwa w miejscu pracy (22 praktyki) (zob. rysunek 5).

Rysunek 5. Obszary praktyk z zakresu pracy realizowanych przez przedsiębiorstwa w Polsce 
w 2015 roku
Figure 5. Areas of work practices implemented by enterprises in Poland in 2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki, 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2015.
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Rysunek 6. Obszary praktyk z zakresu pracy realizowanych przez przedsiębiorstwa w Polsce 
w latach 2013-2015
Figure 6. Areas of work practices implemented by enterprises in Poland in 2013-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki, 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2013-2015.

Wyniki analizy raportów Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki za lata 
2013-2015 jednoznacznie pokazują, że realizacja praktyk z zakresu pracy stanowi 
kluczowy obszar działalności dotyczącej społecznej odpowiedzialności w  Polsce. 
Jak zaobserwowano, aż 25% praktyk zawartych w raporcie Odpowiedzialny biznes 
w Polsce. Dobre praktyki za 2015 rok stanowią praktyki z zakresu pracy. Najwięcej 
praktyk ujętych w tym raporcie (41%) dotyczy zaangażowania społecznego i rozwo-
ju społeczności lokalnej.

Zakończenie

W artykule, zgodnie z jego celem, wskazano znaczenie kapitału ludzkiego dla 
współczesnych organizacji, zaprezentowano zalecenia normy ISO dla organizacji 
dotyczące praktyk z zakresu pracy i określono wpływ tych zaleceń na konkurencyj-
ność przedsiębiorstwa, a także dokonano analizy praktyk z zakresu pracy realizowa-
nych przez przedsiębiorstwa w Polsce. Społeczna odpowiedzialność biznesu może 
mieć wymiar zewnętrzny (aktywność skierowana przede wszystkim do klientów czy 
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lokalnej społeczności) oraz wewnętrzny (aktywność głównie dotycząca pracowni-
ków), na którym skoncentrowały się rozważania w niniejszym artykule. Jak pokaza-
ły wyniki analizy, przedsiębiorcy w Polsce coraz częściej i w coraz szerszym zakresie 
podejmują działania będące wyrazem odpowiedzialności za pracowników, docenia-
jąc tym samym kluczową rolę kapitału ludzkiego w budowaniu przewagi konkuren-
cyjnej organizacji. Utrzymanie obecnego trendu w  implementacji zaleceń normy 
ISO 26000 do procesu zarządzania organizacją i realizacji przez przedsiębiorstwa 
w Polsce odpowiedzialnych praktyk z zakresu pracy przyczyni się do poprawy sy-
tuacji pracowników na rynku pracy i  wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw 
na krajowych i międzynarodowych rynkach. Ponadto przedsiębiorcy w sposób od-
powiedzialny traktujący pracowników budują w świadomości społeczeństwa wize-
runek dobrego pracodawcy. Z punktu widzenia samej organizacji podejmowanie 
odpowiedzialnych działań na rzecz interesariuszy wewnętrznych, jakimi są pra-
cownicy, przyczynia się do zwiększenia lojalności i motywacji pracowników oraz 
zmniejszy ich fluktuację i absencję.
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MANAGER OR LEADER? 
LEADERSHIP IN CRISIS MANAGEMENT AT LOCAL 

GOVERNMENT LEVEL

KIEROWNIK CZY PRZYWÓDCA?
PRZEWODZENIE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM 

NA POZIOMIE SAMORZĄDOWYM

Leadership is the art of accomplishing more 
than the science of management says is possible. 

 General Colin Powell



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie80

Abstract: The article presents the importance of leadership competences of management 
units managers in local government and their impact on the achievement of objectives re-
sulting from the Act on Crisis Management of April 26, 2007. Crisis management in public 
administration must be flexible and effective. The management theory indicates the role of 
human resources in the efficient and effective performance of tasks, both in public and non-
public organizations. It should be noted that proper identification and development of the 
required competences of staff, particularly of the leaders/ managers of crisis management 
units, determines the quality of performance and the number of tasks fulfilled. Crisis man-
agement and liquidation of all types of crisis situations mean that human life and health are 
at stake. In such situations, the leadership competences of managers in the effective elimina-
tion of existing threats play a vital role.
The development of leadership competences, among managers / heads of crisis management 
units, requires constant advancement, because of its specific character of activities which are 
carried out under extreme stressful conditions., Due to this specificity, leadership in crisis 
situations requires change in approach to the crisis management staff trainings conducted 
for the local government administration. In that respect, the author proposes to adapt the 
solutions used to shape and acquire leadership competences implemented by the Armed 
Forces of the Republic of Poland, NATO and applying them in the training programmes of 
the management staff of the crisis management units at local government level.

Keywords: manager, leader, leadership, crisis management, local government

Streszczenie: W  swym artykule autor przedstawia znaczenie kompetencji przywódczych 
kierowników komórek zarządzania kryzysowego w samorządzie lokalnym i ich wpływu na 
realizację celów wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 
roku. 
Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej musi cechować elastyczność i efektyw-
ność działania. W  teorii zarządzania od wielu lat wskazuje się na rolę zasobów ludzkich 
w sprawnym i efektywnym wykonywaniu zadań, zarówno w organizacjach publicznych, jak 
i niepublicznych. Należy zauważyć, że od właściwej identyfikacji wymaganych kompetencji 
oraz rozwoju tych kompetencji, szczególnie wśród naczelników/kierowników komórek za-
rządzania kryzysowego, zależy jakość i liczba realizowanych przez nich zadań. W zarządza-
niu kryzysowym, podczas likwidacji wszelkiego typu sytuacji kryzysowych, niejednokrotnie 
zagrożone jest zdrowie i życie ludzkie. W tych sytuacjach istotną rolę odgrywają kompeten-
cje przywódcze kierowników w sprawnym likwidowaniu występujących zagrożeń. Rozwój 
kompetencji przywódczych wśród kierowników/naczelników komórek zarządzania kryzy-
sowego wymaga nieustannego doskonalenia, ponieważ związany jest z działaniami prowa-
dzonymi w  warunkach ekstremalnych, przy występowaniu silnych uwarunkowań streso-
gennych. Przywództwo w zarządzaniu kryzysowym, z uwagi na swoją specyfikę, wymaga 
zmiany podejścia w  programach szkoleń kadry zarządzania kryzysowego, prowadzonych 
dla administracji samorządu lokalnego. W tym zakresie autor proponuje adaptację rozwią-
zań stosowanych w zakresie kształtowania i nabywania kompetencji przywódczych reali-
zowanych przez Siły Zbrojne RP, NATO i zastosowanie ich w programach szkoleń kadry 
kierowniczej komórek zarządzania kryzysowego administracji samorządu lokalnego.

Słowa kluczowe: kierownik, przywódca, przewodzenie, zarządzanie kryzysowe, samorząd
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Introduction

 Management theory has long been pointing to the role of human resources in the 
efficient performance of tasks, both in public and non-public organizations. Organi-
sations managed in modern way should put particular attention to well-balanced and 
multi-faceted development of human resources at all levels of management. In addition 
to training, development and improving professional qualifications that are necessary 
to perform the jobs, special attention should be focused on improving social compe-
tences. With regard to the managerial staff, an important role is also played by leader-
ship competences, often understood as a set of: knowledge, skills, abilities, experiences 
and attitudes that characterize employees who perform their tasks efficiently1. It should 
be noted that the right identification of the required competencies and the development 
of these competencies among employees determines the quality and number of tasks 
performed by them. Particular attention should therefore be paid to the management 
competences of persons holding the functions of heads of crisis management depart-
ments. Key role in the group of competences is played by leadership competences, as 
these are competences vital for eliminating threats to health or life.

The role and tasks of crisis management units at local government level are regulated 
by the Act on Crisis Management of April 26, 20072. Crisis management as evidenced 
by the Act is based mainly on teamwork, hence the leadership should be referred to in 
the context of the team and organization. The situation is particularly relevant to crisis 
management, where it is necessary that the subordinates exercise a lot of physical, men-
tal and emotional effort, which always accompanies activities related to saving health 
and human life. Crisis management carried out by local self-government administra-
tion is composed of full-time departments dealing with crisis management and civil 
protection.They were appointed for the substantive implementation of tasks resulting 
from the legal regulations in force in the area of security, and they are subject to the 
county governor or mayors of towns with poviat status. The size of these units depends 
on the size of the poviats, towns, their specificity and the size of the tasks performed by 
individual poviats or towns. These units are managed by managers / heads, who execute 
tasks and are authorised by starosts or mayors of towns. Their main tasks in the field 
of crisis management include the preparation of crisis response plans and programs, 
and, above all, they play the role of coordinators of actions in the field of crisis manage-
ment. Conducting preventive actions requires managerial competences, understood as 
a set of knowledge, skills, experience and attitudes. The literature on the subject contains 
many typologies of professional competences. One of the typology was presented by R. 
Walkowiak3 as: professional, social and business competences.

1  T. Majewski, Zarządzanie kompetencjami, AON, Warszawa 2012, p. 21. 
2  Dz.U. 2007 nr 89, poz. 590, art. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 13.
3  R. Walkowiak, Model kompetencji menadżerów organizacji samorządowych, Wyd. UW-M, Olsztyn 
2004, p. 225.
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 Present article focuses mainly on social competences, understood as knowledge 
about the attitudes and behaviour of individuals and teams and the ability to cause 
actions in accordance with the goals of the organization and its members. In the 
case of threats to public safety, social competences play the more significant role, 
because in the interpersonal aspect they relate to, for example, teamwork skills, ver-
bal and non-verbal communication as well as active listening, etc. In the aspect of 
leadership, these competences are related to influencing subordinates, for example, 
team-building, motivating subordinates, care of good working atmosphere, shaping 
the organizational culture or selecting and assessing subordinates, but also solving 
conflicts. The action of managers in a turbulent environment with high dynamics 
and unpredictability of threats also requires high resistance to stress, which – in its 
turn - affects the quality of decisions taken.

For over thirty years the author of the present article has been encountering with the 
presented conditions and their impact on the crisis management process. The author’s 
experiences are related to both command and management in the conditions of danger, 
and are the result of observations and experiments related to the conduct of rescue oper-
ations and various types of field-practice. The experience and observations made by the 
author show that the ability to manage in crisis situations is often not very effective if the 
manager does not possess leadership competences. Hence the key question in the title of 
the article “Manager or leader?” in crisis management conducted by local governments. 
An attempt to answer this question consists the content of the article.

1.The essence and importance of leadership in management

 Leadership is a difficult/ not an easy concept to define. According to the Polish 
language dictionary, it is the leading, commanding and directing4. However, in the 
approach presented by J. MacGregor, it is „a two-way process in which certain peo-
ple with specific motives and goals, in competition or conflict with others, mobilize 
institutional, political, psychological and all other resources to activate, engage and 
satisfy motivations of their your followers” 5. Stoner and C. Wankel identified leader-
ship with management saying that „managerial leadership as a  process of guiding 
and influencing activities of group members related to tasks”6. In that case, it is im-
portant to identify the leadership with leadership, which was made by J. Stoner and 
C. Wankel, defining „managerial leadership as a process of guiding and influencing 
group members’ related activities.” In this case, it was made by J. Stoner and C. Wankel 
defining „managerial leadership as a process of guiding and influencing the group 
of people related to this”. In the context of crisis management, it is worth mention-

4  Słownik języka polskiego, t. II, PWN, Warszawa 1995, p. 1015.
5  J.M.G. Burns, Leadership, Harper and Collins, New York 1978, p. 425.
6  GJ. Stoner, C. Wanke, Kierowanie, PWE, Warszawa 1997, p. 382.
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ing B. Szulc who indicates that the leader „is a man followed by others and not only 
out of external coercion supported by, for example, the power of law or custom, but 
for some internal motivation or need. This is unforced subordination, without the 
domination of organizational obedience, so characteristic of a  highly hierarchical 
power”7 The hierarchized authority in the process of crisis management in public ad-
ministration, results from the Act on Crisis Management of April 26, 2007 as well as 
from the adopted procedures and principles of crisis management8. The explanation 
of leadership is related to the authority in the organization and more specifically to the 
sources and ranges of authority and the authority of the leader. Power, according to 
M. Amstrong, is defined as „the possibility of exerting influence or the possibility of 
setting one’s own goals or values over the goals or values of others”9. Reliance on au-
thority: formal (by virtue of law), rewarding, extorting, expert or reference10, in crisis 
situations with a significant degree of threats may turn out to be insufficient for effi-
cient management, because it is associated with increased physical and mental effort. 
Managers must also have the power of reference, i.e. resulting from having leadership 
competences - abilities, skill characteristics allowing to exert the desired influence on 
the actions of subordinates. The literature on the subject differs in treating leadership, 
sometimes management and leadership are identified, using the concepts of a leader 
and a manager interchangeably, but also leadership is seen as a feature of a manager. 
Leadership differs from management in that it is basically independent of the posi-
tion of the person in charge and also of his formal authority. It is based mainly on the 
authority of acceptance. The leader may held the authority, though not always, but it 
may just as well be hold by one of the members of an organizational group who does 
not necessarily have to be the superior.

Leadership qualities enable managers to11:
 – release the activity and initiative of subordinates;
 – mobilize subordinates to re-effort in moments of physical exhaustion;
 – limit the role of control;
 – use your resources more efficiently (people, equipment, materials)
 – effectively shape the skills and leadership qualities of subordinates.

 As crisis management takes place in a  turbulent environment, with high dy-
namics and unpredictability of events, the manager, while making decisions, cannot 
always seek common consent within the team. The research shows12 that managers 

7  See: B. Szulc, Przywództwo w dowodzeniu wojskami lądowymi RP. Koncepcja, AON, Warszawa 2001, p. 16.
8  W. Lidwa, W. Krzeszewski, W. Więcek, Zarządzanie w  sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa 
2010, p. 40-49.
9  M. Amstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000, p. 146.
10  See: J.A.F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1997, p. 259-260.
11  T. Majewski, Przywództwo w dowodzeniu na szczeblu taktycznym, AON, Warszawa 2002, p. 20.
12  P.A. Kowert, Groupthink or Deadlock: When Do Leaders Learn from Their Advisors?, State University 
of New York Press. Albany 2002, s. 22-28.
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focused on seeking universal consent are not among the leaders. It is managers who 
often do not listen to opinions before taking decisions are perceived as high-class 
leaders. Managers seeking universal consent make decisions too slowly, they may 
have little authority and thus they may be perceived as indecisive.

2. Leader vs. Manager

 In traditional management, managers operate at particular levels of manage-
ment. They use formal sources of power to achieve the organizational goals using 
their human and material resources. Often in that type of management which is 
based on ordering and controlling, managers are not able to meet the requirements 
and achieve the assumed level of efficiency. The staff have influence on the perfor-
mance of managerial tasks and the perception of the manager’s effectiveness. The 
collective body of staff nowadays is characterized by: high awareness, self-esteem, 
possession of many different skills. Attaining the state of supremacy over such con-
scious staff is connected with having power over it. It is not enough to be a formal 
supervisor, but it is necessary to build appropriate relations with the staff (team) 
and use other types of authority. Effective managers should increasingly use team 
support in their management, coordination of projects, personal participation in 
the implementation of tasks and, above all, bearing responsibility for the results 
obtained by all. As Adair points out, leadership in team work can only be based 
on respect, trust and not on fear or submission13. It should be noted that in crisis 
management, fear and forced obedience often cause paralysis, among subordinates, 
which still adds to the stress associated with existing threats. Such situations result 
in managers not being able to raise additional spirit and energy in their teams to 
help in the implementation of the team activities and also in disability to stimulate 
collective support and supplement the work carried out by the teams.

It is worth mentioning here the studies of J. Kouzes and B. Posner, who note 
that leadership is not an action of an individual, but a collective effort, and the suc-
cess achieved is the result of active cooperation, commitment and support of many 
people14. Leadership in a team should be characterized by the orientation of actions, 
care for the involvement of all members, building trust and faith in mutual possibili-
ties, as well as encouraging and enabling to raise the necessary skills15.

 Summing up, it can be said that leadership differs from management in that the 
manager set tasks to their teams and observe their performance, or takes part in their 
implementation, while leaders “go to the head of the team and involve co-workers.” 
Based on his experience, the author may say that not every manager must be a good 

13  J. Adair, Anatomia biznesu. Budowanie zespołu, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2001, p. 158.
14  See: J.M. Kouzesa, B.Z. Posner, The Leadership Challenge, Jossey-Bass, San Francisco 2007, p. 199.
15  J.R. Katzenbach, D.K. Smith, Siła zespołów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, p. 139.
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leader, but each leader should be a good manager. Understanding the essence and 
importance of leadership is an important element of effective crisis management.

3. Leadership in crisis management

 Leaders, in order to be effective in action, must demonstrate considerable skills in 
managing their teams, as well as be professionals for members of their groups. A great 
facilitation in efficient management will be their knowledge acquired in the fields of 
psychology, sociology and pedagogy as crisis management teams function in a spe-
cific social reality, in a turbulent environment. As E.T.Hall remarked, “While study-
ing a human being, one cannot separate the individual from the environment”16. The 
environment in which people (teams) function is one of the factors shaping human 
personality. Man in the environment is subject to the process of socialization. 

If this process runs smoothly, the better results are achieved by the leaders in 
managing their teams. Sometimes, it is difficult to see the leader in the manager in 
times of peace. However, in times of crisis, in a turbulent environment, when hu-
man life and health are endangered, team members closely observe the reactions of 
the leader. Efficient functioning of the team depends on the speed and accuracy of 
the decisions made by the leader. Practice shows that taking controversial, some-
times risky decisions is an inherent feature of crisis situations. Lack of decision or 
safeguard often leads to deepening of the crisis situations. Moreover, crisis situa-
tions intensify conflicts in the team. The task of the manager - the leader is then to 
resolve conflicts, not only by administrative means.

 The key role in crisis management units is played by the managers/ head of the 
units. At local government level there are often personnel changes in the positions 
of commune heads, mayors or starostas. These changes will now be even more fre-
quent with proposed amendments to the regulations and limiting the term of office 
of presidents, starostes in local governments to two terms. It should be noted that 
the persons holding these functions are, in accordance with the “Crisis Manage-
ment” law, responsible for conducting crisis management of subordinate areas17. 
With such high rotation of the managerial staff, the responsibility for efficient man-
agement of crisis situations will rest on the shoulders of the mayors or starostas to 
a  much greater extent. The head of the crisis management unit, performs duties 
comparable to the position of „chief of the headquarters in the army”. The scope of 
their duties includes the elaboration of appropriate solutions and presenting them 
to the commune heads, presidents or starostas for implementation. In crisis man-
agement at the local government level, which is usually implemented in extreme 

16  E.T. Hall, Poza kulturą, PWN, Warszawa 1984, p. 142.
17  See: B. Sowa, Uwarunkowania sprawnego zarządzania bezpieczeństwem w powiecie w stanach zagrożeń – 
w świetle ustawy o zarządzaniu kryzysowym [in:] K. Sikora, M. Domagała, E. Jasiuk (ed.), Wpływ…, p. 170.
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conditions, it is the attitude, skills and experience of the head / manager that condi-
tion the effectiveness in ensuring safety of people and property. 

 In managing crisis situations, one often deals with conflicts. The author believes that 
skilful conflict management, especially in crisis management, strengthens the authority 
of the leader and reduces threats. Crisis situations can be sudden, caused by many fac-
tors, such as industrial catastrophes, acts of terror, sabotage, hence their management 
should have features of a reactive action to solve the crisis and stabilize the situation.

It is worth mentioning here L.P. Wootena and E. James, who listed the compe-
tences of the leader acting in crisis18:

 – the ability to build trust;
 – the ability to create new corporate thinking;
 – ability to identify real gaps in the organization’s operation;
 – the ability to make wise and quick decisions;
 – courage in action;
 – the ability to learn in a crisis.

 Summing up, one may conclude that leadership in crisis management requires 
managers to change their mindset and react to emerging unexpected threats in the 
environment. The way of leading the team in crisis situations requires flexibility 
and perspective thinking, the purpose of which is to anticipate the potential effects 
of the decisions taken. Strong leadership in crisis management makes it easier to 
change the organization and adapt its activities to the changing environment. In 
conditions of threats, leadership can be the factor that will have the greatest impact 
on the performance of tasks and will also prevent loss of human life and property.

4. Perfecting leadership in crisis management
 
 It is widely believed that leadership is heavily influenced by specific features, abili-

ties, and skills that, to a certain extent, can be developed thanks to experience and 
situations leaders are exposed to. According to A. Amstrong, one can learn techniques 
that influence the results achieved by leaders. This applies to planning, organizing, 
delegating, communicating, motivating and controlling. However, as he claims, these 
techniques are effective only if the person who uses them is effective. To be effective 
in action, you need to improve your abilities and capabilities in the process of under-
standing, observation, analysis and learning19. However, assuming the paradigm of 
the ability to train leadership competences, it should be emphasized that these com-
petences can only be shaped in appropriate conditions, i.e. through specialized train-
ing, as well as can be shaped by supervisors of subsequent levels of local government 
administration. It is therefore desirable that the issue of leadership be taken into con-

18  See T. Gigol, Kryzys przedsiębiorstwa a przywództwo, Difin, Warszawa 2015, p. 163.
19  M. Amstrong, Jak być lepszym menadżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997, p. 28.
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sideration while planning training curricula for vocational development courses and 
post graduate studies, especially in view of frequent rotations of staff on managerial 
positions in crisis management units of local administration resulting from political 
changes and/or local elections. Practice shows that only too often people of no leader-
ship or managerial competences are appointed to these positions. It is especially vis-
ible in communes, where accidental people, without any experience in crisis manage-
ment, are often referred to the positions of crisis management units.

Of course, shaping leadership qualities and behaviors can be done while work-
ing in positions related to crisis management but also by observing the behaviours of 
superiors. The author believes that the managers of crisis management units as well as 
their superiors (starosts, mayors, commune leaders) should to a greater extent partici-
pate in trainings taking into account the specificity of leadership in crisis management 
in local administration. According to the author, the leadership in crisis management 
units of local governments differs, for example, from corporate leadership, mostly be-
cause crisis situations entail human health, life and property. As leadership is of spe-
cific character, trainings of the leaders should be led by specialists who have experi-
ence in combating threats in crises or conflicts. Such courses are run by the Academy 
of Martial Art/ Akademia Sztuki Wojennej in Warsaw and should also be conducted 
at national security faculties of local universities. It is worth applying and transferring 
already tested patterns to the practice of crisis management. The guidelines contained 
in the US military armaments leadership manual can be helpful in that matter.

Dealing with that issue B. Szulc and L. Kanarski20 have analyzed and identi-
fied factors that can be used to shape direct, organizational and strategic leadership 
in the Polish armed forces. The researchers distinguished the desirable features of 
leadership21, which, in the author’s opinion, can be transferred to the crisis manage-
ment units of local administration.

These are:
 – physical and moral courage;
 – firmness;
 – endurance;
 – enthusiasm;
 – integrity and credibility;
 – justice;
 – tactfulness;
 – unselfishness;
 – knowledge of subordinates and care for them.

20  Military Leadership, FM 22-100, Headquarters, Departament of The Army, July 1990; quote after 
B. Szulc, L. Kanarski, Przywództwo w dowodzeniu wojskami. Kształtowanie cech przywódczych, AON, 
Warszawa 1998, p. 48-46.
21  Ibidem.
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Summing up, while leadership is one of the conditions affecting the effective 
implementation of tasks in crisis management, in crisis situations it can become the 
key factor that determines success of effective crisis management.

Conclusions

In conclusion, we can say that in the subject literature contains polar recogni-
tion of the necessary personality traits: one approach to leadership shows that the 
character traits are inborn – one acquires them with the genes; according to others 
- everything can be shaped.

In the author’s opinion, both views are true. In the case of the manager-leader, 
personality traits are just as important as training and development. Leadership 
competences can further be shaped through self-development. Last by not least, the 
environment also plays a vital role in shaping leadership competences. However, 
by organizing the training process in the right way, the managers can achieve suc-
cess that enhance their authority and through such actions managers can become 
professional leaders.

Referring to the title of the article “Manager or Leader?” leadership in crisis 
situations is an indispensable element of crisis management22, because of the turbu-
lent aspect of the surroundings, employees often experience uncertainty, stress and 
only a strong leader - the manager can introduce a relative sense of security. In cri-
sis management of local government administration, the implementation of tasks 
requires team collaboration. Only the manager with leadership competences can 
conduct effective management, because as a manager he is the stabilizing factor for 
the organization – on the other hand – as a leader he is willing to introduce changes 
to the organization that aim to adapt to the dynamically changing environment.
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INNOWACYJNE METODY DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ 
W ORGANIZACJACH SEKTORA PUBLICZNEGO

INNOVATIVE METHODS OF KNOWLEDGE SHARING 
IN PUBLIC SECTOR ORGANIZATIONS 

Streszczenie: Organizacje sektora publicznego podlegają procesowi ciągłego rozwoju, któ-
ry obejmuje wprowadzanie zmian o charakterze innowacyjnym. Opierają się one na twór-
czym rozwiązywaniu problemów, stosowaniu nowych rozwiązań i metod działania, a więc 
uczeniu się i  tworzeniu nowej wiedzy. W  organizacjach sektora publicznego wiedza jest 
jednym z najważniejszych zasobów i posiada kluczowe znaczenie dla pozycji organizacji, 
a więc szczególnego znaczenia nabierają innowacyjne praktyki dotyczące dzielenia się wie-
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dzą w organizacji. Postęp techniczny przyczynia się do wzrostu wiedzy wypracowywanej 
w organizacjach, a dzielenie się wiedzą buduje tożsamość organizacji oraz lojalność pracow-
ników, co pozwala na osiągnięcie efektu przynoszącego korzyści całej organizacji.
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie charakterystycznych cech wiedzy wraz 
ze strategiami jej kodyfikacji i personalizacji, przegląd innowacyjnych metod dzielenia się 
wiedzą w organizacjach publicznych oraz wskazanie efektów innowacyjnego dzielenia się 
wiedzą.

Słowa kluczowe: dzielenie się wiedzą, innowacje, innowacyjne metody dzielenia się wiedzą, 
organizacje sektora publicznego 

Abstract: The public sector organizations are the subject of the continuous development, 
which includes introduction of innovative changes. They are based on creative problem so-
lving, applying new solutions and methods of operations, so on learning and creating knew 
knowledge. In the public sector organization knowledge is one of the most important reso-
urces and it has the key significance for the position of an organization, so innovative prac-
tice, connected with knowledge sharing, are particularly essential. Technological progress 
contributes the increased knowledge, gained in organizations, and knowledge sharing builds 
the identity of the organization and workers’ loyalty, what leads to the reaching the effect, 
which brings benefits to the whole organization.
The aim of this article is a presentation of the characteristic features of knowledge, together 
with strategies of its codification and personalization, the review of innovative methods of 
knowledge sharing in the public organizations, as well as the indicate the effects of innova-
tive knowledge sharing.

Keywords: knowledge sharing, innovations, innovative methods of knowledge sharing, pu-
blic sector organizations

Wprowadzenie

W nowoczesnych gospodarkach rynkowych, zwłaszcza w gospodarkach opar-
tych na wiedzy podstawą zrównoważonego rozwoju są umiejętności tworzenia 
nowych rozwiązań oraz stosowanie osiągnięć nauki i techniki w życiu społeczno-
-ekonomicznym. Michael Porter już kilkadziesiąt lat temu napisał, że „zamożność 
narodów tworzy się, a nie dziedziczy. Nie wyrasta z naturalnych bogactw kraju, jego 
siły roboczej, jego stóp procentowych ani z wartości jego waluty, jak utrzymuje eko-
nomia klasyczna. Konkurencyjność narodu zależy od jego zdolności do innowacji 
i do podnoszenia swojego poziomu...”1. Te słowa można również odnieść do wiedzy 
jako zasobu – podnoszenie poziomu wiedzy organizacji i skłonność do stosowania 
innowacyjnych rozwiązań może stanowić bogactwo nie tylko organizacji, ale całego 

1  M. Kłak, Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2010, s. 8.
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narodu. Aby jednak wiedza została efektywnie wykorzystana, musi podlegać proce-
som zarządzania, a przede wszystkim dzielenia się nią.

Dzielenie się wiedzą jest jednym z podstawowych procesów z udziałem wiedzy. 
Proces ten umożliwia gromadzenie tego zasobu organizacji przez poszczególnych 
członków organizacji oraz całą organizację. Łączenie posiadanej wiedzy z dostęp-
nymi zbiorami stwarza możliwość dalszej kreacji wiedzy, jej przechowywania oraz 
zastosowania w praktyce. 

1. Wiedza – strategie jej kodyfikacji oraz personalizacji

Każda organizacja działa w charakterystyczny dla siebie, niepowtarzalny sposób, 
wykorzystując własne, specyficzne dla przedmiotu jej działalności zasoby. Jednym 
z kluczowych zasobów każdej organizacji jest wiedza. Zgodnie z opinią D. Jemiel-
niaka wiedza jest zasobem pierwotnym, czyli takim, który umożliwia powstawa-
nie, pomnażanie i pozyskiwanie wszystkich innych zasobów2. Wiedza jest zasobem 
strategicznym, który umożliwia organizacji przetrwanie w turbulentnym otoczeniu. 
Wiedza jest w organizacji nierozerwalnie związana z czynnikiem ludzkim – według 
G. Probsta, S. Rauba i K. Romhardta na wiedzę składają się teoretyczne i praktyczne 
codzienne modele zachowań, gdyż jest ona tworzona przez ludzi i przedstawia ich 
pogląd na temat zaistniałych okoliczności3. 

Wiedza jako zasób charakteryzuje się kilkoma, specyficznymi dla niej cechami, 
co pozwala na odróżnienie jej od innych zasobów. W literaturze przedmiotu różni 
autorzy przypisują jej charakterystyczne, kluczowe atrybuty. K. Perechuda nadaje 
wiedzy: odnawialność, szybką dezaktualizację, trudność przechowywania, różno-
rodność interpretacyjną oraz fakt, że wiedza może powstać w wyniku różnorod-
nych procedur oraz metod4. W. Stein oraz T. Licht przypisują wiedzy podmiotowość, 
transferowalność, osadzenie, samozasilanie, nietrwałość oraz spontaniczność5. Na-
tomiast A. Toffler dodaje do tych cech jeszcze dominację, niewyczerpalność, sy-
multaniczność oraz nieliniowość6. Wybrane cechy wiedzy oraz ich charakterystyka 
zostały przedstawione w tabeli nr 1. 

2  D. Jemielniak, A.K. Koźmiński. Zarządzanie wiedzą, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa 
2012, s. 23.
3  G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 
2002, s. 24.
4  K. Perechuda, Dyfuzja wiedzy w  przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i  kompozycja, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 51.
5  M. Kłak, Zarządzanie wiedzą…, s. 41-42.
6  J. Fazlagić, Innowacyjne zarządzanie wiedzą, Difin SA, Warszawa 2014, s. 64.
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Tabela 1. Wybrane cechy wiedzy oraz ich charakterystyka
Table 1. Selected features of knowledge and their characteristics
Cecha wiedzy Charakterystyka cechy wiedzy

odnawialność wiedza nie podlega zużyciu, jej zasoby są wciąż wzbogacane i roz-
wijane

szybka 
dezaktualizacja

wiedza musi być wciąż aktualizowana i dostosowana do warunków 
zmieniającej się rzeczywistości

trudność
przechowywania

wiedzę trudno jest przechować w formie materialnej, większość 
wiedzy jest przechowywana w umysłach członków organizacji

różnorodność inter-
pretacyjna subiektywna ocena zasobów wiedzy

różnorodność 
procedur oraz 
metod powstania

tworzenie wiedzy ma miejsce w organizacji oraz jej otoczeniu za 
pomocą różnorodnych sposobów oraz procedur

podmiotowość interpretacja zależy od indywidualnych doświadczeń osoby, która 
jej używa, i od kontekstu, w jakim się pojawia

transferowalność wiedzę można wykorzystać w wielu miejscach

osadzenie wiedza znajduje się w ludzkich umysłach, co może powodować 
trudności z jej przekazywaniem i dzieleniem się

samozasilanie dzielenie się wiedzą nie powoduje utraty jej wartości
nietrwałość wiedza może z czasem tracić na wartości
spontaniczność często brak jest kontroli nad procesem rozwoju wiedzy
dominacja wiedza zajmuje miejsce priorytetowe wśród pozostałych zasobów
niewyczerpalność wartość zasobów wiedzy nie zmniejsza się, gdy jest przekazywana
symultaniczność wiedza może być wykorzystywana przez wiele osób w tym samym czasie

nieliniowość brak jest jednoznacznej korelacji pomiędzy wielkością zasobów 
wiedzy a wynikającymi z tego korzyściami

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Perechuda, Dyfuzja wiedzy w przedsiębior-
stwie sieciowym. Wizualizacja i  kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. 
Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 51; M. Kłak, Zarządzanie wiedzą we 
współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. 
Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2010, s. 41-42; J. Fazlagić, Innowacyjne zarządzanie 
wiedzą, Difin SA, Warszawa 2014, s. 64. 

Wiedza podlega ciągłym zmianom, każdy członek organizacji tworzy nową 
wiedzę, opartą na wcześniejszych zasobach, przekształca istniejące zasoby w nową 
wiedzę lub pozyskuje dane z otoczenia organizacji, dzięki czemu dana organizacja 
jest charakterystyczną dla siebie, unikatową przechowalnią wiedzy. Wiedza stanowi 
więc zarówno „wkład jak i wynik procesu” zarządzania wiedzą7. 

Aby zasoby wiedzy mogły podlegać procesom zarządzania, przede wszystkim 
należy zwrócić uwagę na dualizm wiedzy: wiedza może być zarówno obiektem, 

7  E. Głuszek, Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 88. 



Innowacyjne metody dzielenia się wiedzą w organizacji sektora publicznego 95

traktowanym jako rzecz, oraz procesem, który jest dynamicznym ujęciem zmiany. 
Obiekt można traktować jako zasób potrzebny do procesu, bądź też jako wynik tego 
procesu8. Jest to taksonomiczne spojrzenie na wiedzę, gdzie rozróżnia się wiedzę 
jawną (dostępną) oraz wiedzę ukrytą (cichą) i – co się z tym wiąże – można wyróż-
nić dwie strategie przekazywania wiedzy: strategię kodyfikacji wiedzy oraz strategię 
personalizacji wiedzy, co zostało zobrazowane w tabeli 2.

Tabela 2. Dualizm wiedzy
Table 2. Knowledge dualism

Wiedza jawna Wiedza ukryta

Opis wiedzy

kodyfikowalna
przechowywana
przekazywana
łatwo formułowana

osobista – związana z  człowie-
kiem
specyficzna dla kontekstu
trudna do sformułowania
trudna do uchwycenia
trudna do przekazania

Źródło

dokumenty
bazy danych
instrukcje 
strategie i procedury 
raporty
mapy wiedzy

kontakty i osobiste interakcje 
przekazywana głównie werbal-
nie
gromadzona wraz ze wzrostem 
doświadczenia i intuicji

Podstawowa strategia 
wiedzy Kodyfikacja Personalizacja

Źródło: opracowanie własne. na podstawie: J. Fazlagić, Innowacyjne zarządzanie wiedzą, 
Difin SA, Warszawa 2014, s. 66; G. Gierszewska, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, 
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011, s. 222.

Strategia kodyfikacji wiedzy polega na gromadzeniu wiedzy w  dokumentach, 
tworzeniu baz wiedzy i koncentruje się na korzystaniu z komputerów do zarządza-
nia tymi bazami9. Wiedza skodyfikowana może być wykorzystana przez każdego 
członka organizacji. Podczas procesu kodyfikacji wiedzy następuje jej wydobywanie 
od poszczególnych członków organizacji, którzy ją rozwijają oraz upowszechniają. 
Głównym celem kodyfikacji wiedzy jest opracowanie w przystępny dla odbiorców 
sposób i  umożliwienie dostępu do zasobów wiedzy wszystkim zainteresowanym 
członkom organizacji. Zgodnie z opinią G. Gierszewskiej strategia kodyfikacji wie-
dzy zakłada ekonomię „ponownego użycia” wiedzy oraz wielokrotnego wykorzysta-
nia zasobów wiedzy, które już raz zostały stworzone10. Organizacja zatrudnia ludzi 

8  J. Fazlagić, Innowacyjne zarządzanie…, s. 66.
9  G. Gierszewska, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki War-
szawskiej, Warszawa 2011, s. 222.
10  Ibidem, s. 222.
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dobrze przygotowanych do wielokrotnego korzystania z tych samych zasobów wie-
dzy i chętnie stosujących sprawdzone rozwiązania. 

Z kolei strategię personalizacji wiedzy można określić za G. Gierszewską jako 
„ekonomię ekspertów”. Inwestycje organizacji są oparte na usprawnianiu komuni-
kacji pomiędzy członkami organizacji i rozwoju sieci łączącej ludzi w celu umoż-
liwienia dzielenia się wiedzą cichą11. Strategia personalizacji jest skupiona na eks-
pertach organizacyjnych, którzy potrafią wykorzystać swoją specjalistyczną wiedzę 
z określonego obszaru do lepszego wykonywania zadań, poprzez ułatwienie kon-
taktów pomiędzy członkami organizacji i  umożliwienia efektywnej pracy zespo-
łów. Podstawowym zadaniem organizacji podczas personalizacji wiedzy jest więc 
zachęcanie swoich członków do rozwoju ich zasobów wiedzy i dzieleniem się nimi, 
a przede wszystkim stworzenie takiej sieci powiązań pomiędzy ludźmi, która umoż-
liwi im wzajemne kontakty. Strategia personalizacji nie wyklucza użycia dokumen-
tów i baz danych, lecz służą one głównie do zbierania informacji na temat kom-
petencji konkretnych osób12. W organizacji nastawionej na strategię personalizacji 
wiedzy stawia się na ludzi, lubiących wyzwania, które mogą rozwiązać w  sposób 
indywidualny, a także na ludzi otwartych na wieloznaczność13. 

Celem każdej organizacji jest uzyskanie różnorodnych pozytywnych wyników 
za pomocą posiadanych zasobów, a więc możliwość i umiejętność korzystania przez 
organizację, a dokładniej przez jej członków, z zasobów wiedzy będących w jej po-
siadaniu oraz będących w posiadaniu jej członków. Organizacja posiadająca zasoby 
wiedzy oraz opracowane strategie wiedzy dla jak najlepszego ich wykorzystania sto-
suje proces dzielenia się wiedzą. 

2. Proces dzielenia się wiedzą

Proces dzielenia się wiedzą jest jednym z kluczowych aspektów zarządzania wiedzą 
w organizacji. Umiejętność korzystania przez organizację z zasobów wiedzy, które są 
w jej posiadaniu (wiedza organizacyjna) oraz tych zasobów, które są w posiadaniu po-
szczególnych członków organizacji, ma na celu uzyskiwanie różnorodnych, pozytyw-
nych wyników zarówno przez organizacje, jak i przez jej poszczególnych członków. 

P.H. Christiansen zdefiniował dzielenie się wiedzą jako proces skoncentrowany 
na eksploatacji istniejącej wiedzy i polegający na identyfikacji istniejącej i dostępnej 
wiedzy, aby ją przekazać oraz zastosować w celu lepszego, szybszego lub tańszego 
wykonania konkretnego zadania, niż stałoby się to bez dzielenia się wiedzą14. Dzie-

11  Ibidem, s. 223.
12  J. Fazlagić, Innowacyjne zarządzanie…, s. 115.
13  Ibidem, s. 116.
14  A. Rudawska, Dzielenie się wiedzą w organizacjach – istota, bariery i efekty, „Organizacja i Zarzą-
dzanie” 2013, nr 4 (157), s. 93.
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lenie się wiedzą jest oparte na całym szeregu interakcji, których głównym celem 
jest przekazanie wiedzy zarówno jawnej, jak i ukrytej innym członkom organizacji. 
Dzielenie się wiedzą wymaga zarówno zaangażowania jednostki, która ma dzielić 
się wiedzą, oraz podmiotu, który tę wiedzę odbiera. Ta interakcja została trafnie 
zdefiniowana poprzez S. Wanga oraz R.A. Noego, którzy określili dzielenie się wie-
dzą jako dostarczanie informacji związanej z zadaniem lub know-how, aby pomóc 
innym oraz aby współpracować z innymi w rozwiązywaniu problemów, rozwijaniu 
nowych pomysłów lub wdrażaniu polityki procedur15.

Dzielenie się wiedzą jawną polega na rozpowszechnianiu zebranych i przetwo-
rzonych informacji, docieranie z nimi do osób zainteresowanych wynikami prze-
prowadzonych analiz, natomiast dzielenie się wiedzą ukrytą polega na przekazywa-
niu wiedzy posiadanej przez danego pracownika innym pracownikom. 

Kolejnym etapem zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie jest wspólne wykorzy-
stanie wiedzy jawnej i ukrytej w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. 
Racjonalne wykorzystanie wiedzy wymaga połączenia obu kategorii wiedzy: wiedzy 
jawnej i ukrytej. W etapie nabywania wiedzy następuje przenikanie wiedzy jawnej 
i wiedzy ukrytej, co obrazuje model konwersji wiedzy, opracowany przez I. Nonakę 
i H. Tacheuchiego. Jądrem wiedzy są tu interakcje tego, co ukryte, i tego, co jest do-
stępne, za pomocą socjalizacji, eksternalizacji, kombinacji oraz internalizacji16. 

Tabela 3. Proces konwersji wiedzy 
Table 3. The process of knowledge conversion

Proces Konwersja Efekt

Socjalizacja Od wiedzy ukrytej do 
ukrytej

Wiedza współodczuwana to zdobywanie 
i  dzielenie się doświadczeniami poprzez 
świadomą obserwacje i naśladownictwo

Eksternalizacja Od wiedzy ukrytej do 
jawnej

Wiedza pojęciowa to proces wyrażania wie-
dzy ukrytej przy pomocy dostępnych pojęć. 
Ten sposób generuje nowe pokłady wiedzy, 
uzyskując drogą refleksji i  interakcji mię-
dzyludzkiej pomysły zaczerpnięte z  wiedzy 
ukrytej i tym samym umożliwia jej, choćby 
częściowe, sformalizowanie

Kombinacja Od wiedzy jawnej do 
jawnej

Wiedza usystematyzowana – proces mający 
na celu uporządkowanie i włączenie koncep-
cji w dany system wiedzy, łączy on ze sobą 
różne składniki wiedzy dostępnej.

15  S. Wang, R.A. Noe, Knowledge Sharing: A review and directions for future research, „Human Re-
source Management Review” 2010, nr 20, s. 117.
16  I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000, s. 85-87.
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Internalizacja Od wiedzy jawnej do 
ukrytej

Wiedza operacyjna – proces przemiany wie-
dzy dostępnej w  wiedzę ukrytą, może być 
określona jako „uczenie się przez działanie”, 
następuje możliwość interpretacji nabytych 
doświadczeń.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w or-
ganizacji, Poltext, Warszawa 2000, s. 85-87.

Proces dzielenia się wiedzą ma swoje korzenie już w starożytności, został znacznie 
ułatwiony dzięki wynalezieniu druku, lecz aby spełniał w pełni swoją rolę, należy szukać 
nowych metod dzielenia się wiedzą, takich, które w erze Web 2.0 będą skuteczne i atrak-
cyjne dla członków organizacji. XXI wiek wygenerował zarówno nowe możliwości, jak 
i zmienił nastawienie do radzenia sobie z ciągłą zmianą. Nowe organizacje opierają się 
obecnie na wirtualnej integracji, na współzależności pomiędzy poszczególnymi pod-
miotami oraz na masowej trosce o klienta17. W związku z tym również w zakresie dzie-
lenia się wiedzą istotne jest, aby proces ten w organizacjach miał cechy innowacyjności. 

3. Innowacyjne metody dzielenia się wiedzą

Dzielenie się wiedzą jest obecnie traktowane jako proces społeczny, prowadzony 
za pomocą różnorodnych metod. Jednak aby można było mówić o metodach in-
nowacyjnych w dzieleniu się wiedzą, należy sprecyzować pojęcie innowacyjności. 
Innowacyjność można zdefiniować jako: 

−	 cechę przedsiębiorstwa, która określa jego kompetencje w zakresie kreowa-
nia i stosowania narzędzi służących rywalizacji o klienta oraz reagowania na zmiany 
zachodzące w otoczeniu, lub

−	 umiejętność wdrażania nowości nie tylko w  ramach oferty produktowej, 
ale także w sferze wytwarzania, w strukturze organizacyjnej, relacjach z otoczeniem 
i zarządzaniu przedsiębiorstwem18. 

Proces innowacyjny jest działalnością twórczą, w  której wdrożenie twórczego 
pomysłu prowadzi do zaspokojenia potrzeby lub rozwiązania problemu19. Tak więc 
proces innowacji w dzieleniu się wiedzą będzie polegał na przekształceniu pomysłu 
na jej przekazanie w nowy lub ulepszony proces operacyjny w działalności organi-
zacji lub też w nowe podejście do wykonywanej przez organizację usługi społecznej. 
Ten proces operacyjny, mający na celu usprawnienie działalności organizacji po-
przez dzielenie się wiedzą, odbywa się za pomocą różnorodnych metod działania.

17  A. Wziątek-Staśko, Motywowanie w erze Web 2,0+, CeDeWu Sp. z o.o, Warszawa 2016, s. 20.
18  J. Klimek, Strategia MŚP. Przedsiębiorczość – konkurencyjność – rozwój, Wydawnictwo EMENTON, 
Warszawa 2017, s. 198.
19  Ibidem, s. 202.
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Zgodnie z definicją Słownika języka polskiego metodą nazywa się „świadomie 
stosowany sposób postępowania mający prowadzić do osiągnięcia zamierzonego 
celu”20. Ponieważ współczesne organizacje działają w bardzo szybko zmieniającej 
się rzeczywistości, a rosnąca złożoność i zmienność otoczenia wymaga podejmo-
wania przez nie działań adaptacyjnych, również w procesie dzielenia się wiedzą po-
winny znaleźć zastosowanie najbardziej nowoczesne metody i techniki dzielenia się 
wiedzą, które nadążą za wymogami współczesnego świata. 

 W zależności od typu wiedzy, przyjętego w niniejszym opracowaniu, metody 
dzielenia się wiedzą można podzielić na formalne – zorganizowane przez organiza-
cję i nieformalne, które wynikają z kontaktów międzyludzkich. Przy przekazywaniu 
wiedzy jawnej stosuje się zarówno metody formalne, jak i nieformalne, natomiast 
w przypadku wiedzy ukrytej dominują metody nieformalne. 

W przypadku dzielenia się wiedzą jawną, którą najłatwiej jest skodyfikować, nie-
bagatelną rolę odgrywa obecnie infrastruktura informatyczna. Przekazywanie infor-
macji za pomocą intranetu oraz wiadomości elektronicznych już na stałe wpisało się 
w  dzielenie się wiedzą współczesnych organizacji. Technologia informatyczna jest 
kluczowym komponentem w dzieleniu się wiedzą jawną, ułatwiającą i pozwalającą na 
obniżenie kosztów jej gromadzenia, przechowywania, dostępu oraz przywoływania. 
Innowacje w IT mogą przybierać różne formy, wykorzystując możliwości Internetu, 
dostępnego dla wszystkich zainteresowanych, intranetu – gdzie zasoby są zabezpie-
czone przed nieuprawnionymi osobami oraz ekstranetu, który jest zamkniętą siecią 
komputerową, udostępnioną pomiędzy organizacjami lub organizacją i jej partnera-
mi. Przykładowymi metodami dzielenia się wiedzą za pomocą technologii kompute-
rowej są np. kanały RSS; blogi, przyjmujące postać tekstową, podcastów, fotoblogów, 
wideoblogów lub mikroblogów; mashupy, łączące treści pochodzące z różnych źródeł 
z aplikacjami oferowanymi przez rozmaite serwisy, witryny tworzone przez użytkow-
ników typu wiki oraz szeroko pojęte portale społecznościowe oraz światy wirtualne21. 
Wszystkie te już dostępne narzędzia mogą zostać zaadaptowane w celu stworzenia 
innowacyjnych metod dzielenia się wiedzą, takich metod, które usprawnią lub wpro-
wadzą nowe rozwiązania. Należy również wspomnieć o wykorzystaniu bazy wiedzy, 
która jest swoistym magazynem wiedzy, jednak organizacja, chcąc z niej skorzystać, 
musi zastosować narzędzia analityczne różnego typu22. 

Organizacje tworzą również swoje „książki telefoniczne ekspertów”23, które 
mają na celu pomoc w wyszukiwaniu osób mających pożądane w danym momen-
cie umiejętności lub wiedzę. Ważną metodą dzielenia się wiedzą jawną jest rów-
nież obecnie e-learning, polegający na uczeniu się oraz szkoleniu z wykorzystaniem 

20  Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/metoda.htm.
21  A. Jashapara, Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2014, s. 235.
22  Ibidem, s. 245.
23  Ibidem, s. 244.
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technologii internetowych. Tutaj jeden z członków organizacji dzieli się swoją wie-
dzą, otrzymując natychmiastową informację zwrotną od osób szkolonych, ponieważ 
w tę metodę włącza się fora dyskusyjne, dyskusje z ekspertami, seminaria sieciowe 
czy spotkania w  trybie online24. Technologie informacyjne wykorzystuje się rów-
nież do wizualizacji – gdy członkowie organizacji chcą się podzielić wynikami eks-
ploracji danych czy wyszukania potrzebnych danych, zamiast tradycyjnych tabelek 
mogą wykorzystać grafikę komputerową dla uatrakcyjnienia swojego przekazu25. 
Do atrakcyjnej wizualizacji służy również opracowana już w latach 50. XX wieku 
karta Kanban – obecnie tradycyjna tablica kanbanowa wykorzystywana jest w for-
mie wirtualnej, która pełni funkcję punktu informacyjnego i często spaja członków 
organizacji w realizacji ich celów26. 

Za pomocą technologii informatycznych trudno dzielić się wiedzą ukrytą, któ-
ra jest spersonalizowana i  opiera się głównie na działaniu i  socjalizacji, IT może 
jednak pełnić rolę wspomagającą w bezpośrednich kontaktach interpersonalnych, 
jednak w tym przypadku dominować będą nieformalne metody dzielenia się wie-
dzą. Dzielenie się wiedza ukrytą odbywa się przeważnie w relacjach bezpośrednich 
– mniej lub bardziej sformalizowanych, do najważniejszych z nich należą wspólnoty 
praktyków, określone przez A. Jashaparę jako „nieformalne, samorzutnie formujące 
się grupy o luźnym charakterze, nieograniczone żadnymi terminami i nieobarczo-
ne żadnymi konkretnymi zadaniami”27. Podczas takich spotkań następuje dzielenie 
się wiedzą, zarówno jawną, jak i ukrytą za pomocą takich metod jak na przykład 
„story telling” – opowiadanie historii. Ta metoda, zaimplementowana do procesu 
dzielenia się wiedzą, służy do edukacji, zilustrowania efektu, rozrywki, może być 
pomocna w przypadku niekomfortowej sytuacji, lecz przede wszystkim w podziele-
niu się w przystępny sposób swoją wiedzą. Opowiadanie historii, czy są one faktem 
czy fikcją, ma silny wpływ na stymulację wiedzy28. 

Niebagatelną rolę odgrywa tzw. peer assist, gdzie dzielenie się wiedzą następuje 
w grupie rówieśniczej, utworzonej w celu opracowania i wykonania danego zada-
nia. Podczas takich spotkań uczestnicy zdają sobie sprawę, że „wiedzą więcej, niż 
im się wydaje”29. Jest to jedna z innowacyjnych modyfikacji tradycyjnej „burzy mó-
zgów”, podczas której każdy uczestnik jest tak samo ważny i ma możliwość wniesie-
nia korzyści dla wspólnego dobra. A. Hewlitt i L. Lamoureux wspominają również 
o metodzie chat show, która z powodzeniem może być zastosowana w organizacjach 

24  Ibidem.
25  Ibidem, s. 247.
26  M. Krasiński, Kulturowe uwarunkowania wykorzystania japońskich koncepcji, metod i  technik 
zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 44
27  A. Jashapara, Zarządzanie…, s .235.
28  H.J. Mitchel, Knowledge Sharing – the Value of Story Telling, “International Journal of Organisational 
Behaviour” 2005, nr 9(5), s. 634.
29  A. Hewlitt, L. Lamoureux, Introducing Knowledge Sharing Methods and Tools A Facilitator’s Guide, 
IDRC Canada, 2010, s. 77.



Innowacyjne metody dzielenia się wiedzą w organizacji sektora publicznego 101

publicznych. Jest alternatywą dla prezentacji panelowej, wszyscy uczestnicy są tu 
zapraszani do podzielenia się swoim doświadczeniem, bez używania tradycyjnych 
prezentacji, lecz właśnie w formie pogawędki. Gdy użyje się podczas tej metody ele-
mentów dramy oraz zabawy, metoda ta zyskuje na atrakcyjności30. Kolejną z inno-
wacyjnych metod dzielenia się wiedzą jest mentoring, jednak współczesny mento-
ring obecnie tylko z nazwy określa relację mistrz-uczeń. Mentoring daje mentorom 
szansę podzielenia się swoją wiedzą i  umiejętnościami z  mniej doświadczonymi 
członkami organizacji. Relacja ta nie ma na celu tylko dobro „ucznia”, gdzie men-
tor wspiera innego pracownika w sferze zawodowej i emocjonalnej i pełni funkcję 
jego przewodnika, lecz otwiera horyzonty mentora na nowe sposoby myślenia31. 
Również coaching jest istotną metodą dzielenia się wiedzą, w której coach nie ma 
na celu ukształtowania swojego młodszego stażem podopiecznego na swój wzór 
i podobieństwo, lecz koncentruje się na rozwoju nowych kwalifikacji i kompetencji, 
poprzez umiejętny rozwój umiejętności, zasobów i kreatywności, które coachee już 
posiada. Głównym celem coachingu jest rozwój możliwości członków organizacji 
tak, aby osiągnąć zamierzony cel w konkretnej sytuacji w pracy32. 

Metody te, wprowadzone do organizacji i zastosowane w sposób innowacyjny 
i  kreatywny, zostaną zaakceptowane przez członków organizacji, co wpłynie ko-
rzystnie na proces dzielenia się wiedzą w organizacji.

4. Istota oraz innowacyjny charakter dzielenia się 
wiedzą w organizacjach publicznych

Organizacje publiczne funkcjonują w sferze spraw publicznych, w celu zapew-
nienia obywatelom możliwości dostępu do pewnych niezbędnych świadczeń. Ich 
zadaniem jest ochrona interesu publicznego i wspieranie obywateli, a także popra-
wa jakości ich życia. Organizacje publiczne działają w  konkretnych otoczeniach 
i środowiskach, wykonując konkretne zadania przy pomocy posiadanych zasobów, 
a ich zadania i kompetencje są określone przepisami prawa. Organizacje publiczne 
są „społecznymi magazynami potrzebnej do działania w społeczeństwie, szczegól-
nej wiedzy: o rozpoznawaniu i klasyfikowaniu sytuacji i związanych z nimi progra-
mach działania”33. Organizacje te posiadają jednak swoistą autonomię, którą mogą 
uzewnętrznić, między innymi podczas procesu dzielenia się wiedzą. Przyjęte przez 
organizacje normy pozostawiają jej swobodę kształtowania zachowań, zapewnia-
jąc jednocześnie możliwość współżycia z innymi lub eliminując aktywności, które 

30  Ibidem, s. 62.
31  A. Jashapara, Zarządzanie…, s. 235.
32  D. Rock, L.J.Page, Fundamenty coachingu, Co&Me Publishing, Warszawa 2014, s. 35.
33  J. Górniak. Instytucje, wiedza, działanie i kapitał instytucjonalny, „Zarządzanie Publiczne” 2013, nr 
2-3 (24-25), s. 23.



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie102

mogą mieć złe konsekwencje dla samej organizacji lub osób z jej otoczenia34. Ro-
snące wymagania obywateli oraz postęp technologiczny generują potrzebę takiego 
dzielenia się wiedzą, aby zaspokoić potrzeby świadczeniobiorców. W organizacjach 
publicznych istota dzielenia się wiedzą jest uwarunkowana faktem, ze organizacje 
te „istnieją wyłącznie poprzez działanie ludzi. Reguły instytucjonalne mogą być za-
pisane w różnych dokumentach, ale stają się społecznie realne, czyli wpływają na 
zachowania poprzez komunikację międzyludzką i wynikające z tej komunikacji za-
chowania”35. W organizacjach publicznych wiele działań opartych jest na nawykach, 
które pojawiają się w rutynowych sytuacjach, pozwalających unikać ryzyka i wybo-
ru wariantów postępowania. Te schematy stanowią fundament organizacji, jednak 
ten ukształtowany system może być poddany innowacjom.

Metody dzielenia się wiedzą, zarówno te tradycyjne, jak i innowacyjne mogą być 
stosowane w odniesieniu do materialnego, technologicznego i organizacyjnego aspek-
tu pracy indywidualnej i zespołowej36. Dotyczą one także dzielenia się wiedzą jawną 
oraz ukrytą. Działanie to jest nastawione na proces interakcji, a celem jest przekaza-
nie innym swojej wiedzy – spostrzeżeń, doświadczeń w formie wiadomości (przekaz 
informacji) lub poprzez pokazanie danego zachowania (praktyczne działanie). Istota 
dzielenia się wiedzą polega na „działaniu indywidualnym i grupowym, świadomym, 
wymagającym zaangażowania jednostki, która ma dzielić się wiedzą”37.

Organizacje publiczne są organizacjami posiadającymi hierarchiczną strukturę, 
która przekłada się na istnienie barier w dzieleniu się wiedzą. Większość organizacji 
publicznych posiada swoją centralę, piony, departamenty, działy, sekcje i zespoły, 
które bardziej lub mniej współpracują ze sobą. W innowacyjnym dzieleniu się wie-
dzą w takich organizacjach ważne jest, aby innowacyjność objęła wszystkie te pod-
jednostki. Zgodnie z opinią J. Klimka „proces innowacji można określić jako zespół 
działań składających się na powstanie oraz (pierwsze) wprowadzenie do praktyki 
nowych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych”38. W związ-
ku z tym wspomniany zespół działań, aby spełnił swoje zadanie, powinien zostać 
równolegle wprowadzony we wszystkich podjednostkach organizacji publicznej.

Organizacja publiczna musi zapewnić sobie dostęp do źródła innowacji, stwo-
rzyć bank rozwiązań, które już istnieją wraz z  informacją, jak można z nich sko-
rzystać, bądź jeśli nie ma gotowych rozwiązań, musi wygenerować nowe, własne 
pomysły lub poszukać ich poza macierzystą organizacją39. Nowe, innowacyjne me-
tody dzielenia się wiedzą muszą zostać wdrożone tak, aby były dla członków organi-
zacji interesujące, pozwalające na realizację wyzwań w taki sposób, aby ograniczyć 

34  Ibidem, s. 23.
35  Ibidem.
36  G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą…, s. 179.
37  A. Rudawska, Dzielenie się wiedzą…, s. 94.
38 J. Klimek, Strategia MŚP…, s. 202.
39  Ibidem.
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„mur sceptycyzmu i cynizmu swoich kolegów i szefów”40 i nie powrócić do starych 
nawyków i  tradycyjnych metod postępowania. Aby ułatwić implementację inno-
wacyjnych metod dzielenia się wiedzą, należy zrozumieć potrzeby użytkowników 
i uświadomić im sens proponowanych rozwiązań.

5. Efekty innowacyjnego dzielenia się wiedzą 
w organizacjach publicznych

Miarą sukcesu organizacji jest jedność celów i  wartości wyznawanych przez 
wszystkich członków organizacji publicznej ku pożytkowi otoczenia danej organi-
zacji. Członkowie organizacji będą maksymalnie efektywni wtedy, gdy to, „co ma 
wartość dla nich, nie stoi w sprzeczności z tym, co ma wartość dla organizacji”41. 
W związku z powyższym efekty innowacyjnego dzielenia się wiedzą znajdą swoje 
odzwierciedlenie w trzech obszarach: z perspektywy członków organizacji, z per-
spektywy organizacji jako całości oraz z perspektywy bezpośredniego otoczenia or-
ganizacji – jej klientów (świadczeniobiorców).

Efektem dla członków organizacji publicznej może być satysfakcja z posiadanej wie-
dzy, którą można się dalej dzielić, zaangażowanie w wiedzę – dostrzeżenie jej wartości 
i rozwijanie umiejętności korzystania z wiedzy, a także chęć rozwijania własnych zaso-
bów wiedzy. Członek organizacji może tworzyć nową wiedzę poprzez łączenie dotych-
czasowych zasobów, a przede wszystkim nabyć kompetencje w efektywnym stosowaniu 
wiedzy i zrozumieniu możliwości wykorzystania wiedzy istniejącej. Nabywa on świado-
mość, że kontroluje wiedzę i ma swobodę w jej stosowaniu, czyli jego wiedza została zin-
ternalizowana. W trakcie dzielenia się wiedzą osoba ją przekazująca dodatkowo rozwija 
swoje mapy poznawcze, dzięki czemu dostrzega szerszą perspektywę, relacje pomiędzy 
działaniami i może to przełożyć na spojrzenie całościowe. Wcześniej nierozwiązywalne 
problemy mogą być łatwiej rozwiązywalne, zadania mogą być wykonane szybciej lub le-
piej dzięki innowacjom indywidualnym. Te pozytywne efekty dzielenia się wiedzą przy-
czyniają się do wzrostu poczucia własnej wartości członka organizacji i wzrostu jego 
motywacji42. Z dzieleniem się wiedzą ukrytą najbardziej będą związane efekty w postaci 
zaspokojenia indywidualnych potrzeb wyższego rzędu członka organizacji, do których 
należą uznanie, prestiż, przynależność, akceptacja oraz zadowolenie z wkładu w rozwój 
organizacji i potwierdzenie swojej w jej pozycji43. Długoterminowo członkowie organi-
zacji mogą liczyć na efekt wzajemności – możliwość uzyskania w przyszłości potrzebnej 
wiedzy od osób, z którymi obecnie dzielą się wiedzą. 

40  A. Jashapara, Zarządzanie…, s. 334.
41  A. Wziątek-Staśko, Motywowanie…, s. 133.
42  A. Rudawska, Dzielenie się wiedzą…, s. 98.
43  J. Moczydłowska, Zarządzanie wiedzą – dylematy psychologiczne, Prace Naukowe Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005, nr 1064, s. 176-177.
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Z perspektywy organizacji publicznej efekty dzielenia się wiedzą można do-
strzec zarówno na poziomie funkcjonowania całej organizacji, jak i  realizacji 
poszczególnych zadań. Dzięki dzieleniu się wiedzą następuje wzrost upowszech-
nienia wiedzy w organizacji, a większa wspólna wiedza umożliwia współpracę po-
między członkami organizacji i generuje tworzenie innowacyjnych rozwiązań44. 
Poprawa współpracy pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacji jest rów-
nież efektem dzielenia się wiedzą, dzięki temu może nastąpić wzajemne uczenie 
się, stymulacja powstawania innowacyjnych pomysłów oraz powiększenie istnie-
jących zasobów wiedzy organizacji. M.R. Haas i M.T. Hansen wskazali ponadto na 
dodatkowe korzyści z dzielenia się wiedzą: oszczędność czasu, wzrost jakości pra-
cy oraz sygnalizowanie kompetencji członków organizacji. Autorzy proklamują, 
że te trzy wymiary wykonywania zadań mogą być ze sobą związane i wpływają na 
siebie wzajemnie. Jeśli oszczędność czasu jest związana z użyciem dokumentów, 
może to mieć pozytywny wpływ na jakość pracy. Jeśli wiadomo, jakie kompeten-
cje posiadają poszczególni członkowie organizacji, poprawi to jakość pracy. Jeżeli 
sygnały kompetencji będą się odnosiły do jakości świadczonych usług, wpłynie to 
pozytywnie na jakość pracy45. 

Natomiast wzrost jakości świadczonych usług przełoży się na efekt w  trzecim 
obszarze – czyli dzielenie się wiedzą w organizacji publicznej wpłynie na świadcze-
niobiorców – na ich poziom zadowolenia ze świadczonych usług w danej organiza-
cji, i, automatycznie, na wzrost prestiżu organizacji publicznej. 

Podsumowanie

Wiedza jest zasobem o  bardzo szczególnych cechach, wynikających zarówno 
z trudnego do określenia charakteru tego zasobu, jak i z faktu, że wiedza musi być 
stale odnawiana, aktualizowana i  modyfikowana, co jest wynikiem dynamicznie 
zmieniającego się otoczenia. Jednak wiedza, która nie będzie stosowana, którą nie 
będziemy się dzielić, nie będzie miała żadnej wartości ani dla organizacji, ani dla jej 
członków. Wiedza przestarzała, nieadekwatna do warunków panujących w organi-
zacji może mieć na organizację wpływ wręcz niekorzystny. Wiedza powinna służyć 
postępowi, rozwojowi i pozytywnej zmianie, ma przynosić owoce, które zagwaran-
tują organizacji trwały rozwój. Wiedza będąca zasobem organizacji, zarówno jawna 
jak i ukryta, którą jej członkowie dzielą się za pomocą nowoczesnych i innowacyj-
nych metod, pozwala na ulepszenie, uproszczenie i  skrócenie procesów decyzyj-
nych i w efekcie lepsze dostosowanie się do warunków panujących na rynku.

Organizacje publiczne, w których proces dzielenia się wiedzą przebiega z wyko-

44  A. Rudawska. Dzielenie się wiedzą…, s. 99.
45  M.R. Haas, M.T. Hansen, Different knowledge, different benefits: toward a productivity perspective on 
knowledge sharing in organizations, “Strategic Management Journal” 2007, nr 28, s. 1143. 
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rzystaniem innowacyjnych metod, są pozytywnie postrzegane przez świadczenio-
biorców, a prestiż organizacji wzrasta. 
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BUDŻET OBYWATELSKI JAKO PRZYKŁAD 
WSPÓŁDECYDOWANIA O ROZWOJU NA SZCZEBLU 

SAMORZĄDOWYM WOBEC ZMIAN PRAWNYCH 
Z 2018 ROKU

CITIZENS’ BUDGET AS AN EXAMPLE OF 
CO-DECIDING ABOUT DEVELOPMENT 

AT THE LOCAL GOVERNMENT LEVEL IN RELATION 
TO LEGAL CHANGES OF 2018

Streszczenie: Budżet partycypacyjny to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtwo-
rzą budżet danego samorządu, tym samym współdecydując o dystrybucji określonej puli pieniędzy 



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie108

publicznych. Włączenie mieszkańców we współdecydowanie o sposobie wydatkowania tych środ-
ków spotyka się z coraz większym zainteresowaniem obu stron, zarówno mieszkańców, jak i władz. 
Dzieje się tak, gdyż dobrze zaplanowane i przeprowadzone procesy partycypacyjne pozwalają bar-
dziej efektywnie gospodarować pieniędzmi, m.in. ułatwiając identyfikację najistotniejszych potrzeb 
społecznych i wspomagając integrację i porozumienie różnych osób i grup – mających odmienne, 
partykularne interesy. W niniejszym opracowaniu zaprezentowane zostały przykłady regulacji lo-
kalnych budżetów obywatelskich funkcjonujących w wybranych polskich miastach. Autorka omó-
wiła je w kontekście nowo przyjętych przepisów ustawowych wprowadzonych nowelizacją m.in. 
ustrojowych ustaw samorządowych z dnia 11 stycznia 2018 roku, wyciągając wnioski z zapropono-
wanych przez ustawodawcę regulacji i rozważając, jakie mogą mieć konsekwencje dla samorządów. 
Celem autorki była ocena wprowadzonych regulacji pod kątem ich ewentualnych konsekwencji 
dla procesów zwiększania partycypacji obywatelskiej w sprawowaniu władzy na szczeblu lokalnym.

Słowa kluczowe: budżet obywatelski, partycypacja społeczna, samorząd terytorialny

Abstract: The participatory budget is a decision-making process, in which the inhabitants co-create 
the budget of a given self-government, thus co-deciding on the distribution of a given pool of public 
money. The inclusion of residents in co-deciding on the manner of spending these funds is getting 
more and more popular among both residents and authorities. This is because well-planned and 
carried out participatory processes allow you to manage your money more effectively, including 
facilitating the identification of the most important social needs and supporting the integration and 
understanding of various people and groups – having different, particular interests. This study pre-
sents examples of regulation of local civic budgets functioning in selected polish cities. The author 
discussed them in the context of newly adopted statutory provisions introduced by the amend-
ment, including of governmental self-government acts of 11 January 2018, drawing conclusions 
from the regulations proposed by the legislator and considering what consequences they may have 
for local governments. The author’s goal was to assess the introduced regulations in terms of their 
possible consequences for the processes of increasing civic participation in exercising power at the 
local level.

Keywords: Citizens’ budget, participation, local self-government, city

Wstęp

„Wyznaczenie podstawowych celów polityki (…) musi odbywać się poprzez 
głębokie rozpoznanie potrzeb społecznych i narzędzi umożliwiających ich zaspo-
kajanie”1. Zarówno teoretycy, jak i praktycy finansów publicznych zgadzają się, że 
prawidłowe wykorzystanie ograniczonych środków jest bardziej efektywne, im bli-
żej odbiorców znajdują się ich dysponenci. Doskonale w tę ideę wpisuje się tzw. bu-
dżet partycypacyjny – w Polsce nazywany „obywatelskim”. Jest „to proces decyzyj-
ny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet danego miasta, tym samym 

1  S. Owsiak, Finanse publiczne – teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 112.
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współdecydując o  dystrybucji określonej puli środków publicznych”2. Proces ten 
stanowi jedną z form konsultacji społecznych, choć różni się od nich tym, że jego 
wyniki są dla władz wiążące. 

Historia budżetu obywatelskiego sięga 1989 roku, kiedy to po raz pierwszy taką 
formę konsultacji wydatków wprowadziły władze brazylijskiego ponadmilionowego 
miasta o nazwie Porto Alegre. Swoista „innowacja” doprowadziła do rzeczywistych 
sukcesów – w 1989 roku kanalizację posiadało zaledwie 49% populacji Porto Alegre, 
a w wyniku decyzji mieszkańców w 2001 roku miało ją zapewnione już 98% populacji 
miasta3. Te i inne widoczne zmiany zmotywowały w ciągu kilku lat prawie kolejnych 
200 brazylijskich miast do wprowadzenia podobnych rozwiązań4. W ślad za Brazy-
lią poszły następnie m.in.: Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy czy Hiszpania. 
Polskim pionierem stał się Sopot, gdzie w 2011 roku po raz pierwszy zastosowano tę 
procedurę. Inicjatywa została dobrze przyjęta i szybko rozprzestrzeniła się na zasadzie 
dobrej praktyki do innych samorządów, m.in. Elbląga, Poznania i Zielonej Góry, aż 
wreszcie przyjęło ją jako standard większość dużych miast z Warszawą na czele.  

Włączenie mieszkańców we współdecydowanie o  sposobie wydatkowania środ-
ków publicznych spotyka się z coraz większym zainteresowaniem obu stron, zarówno 
społecznej (mieszkańców), jak i publicznej (władz gmin). Dzieje się tak, gdyż dobrze 
zaplanowane i przeprowadzone procesy partycypacyjne pozwalają bardziej efektywnie 
gospodarować pieniędzmi, m.in. ułatwiając identyfikację najistotniejszych potrzeb spo-
łecznych i wspomagając integrację i porozumienie różnych osób i grup, mających od-
mienne, partykularne interesy. Realizacja zwycięskich projektów zgodnie z założeniami 
ich inicjatorów podnosi poziom społecznego zaufania do władz i wzbudza w autorach 
zwycięskich inicjatyw coraz większą potrzebę angażowania się w sprawy publiczne5. 

W niniejszym opracowaniu zaprezentowane zostaną przykłady regulacji lokalnych 
budżetów obywatelskich funkcjonujących w  wybranych polskich miastach. Autorka 
opowie o nich w kontekście nowo przyjętych przepisów ustawowych wprowadzonych 
nowelizacją m.in. ustrojowych ustaw samorządowych z dnia 11 stycznia 2018 roku6. 
W  związku ze wskazanymi regulacjami realizacja tej formy konsultacji społecznych 
z mieszkańcami w miastach na prawach powiatu będzie miała charakter obligatoryj-
ny. Nowelizacja wprowadza ją także – fakultatywnie – do ustawy powiatowej i woje-

2  W. Kłębowski, Budżet partycypacyjny. Krótka historia obsługi, Instytut Obywatelski, Warszawa 2013, s. 8.
3  R. Górski, Przewodnik po demokracji uczestniczącej/partycypacyjnej, Bractwo Trojka, Poznań – Kra-
ków 2005, s. 26-30.
4  W. Kłębowski, Budżet partycypacyjny…, s. 11.
5  B. Lewenstein, Między zarządzaniem a współrządzeniem. Obywatelskie modele rozwoju społeczno-
ści lokalnej, [w:] B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec (red.), Partycypacja społeczna i aktywiza-
cja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2010, s. 23-27.
6  Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych z dnia 11 stycznia 2018 r., Dz.U. 
z 2018 r., poz. 130.
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wódzkiej. Dotychczas tylko nieliczne powiaty (m.in. toruński, wągrowiecki, gostyński, 
tarnogórski) decydowały się na wprowadzenie budżetu obywatelskiego, a w przypadku 
województw były to m.in. podlaskie (w 2012/2013 roku), łódzkie (obecnie kwota 8 mln 
zł), opolskie (obecnie kwota 3 mln zł)7 czy małopolskie (obecnie kwota 8 mln zł)8. Każdy 
z „budżetów” miał jednak inną specyfikę i wydaje się, że tym, co je łączyło, była jedynie 
wspólna idea i nazwa. Co ważne, kwoty, które na realizację projektów przeznaczano 
w miastach, powiatach i województwach, znacząco się różnią. Na przykład na 2018 rok 
w powiecie tarnogórskim zarezerwowano kwotę 250 tys. zł. W tym samym czasie bu-
dżet obywatelski realizowało także miasto Tarnowskie Góry, gdzie zarezerwowano na 
podobny cel kwotę dwukrotnie większą – 500 tys. zł. Budżety obywatelskie wzbudzają 
większe zainteresowanie w dużych miastach, bo tam mieszkańcy są bardziej „oddaleni” 
od swoich przedstawicieli i mają mniejsze szanse na bieżącą z nimi komunikację. Inaczej 
sytuacja przedstawia się w małych gminach, gdzie stosunkowo łatwo nawiązać kontakt 
z urzędem bądź konkretnym radnym, a w gronie tzw. społeczników wszyscy się znają. 

Omawiana nowelizacja uregulowała kilka istotnych elementów związanych z bu-
dżetami obywatelskimi, m.in. minimalne kwoty, które mają być zarezerwowane na 
ten cel w budżetach gmin, a także wskazała, jaki organ i w jakiej formie będzie roz-
strzygał kwestie regulaminu. Autorka, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadcze-
nia polskich samorządów w realizacji budżetów obywatelskich, rozważyła ewentualne 
konsekwencje wprowadzonych rozwiązań prawnych i podjęła próbę znalezienia od-
powiedzi na pytanie, czy sam fakt ich uchwalenia, a także zakres regulacji przyczy-
ni się do wzmocnienia i upowszechnienia budżetów obywatelskich, czy może wręcz 
przeciwnie – usztywni zasady i ograniczy samodzielność – częstokroć doświadczo-
nych już – samorządów. W związku z tym celem autorki stała się ocena wprowadzo-
nych regulacji pod kątem ich ewentualnych konsekwencji dla procesów zwiększania 
partycypacji obywatelskiej w sprawowaniu władzy na szczeblu lokalnym. 

1. Budżet obywatelski jako forma partycypacji 
w sprawowaniu władzy

Budżet obywatelski jest praktyczną formą realizacji postulatów partycypacji spo-
łecznej czy też publicznej – partycypuje bowiem społeczeństwo, ale przedmiotem tej 
partycypacji są sprawy publiczne. „Termin partycypacja jest pojęciem szerokim i nie-
ostrym, stąd w literaturze przedmiotu jest on konkretyzowany i używany na ogół wraz 
z dodatkowym uszczegółowieniem”9. Sama partycypacja oznacza uczestnictwo, będą-

7  https://budzet.opolskie.pl/ [dostęp: 1.02.2018].
8  https://www.bo.malopolska.pl/index.php/o-budzecie [dostęp: 1.02.2018].
9  J. Rokicki, Partycypacja społeczna (pojęcie, aspekty teoretyczne), [w:] M. Gurdek (red.), Partycypacja 
społeczna we współczesnym samorządzie terytorialnym, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 
2016, s. 13. 
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ce najpełniejszym wyrazem ustroju demokratycznego, którego etymologia wywodzi 
się z połączenia dwóch greckich słów: demos (lud) i kratos (władza, rządy)10 i oznacza 
władzę ludu. Klasyczna demokracja, jaka narodziła się w Atenach, miała charakter bez-
pośredni i włączała w proces rządzenia wszystkich, przynajmniej w teorii (bo przecież 
jedynie niewielka grupa Ateńczyków dysponowała określonymi prawami) obywateli. 
Jako że „demokrację antyczną od nowożytnej dzieli ponad dwa tysiące lat”11, współcze-
sna (np. ze względów technicznych) raczej ma charakter pośredni, tj. przedstawicielski. 
Jednak kształtująca się przez stulecia nowożytna koncepcja demokracji zdecydowanie 
nie jest teorią jednolitą. Alexis de Tocqueville, rozpoczynając w 1835 roku pisanie swo-
jego dzieła O demokracji w Ameryce, zauważył: „Wielka rewolucja demokratyczna do-
konuje się wśród nas. Wszyscy ją widzą, lecz nie wszyscy jednakowo oceniają. Jedni, 
uważając ją za zjawisko nowe, a przy tym przypadkowe, mają nadzieję, że można ją 
będzie jeszcze powstrzymać, dla innych natomiast jest ona nieodwracalna”12. 

Budżet obywatelski w przeciwieństwie do referendów czy standardowych „kon-
sultacji społecznych”, których jest specyficzną odmianą, to jeden z nielicznych przy-
kładów formy demokracji bezpośredniej, która cieszy się z roku na rok coraz więk-
szą popularnością i przychylnością mieszkańców, mimo że do niedawna nie była 
nawet przedmiotem powszechnie obowiązujących regulacji prawnych. 

Partycypacja społeczna może być definiowana jako „udział mieszkańców w  for-
malnych i  nieformalnych procesach samoorganizacji, zmierzających do polepszania 
warunków życia w społeczności lokalnej”13. Może ona przybierać różne formy. Każda 
z nich odpowiada stopniowi zaangażowania społecznego w proces podejmowania pu-
blicznych decyzji. Doskonale tę kwestię obrazuje tzw. drabina społecznej partycypacji 
autorstwa S.R. Arnsteina. Poszczególne szczeble „drabiny” oznaczają odmienne stopnie 
społecznego zaangażowania. Łącznie jest ich osiem: manipulacja (fasadowe ciała kon-
sultacyjne bez rzeczywistych kompetencji), terapia (traktowanie głosu mieszkańca jako 
patologicznego i jednostkowego żądania), informowanie (proces jednostronny), kon-
sultacje, pacyfikacja/uspokojenie, partnerstwo, delegowanie władzy i wreszcie kontro-
la obywatelska. Dwa pierwsze szczeble wskazują na brak partycypacji. Kolejne trzy to 
partycypacja pozorna (tzw. tokeizm), w której obywatele otrzymują informacje i mogą 
komunikować się zwrotnie, jednak nie daje się im rzeczywistych narzędzi wpływania 
na podejmowane decyzje. Dopiero trzy ostatnie opisują pełną partycypację mogącą być 
utożsamioną – według autora – z władzą społeczeństwa14. Budżet obywatelski należało-
by usytuować na poziomie 7 – czyli delegowanie władzy, bo w istocie tym właśnie jest – 

10  M. Rachwał, Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego 
w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, s. 14. 
11  Ibidem, s. 19.
12  A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, PIW, Warszawa 1976, s. 23. 
13  B. Lewenstein, Między zarządzaniem a współrządzeniem…, s. 9.
14  S.R. Arnstein, A Ladder of Citizen Participation, “Journal of the American Institute of Planners” 
1969, Vol. 35, s. 217.
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delegowaniem władzy w określonym i ściśle skwantyfikowanym obszarze. Inni autorzy15 
wskazują na trzy poziomy społecznego zaangażowania (bądź jego braku), również roz-
pisując je na 8-9 szczebli. Są to: informowanie16, konsultowanie17 i współdecydowanie18. 

Warto podkreślić, że nieinformowanie społeczeństwa o jakimś działaniu nie może 
być jednoznacznie traktowane jako zaniedbanie czy zła wola. Istnieje bowiem szereg 
zadań, o  realizacji których informowanie mieszkańców jest bezzasadne. Chodzi tu 
o bieżące zadania wynikające z przepisów prawa, co do których nie ma wątpliwości, 
że muszą zostać wykonane, a  sposób ich realizacji narzucają kryteria efektywności 
i  fachowości. Włączanie społeczeństwa we współdecydowanie o  ich realizacji mo-
głoby spowodować niepotrzebne „tarcia”. Na przykład gdyby dyrektor szkoły chciał 
konsultować z rodzicami kolor elewacji budynku, to z pewnością stałoby się to przy-
czyną drobnych konfliktów i niezadowolenia części rodziców. Gdy jednak uczniowie 
wracają po wakacjach do nowo pomalowanej szkoły, to rodzice nie zastanawiają się 
najczęściej nad kolorem, a raczej cieszą się z efektu „świeżości” budynku i w większo-
ści poprzestają na pozytywnych emocjach związanych z faktem zmiany koloru.

Wiele jednostek określa w regulaminach, na jakiego rodzaju zadania mogą zo-
stać przeznaczone pieniądze. Na przykład w Rudzie Śląskiej wskazuje się, iż zadania 
„obejmują działania zgodne z obowiązującym prawem oraz stanowią zadania wła-
sne gminy, określone w ustawach o samorządzie gminnym i powiatowym; zlokalizo-
wane są na terenie, na którym miasto może (zgodnie z prawem) wydatkować środki 
publiczne, z zastrzeżeniem, że z budżetu obywatelskiego wyłączone są inwestycje 
i remonty w budynkach placówek oświatowych; są ogólnodostępne, tj. dostępne dla 
wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej, przy czym korzystanie z nich nie może być 
biletowane ani płatne. Warunek ogólnodostępności nie wyklucza możliwości zamy-
kania obiektu, np. po zmroku, ze względów bezpieczeństwa”19.

15  D. Długosz, J.J. Wygnański, Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Sto-
warzyszenie Forum na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa 2005, s. 24-25.
16  Władze decydują całkowicie jednostronnie i samodzielnie, nie informując opinii publicznej w ogó-
le, albo informując opinię o podjętych decyzjach – po ich podjęciu, albo też przed podjęciem decyzji 
informując o swych planach i przyjmując do wiadomości pojawiające się opinie społeczne, a następnie 
wykorzystując je w mniejszym lub większym stopniu do zmiany treści decyzji. 
17  Władze przed podjęciem decyzji zasięgają aktywnie opinii poszczególnych obywateli (wybranych lide-
rów, ekspertów), korzystając z wysłuchań publicznych, sondaży telefonicznych, badań opinii publicznej, 
bądź też przed podjęciem decyzji aktywnie zasięgają opinii, przeprowadzając konsultacje społeczne z róż-
nymi grupami społecznymi i ich reprezentacjami (organizacjami) na podstawie wymogów prawa lub poli-
tycznej woli, bądź przed podjęciem decyzji zasięgają opinii w ramach ustawowo powołanych przez państwo 
publicznych instytucji konsultacyjnych i opiniodawczych, których wysłuchanie ma charakter obowiązkowy.
18  Władze przed podjęciem decyzji współpracują z  partnerami społecznymi (negocjacje, wspólne 
planowanie, osiąganie konsensusu) i  wraz z  nimi podejmują kompromisową, wspólną decyzję, na 
przykład w formie porozumienia lub wspólnego programu, bądź przekazują podejmowanie decyzji 
grupom lub partnerom społecznym i akceptują te decyzje, kontrolując ewentualnie ich proceduralną 
legalność i poprawność oraz zgodność treści decyzji z obowiązującym porządkiem prawnym (na przy-
kład referenda, układy zbiorowe pracy).
19  Art. § 5  uchwały nr PR.0007.69.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie 
Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2018 rok.
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2. Wybrane regulacje dotyczące budżetu obywatelskiego 
w polskich miastach

Przedmiotem budżetu obywatelskiego może stać się każdy projekt, który wpi-
suje się w realizację zadań określonej jednostki samorządu terytorialnego. Jest on 
bowiem faktycznie fragmentem budżetu gminy, stąd odnoszą się do niego wszel-
kie przepisy wynikające z  konieczności zapewnienia prawidłowej gospodarki fi-
nansowej danej jednostki. Jasne jest też, że „proces budżetowy dotyczy interesów 
wyborców”20, w  związku z  tym finansowane zadania muszą być zgodne z  celami 
strategicznymi i operacyjnymi danej jednostki i przyczyniać się do poprawy jakości 
życia jej mieszkańców. Wydawałoby się więc, że każda z prawie 2500 polskich gmin 
ma podobne potrzeby, a  jej mieszkańcy chcą tego samego, okazuje się jednak, że 
dotychczasowy brak uregulowań ustawowych w tym zakresie spowodował ogrom 
różnorodnych rozwiązań, zarówno formalnych, jak i materialnych – dotyczących 
procedury wydatkowania środków w  ramach budżetów obywatelskich. Odmien-
ne są limity środków, procedury zgłaszania projektów, sposoby oddawania głosów, 
a nawet dopuszczalny wiek potencjalnych projektodawców i głosujących. Inne są 
też terminy i sposoby podziałów obszarów na swoiste projektowe „okręgi wyborcze”. 

Jeśli chodzi o czynne prawo wyborcze, to w głosowaniu nad projektami może 
brać udział zazwyczaj każdy mieszkaniec danego miasta, który osiągnął określony 
w regulaminie budżetu wiek. Najczęściej jest to 16 lat (m.in. w Koszalinie21, Katowi-
cach22 czy Krakowie23). Niektóre miasta nie wskazują jednak granicy wiekowej, ani 
w odniesieniu do osób zgłaszających projekty, ani tych głosujących. Niektóre, tak 
jak Sosnowiec, decydują się oprócz tradycyjnego budżetu obywatelskiego wprowa-
dzić dodatkowo: Młodzieżowy Budżet Obywatelski (MBO) oraz Przedszkolny Bu-
dżet Obywatelski (PBO). W bieżącym roku w Sosnowcu na zadania w MBO prze-
znaczono 400 tys. zł, a w PBO 100 tys. zł – odpowiednio do podziału na wszystkie 
zainteresowane placówki. Autorami projektów w MBO mogą być jedynie uczniowie 
szkół, a w PBO rodzice przedszkolaków24.

Poszczególne miasta przeznaczają na realizację budżetu obywatelskiego różne kwo-
ty. W Koszalinie w 2018 roku będzie to 1,5 mln zł, z podziałem na część ogólnomiejską 
(650 tys. zł) oraz 17 części osiedlowych (po 50 tys. zł każda)25. W Rudzie Śląskiej kwota 
środków przeznaczonych na zadania wybrane do realizacji w ramach budżetu obywa-

20  D. Fleszer, Budżet obywatelski – oczekiwania, realia, [w:] Partycypacja społeczna…, s. 110.
21  https://koszalin.budzet-obywatelski.org/ [dostęp: 1.02.2018].
22  http://bo.katowice.eu/OBudzecie/Strony/default.aspx [dostęp: 1.02.2018].
23  Regulamin głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa (zał. do zarządzenia nr 
1397/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5.06.2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania 
w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz wzoru karty głosowania na rok 2017.
24  https://obywatelski.sosnowiec.pl/obszary [dostęp: 1.02.2018].
25  https://koszalin.budzet-obywatelski.org/ [dostęp: 1.02.2018].



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie114

telskiego na 2018 rok wynosi łącznie 2,815 mln zł, z podziałem na zadania o charakterze 
ogólnomiejskim (1 mln zł) i lokalnym (łącznie 1,815 mln zł, z podziałem na poszcze-
gólne dzielnice w równych kwotach po 165 tys. zł każda)26. W Katowicach na projekty 
budżetu obywatelskiego zarezerwowano na 2018 rok aż 20 mln zł, z czego 3 mln zł na 
projekty ogólnomiejskie i 17 mln zł na projekty lokalne (w dzielnicach)27. W Gliwicach 
natomiast władze przeznaczyły na projekty mieszkańców w 4,5 mln zł28. Analizując po-
wyższe dane, należy stwierdzić, że rozbieżności pomiędzy kwotami są olbrzymie i za-
łożenie, że im więcej mieszkańców w jednostce (lub im większy jest jej roczny budżet), 
tym kwoty te będą proporcjonalnie większe, okazuje się błędne. 

Różnie reguluje się także procedurę zgłaszania projektów oraz status potencjalnych 
projektodawców. W Koszalinie projekt ogólnomiejski może być złożony przez miesz-
kańca, grupę mieszkańców lub organizację pozarządową i musi zostać poparty podpi-
sami 30 mieszkańców. Projekt osiedlowy natomiast może być złożony przez mieszkań-
ca, grupę mieszkańców danego osiedla lub organizację pozarządową i uzyskać wstępne 
poparcie 15 osób. W regulaminie wskazano ponadto, że głosowanie odbywa się za po-
średnictwem strony internetowej www.budzetobywatelski.koszalin.pl oraz w  formie 
papierowych ankiet, a osoba głosująca może oddać głos na maksymalnie jeden projekt 
z każdego osiedla oraz maksymalnie na 3 projekty ogólnomiejskie. Głosowanie trwa 14 
dni29. Natomiast w Krakowie każdy głosujący musi oddać głos na 6 różnych projektów, 
w tym: 3 głosy na zadania o charakterze dzielnicowym zgłoszone w dzielnicy swojego 
zamieszkania i 3 głosy na zadania o charakterze ogólnomiejskim, przy czym najwyżej 
ocenione przez głosującego zadanie otrzymuje 3 punkty, a najniżej oceniane 1 punkt30. 
Jeszcze innym – bardziej skomplikowanym – przykładem jest Sosnowiec, który został 
podzielony na 17 tzw. lokalnych stref konsultacyjnych. Każdy mieszkaniec ma moż-
liwość złożenia maksymalnie 2 projektów. Na etapie głosowania, gdy złożone i pozy-
tywnie zweryfikowane projekty walczą o poparcie mieszkańców, głosować można na 
projekty z terenu całego miasta. Ponadto mieszkaniec może zagłosować na 3 dodatkowe 
zadania: jedno z lokalnej strefy konsultacyjnej, jedno ze strefy szkolnej oraz jedno ze 
strefy przedszkolnej. W tegorocznej edycji 2018 został wprowadzony zapis, że projekt 
trafi do realizacji, jeśli zagłosuje na niego co najmniej 50 mieszkańców31. Zdecydowanie 
wart uwagi jest też Dąbrowski Budżet Partycypacyjny (Dąbrowa Górnicza). Prace nad 
nim zostały zainicjowane już w 2012 r. W grupie roboczej od początku pracowali wspól-

26  Zarządzenie nr SP.0050.1.27.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie 
realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2018 rok.
27  http://bo.katowice.eu/Strony/default.aspx [dostęp: 1.02.2018].
28  https://kontrast.gliwice.eu/sites/default/files/imce/msi_budzet_obywatelski.pdf [dostęp: 1.02.2018].
29  https://koszalin.budzet-obywatelski.org/ [dostęp: 1.02.2018].
30  Regulamin głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa (zał. do zarządzenia nr 
1397/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5.06.2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania 
w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz wzoru karty głosowania na rok 2017.
31  Zarządzenie Nr 344 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 21.04.2017 r. w sprawie zasad i trybu prze-
prowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Sosnowca na 2018 rok.
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nie przedstawiciele prezydenta miasta, radni rady miejskiej i przedstawiciele organizacji 
pozarządowych. 30 stycznia 2013 roku rada miejska przyjęła uchwałę nr XXIII/457/13 
w  sprawie zasad i  trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z  mieszkańcami 
Dąbrowy Górniczej na temat Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2014 rok. Była to 
jedna z pierwszych procedur tego typu w kraju i pierwsza w województwie śląskim. 
Partycypacyjny sposób przygotowania i wypracowane zasady pozwalają nazwać go bu-
dżetem iście „partycypacyjnym”. Dotychczas mieszkańcy złożyli 946 projektów, z czego 
244 zostały wybrane do realizacji, a ich łączna wartość przekracza już 29 mln zł. Zapro-
ponowany w 2017 roku nowy model jest procesem nowatorskim, gdyż poza swoją pod-
stawową rolą pełni też funkcję edukacyjno-integracyjną. Wiąże się to m.in. z ograni-
czeniem do minimum kwestii głosowania, która – jak wynika z obserwacji urzędników 
– często rodzi sytuacje konfliktowe. Postawiono w zamian za to na konsensus i docho-
dzenie do wspólnych wniosków32. W osiągnięciu tych założeń pomagają profesjonalni 
„animatorzy dzielnicowi”, odpowiedzialni za prowadzenie działań włączających miesz-
kańców w procesy decyzyjne. Do ich zadań należy m.in. prowadzenie spotkań konsul-
tacyjnych w dzielnicach. Animatorzy, używając narzędzi partycypacyjnych, starają się 
przeprowadzić jak najszerszą dyskusję pozwalającą na wygenerowanie pomysłów na 
rozwój dzielnicy, a następnie na wybór jednego, który może zostać zrealizowany. Za-
miast powszechnej w kontekście budżetów obywatelskich w Polsce rywalizacji o głosy, 
w Dąbrowie Górniczej promuje się współpracę i dialog, najpierw pomiędzy samymi 
mieszkańcami w danej dzielnicy, a dopiero potem pomiędzy nimi a władzami. 

3. Regulacje ustawowe budżetu obywatelskiego

W Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku nie znajdziemy 
regulacji odnoszącej się do szczególnej formy partycypacji społecznej, jaką są konsulta-
cje społeczne dotyczące budżetu obywatelskiego. Ideę włączania obywateli we współ-
decydowanie o sprawach publicznych, w tym o finansach, wyprowadzić można jednak 
z takich zasad, jak: demokratyczne państwo prawne (art. 2), suwerenność narodu (art. 
4), społeczeństwo obywatelskie (art. 12), dialog społeczny (preambuła) czy subsydiar-
ność właściwa dla zdecentralizowanych struktur samorządowych (rozdz. VII). W pol-
skim systemie prawnym nie istnieje również ustawa, która w całości odnosiłaby się do 
konsultacji społecznych czy ich szczególnej formy – budżetu obywatelskiego. 

Sama instytucja konsultacji z  mieszkańcami została wprowadzona do ustawy 
o samorządzie gminnym nowelą z dnia 2 lutego 1996 roku33. Konsultacje społecz-
ne występujące na wszystkich trzech szczeblach samorządu terytorialnego mogą 
mieć charakter obowiązkowy (obligatoryjny) lub nieobowiązkowy (fakultatywny). 
Pierwsze są związane z przypadkami ściśle przewidzianymi ustawą, drugie dotyczą 

32  https://twojadabrowa.pl/nowy_model/1/historia_dbp.html [dostęp: 1.02.2018].
33  B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 66.
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ważnych dla jednostki samorządowej spraw. Do niedawna budżet obywatelski nie 
był w ogóle uregulowany w przepisach ustaw. Gminy, powiaty i województwa, re-
alizując go, opierały się na własnych przepisach, samodzielnie decydując zarówno 
o procedurach z nim związanych, jak i  sposobie organizacji konkursu projektów, 
wymogach stawianych zgłaszanym inicjatywom czy też, co najważniejsze, kwotach 
przeznaczonych w budżecie danego samorządu na realizację zadań z budżetu oby-
watelskiego na dany rok. Praktyka stosowania narzędzia pokazała jednak, że włoda-
rze z roku na rok przeznaczali na ten cel coraz większe środki finansowe. 

10 listopada 2017 roku wpłynął do sejmu poselski projekt ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania 
i kontrolowania niektórych organów publicznych34. Projekt ten zakładał zmianę szeregu 
aktów prawnych, w tym ustrojowych ustaw samorządowych w kontekście wprowadzenia 
uregulowania dotyczącego budżetu obywatelskiego. Po krótkich pracach legislacyjnych 
projekt ten został uchwalony 11 stycznia 2018 roku i z końcem stycznia wszedł w życie35. 

W znowelizowanej ustawie o samorządzie gminnym36 w art. 5a ustawodawca wska-
zuje, iż „szczególną formą konsultacji społecznych jest budżet obywatelski” i dalej, że 
„w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują 
corocznie o części wydatków budżetu gminy. Zadania wybrane w ramach budżetu oby-
watelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej gminy. Rada gminy w toku 
prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istot-
nym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego”. W związku z nowelizacją też 
w „gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskie-
go jest obowiązkowe, z tym że wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 
0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykona-
nia budżetu”. Ponadto „środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą 
być dzielone na pule obejmujące całość gminy i jej części w postaci jednostek pomocni-
czych lub grup jednostek pomocniczych”. 

Do zadań rady gminy ma należeć ustalenie w  drodze uchwały wymagań, ja-
kie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, w  tym określenie wymo-
gów formalnych dla zgłaszanych projektów, wskazanie wymaganej liczby podpisów 
mieszkańców popierających projekt (nie może być ona większa niż 0,1% mieszkań-
ców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym zgłaszany jest projekt), 
przygotowanie zasad oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, 
wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb od-
wołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania oraz ustanowienia 

34  http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2001 [dostęp: 1.02.2018].
35  Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych z dnia 11 stycznia 2018 r., Dz.U. 
z 2018 r., poz. 130.
36  Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., Dz.U. nr 16, poz. 95, z późn. zm.
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zasad przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicz-
nej wiadomości. Co ważne, ustawodawca wymaga, aby sposób wyboru projektów 
zapewniał równość i bezpośredniość głosowania.

Jeśli chodzi o nowelizację ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powia-
towym37, to wskazuje ona, iż w „ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bez-
pośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu powiatu. Za-
dania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale 
budżetowej powiatu. Rada powiatu w toku prac nad projektem uchwały budżetowej 
nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach bu-
dżetu obywatelskiego”. Ponadto „środki wydatkowane w ramach budżetu obywatel-
skiego mogą być dzielone na pule obejmujące całość powiatu i jego części w postaci 
gmin lub grup gmin”. Odmiennie do uregulowań budżetu obywatelskiego w gminie, 
w  przypadku powiatu nie wskazano minimalnego progu procentowego budżetu, 
który ma być przeznaczony na realizację projektów mieszkańców. Decyzja ta nale-
żeć będzie do samych włodarzy. Tak jak w przypadku gminy jednak o wymaganiach 
dotyczących projektu budżetu obywatelskiego zdecyduje organ stanowiący, tj. rada 
powiatu. Określi on m.in.: wymogi formalne dla zgłaszanych projektów, wymaganą 
liczbę podpisów mieszkańców popierających dany projekt (nie może być ona więk-
sza niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym 
zgłaszany jest projekt), zasady oceny zgłoszonych projektów w kontekście ich zgod-
ności z prawem czy wykonalności technicznej oraz zasady przeprowadzania głoso-
wania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości. Identycznie 
jak w przypadku gminy ustawodawca wymaga, aby sposób wyboru projektów za-
pewniał równość i bezpośredniość głosowania. 

Podobnie instytucję budżetu obywatelskiego uregulowano w  ustawie z  dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa38. Analogicznie do rozwiązań przy-
jętych w gminie i powiecie ustalono, że w ramach budżetu obywatelskiego miesz-
kańcy w bezpośrednim głosowaniu będą decydować corocznie o części wydatków 
budżetu województwa, a zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zosta-
ną uwzględnione w uchwale budżetowej województwa. Podział środków w ramach 
budżetu obywatelskiego nastąpi bądź w odniesieniu do całości województwa, bądź 
jego części w postaci powiatów lub grup powiatów. Odmiennie do uregulowań bu-
dżetu obywatelskiego w gminie, a identycznie do uregulowań powiatowych, w przy-
padku województwa nie wskazano minimalnego progu procentowego budżetu, któ-
ry ma być przeznaczony na realizację projektów mieszkańców. Decyzja ta należeć 
będzie do samych włodarzy. Organem, który określać ma wymagania, jakie powi-
nien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, w szczególności: wymogi formalne, 
wymaganą liczbę podpisów popierających projekt (nie może być ona większa niż 

37  Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., Dz.U. nr 91, poz. 578, z późn. zm.
38  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576, z późn. zm.
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0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym zgłasza-
ny ma być projekt), zasady oceny zgłoszonych projektów, zasady przeprowadzania 
głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości i inne, 
ma być Sejmik Wojewódzki. 

Mimo że zaprezentowane przepisy stanowią jedynie ogólną regulację omawia-
nej procedury, pozostawiając władzom danej jednostki względnie dużą swobodę 
w zakresie decydowania o procesie budżetowym, ustawodawca narzuca jednak na-
stępujące wymogi:

−	 budżet obywatelski ma być procesem ciągłym, corocznym;
−	 wybrane zadania mają zostać obligatoryjnie wpisane do budżetu i nie mogą 

podlegać późniejszym zmianom bądź być usunięte na etapie jego procedowania 
przez radę lub sejmik; 

−	 w  gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu 
obywatelskiego jest obowiązkowe, z tym że wysokość budżetu obywatelskiego wy-
nosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym spra-
wozdaniu z wykonania budżetu (zapisy te nie dotyczą powiatów i województw);

−	 środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielo-
ne na pule obejmujące całość jednostki i jej części (w gminach: całość gminy i jej 
części w postaci jednostek pomocniczych lub grup jednostek pomocniczych, w po-
wiatach: całość powiatu i jego części w postaci gmin lub grup gmin, a w wojewódz-
twach: całość województwa i jego części w postaci powiatów lub grup powiatów);

−	 organem właściwym do uregulowania procedury budżetu jest rada, a czyni 
to swoją uchwałą;

−	 rada określa w szczególności: wymogi formalne, jakim powinny odpowia-
dać zgłaszane projekty, wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających 
projekt, przy czym nie może być ona większa niż 0,1% mieszkańców terenu obję-
tego pulą budżetu obywatelskiego, w którym zgłaszany jest projekt, zasady oceny 
zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, 
spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji o niedo-
puszczeniu projektu do głosowania oraz zasady przeprowadzania głosowania, usta-
lania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości;

−	 zasady przeprowadzania głosowania muszą zapewniać równość i  bezpo-
średniość głosowania.

Zastosowane usztywnienie (obligatoryjność dla miast na prawach powiatu) jest 
negatywnie oceniane m.in. przez ekspertów Związku Miast Polskich (ZMP), którzy 
negatywnie zaopiniowali te propozycje, ponieważ „powodują niepotrzebne usztyw-
nienie stosowanych rozwiązań, które społeczności lokalne (organy gminy wraz 
z  mieszkańcami) wypracowały przez kilka lat, wyciągając wnioski z  konkretnych 
doświadczeń i uwarunkowań; oznacza to zlekceważenie i odrzucenie tego dorobku; 
zmniejszają w istocie wpływ rady gminy na kształt tej części prac nad budżetem oraz 
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narzucają obligatoryjne stosowanie jednego, sztywnego rozwiązania w miastach na 
prawach powiatu”39. Zapis, jaki został przez ZMP w zamian za te wypracowane przez 
posłów zaproponowany, był następujący: „Szczególną formą konsultacji jest zasię-
gnięcie opinii w sprawie wydatkowania części środków budżetu gminy (budżet par-
tycypacyjny). Rada gminy w uchwale (…) może także określić ich zasięg terytorialny 
i zakres podmiotowy oraz sposób uwzględnienia ich wyniku w procedurze uchwala-
nia budżetu gminy”40. Propozycja ta niestety nie spotkała się z uznaniem większości 
parlamentarnej i pozostała jedynie postulatem środowisk samorządowych. 

Na koniec warto zwrócić jeszcze uwagę na negatywne konsekwencje związa-
ne m.in. z narzuceniem „bezpośredniości” głosowania. Na przykład w Dąbrowie 
Górniczej, która realizuje jeden z  najlepszych procesów budżetu obywatelskiego 
w Polsce, zmiany mogą mieć kolosalne znaczenie. Niedawno bowiem władze ode-
szły tam od rywalizacji (tj. głosowania) na rzecz wypracowywania w dzielnicach, 
wraz ze specjalnie w tym celu zatrudnionymi animatorami, wspólnych stanowisk. 
Głosowanie pozostawiono jedynie w tych okręgach, w których do konsensusu dojść 
się nie udało. 

Podsumowanie

„Konsultacje” to termin pochodzący z języka łacińskiego (consulto oznacza „radzę 
się”)41. Według słownika języka polskiego jest to zasięganie opinii, najczęściej u fachow-
ców bądź specjalistów z jakiejś dziedziny42. Konstruując definicję konsultacji społecz-
nych dotyczących budżetu obywatelskiego w oparciu o powyższe tłumaczenie, można 
stwierdzić, że mowa tu o procesie włączania mieszkańców – jako osób najlepiej znają-
cych własne potrzeby – w podejmowanie konkretnych decyzji finansowych związanych 
z funkcjonowaniem pewnych obszarów istotnych dla danej lokalnej społeczności. 

Wciąż rosnąca popularność tego narzędzia partycypacji społecznej względem in-
nych wynika z faktu, że jego formuła i zasady są dla obywateli nie tyle bardziej zrozu-
miałe i sprawiedliwe niż np. referenda, a raczej z faktu, że realizacja zwycięskich projek-
tów przekłada się na realną – z punktu widzenia mieszkańców – poprawę jakości życia 
konkretnych jednostek. Najczęściej bowiem zwycięskie zadania to te, na które oddano 
najwięcej głosów w określonych obszarach miast, dzielnicach czy na osiedlach. Co wię-
cej, jest to proces długofalowy i powtarzalny, a nie jednorazowy jak referendum. 

Ustawodawca, nowelizując ustrojowe ustawy samorządowe, w odniesieniu do 
budżetu obywatelskiego nie zdecydował się na jego wyczerpujące uregulowanie, 

39  http://www.zmp.poznan.pl/uploads/attachment/file/2001/Stanowisko_ZMP_ws._druku_2001.pdf 
[dostęp: 2.02.2018].
40  http://www.zmp.poznan.pl/uploads/attachment/file/2001/Stanowisko_ZMP_ws._druku_2001.pdf 
[dostęp: 2.02.2018].
41  Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, PWN, Warszawa 1980, s. 383.
42  Mały słownik języka polskiego, red. E. Soból, PWN, Warszawa 2000, s. 351.
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zostawiając pewną swobodę w  tym zakresie samym jednostkom. Rozstrzygnięcie 
spraw związanych z procesem zgłaszania projektów, organizacją głosowania czy też 
wyborem rodzaju zadań/celów (zakresu rzeczowego projektów), które mogą zostać 
sfinansowane, leży nadal w gestii organów stanowiących. To samo dotyczy kwot, 
dla których wskazano jedynie dolną granicę w przypadku gmin. Biorąc pod uwagę 
powyższe, należy uznać, że zaproponowane regulacje prawne nie wpłyną znacząco 
ani na rozwój, ani na jego kierunki – jeśli chodzi o budżety obywatelskie w Polsce. 
Mogą (choć wcale nie muszą) przyczynić się do wzmocnienia partycypacji społecz-
nej w kontekście obligatoryjności budżetu dla miast na prawach powiatu, a pozosta-
łe jednostki zachęcić do podjęcia starań o wypracowanie odpowiednich regulacji. 
Mogą też niestety zablokować doświadczone już samorządy, ograniczając je zbęd-
nym „usztywnieniem” wprowadzonych regulacji. 

Wojciech Kębłowski uważa, że „moda na budżet partycypacyjny zaskoczyła sa-
morządowców, aktywistów i naukowców. W rezultacie, choć co kilka tygodni moż-
na przeczytać o  kolejnym mieście zainteresowanym budżetem partycypacyjnym, 
jak dotąd ukazało się niewiele rzetelnych analiz tej inicjatywy – na polskie »budże-
ty« zazwyczaj patrzy się w sposób bezrefleksyjny i bezkrytyczny”43. Samorządowcy 
i  teoretycy budżetu obywatelskiego podczas rozmaitych spotkań, konferencji czy 
debat zgodnie podkreślają, że specyfiki różnych samorządów wymagają dostoso-
wywania zasad realizacji budżetów obywatelskich do odmiennych potrzeb. To, co 
w jednej gminie zostanie przez mieszkańców zaakceptowane, w innej jednostce już 
niekoniecznie. Mija się z celem schematyczne i bezkrytyczne implementowanie cu-
dzych rozwiązań. 
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WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI 
INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE INICJATYW 

KLASTROWYCH

COOPERATION WITH REGARD TO INNOVATION 
ILLUSTRATED BY CLUSTER INITIATIVES

Streszczenie: Celem opracowania jest omówienie roli klastrów i inicjatyw klastrowych w prze-
biegu procesów innowacyjnych. Opracowanie zawiera analizę przepływu wiedzy i innowacji 
w klastrach oraz przegląd danych statystycznych w zakresie działalności innowacyjnej przed-
siębiorstw współpracujących w ramach inicjatyw klastrowych.
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Abstract: The aim of this paper is to explain the role of clusters and cluster initiatives in the de-
velopment of innovation processes. The work contains analysis of knowledge and innovation 
transfer within clusters and statistics overview with regard to innovation activity of enterprises 
cooperating in the framework of cluster initiatives.

Keywords: innovation, innovative actions, cooperation, clusters, cluster initiatives

Wstęp

Zrozumienie istoty procesu tworzenia i  wykorzystania wiedzy oraz innowacji 
umożliwia prawidłową interpretację mechanizmów wpływających na rozwój zarówno 
przedsiębiorstw, jak też gospodarek opartych na wiedzy. Konieczność dostosowywa-
nia się do zmiennych warunków rynku i oczekiwań klientów zmusza przedsiębiorców 
do poszukiwania nowych sposobów budowania przewagi konkurencyjnej. W prakty-
ce może być to współpraca w zakresie działalności innowacyjnej.

Działalność innowacyjna polega na angażowaniu się przedsiębiorstw w różne-
go rodzaju działania naukowe, techniczne, organizacyjne, finansowe i komercyjne, 
które prowadzą lub mają w zamierzeniu prowadzić do wdrażania innowacji. Nie-
które z tych działań mają charakter innowacyjny, natomiast inne nie są nowością, 
lecz są konieczne do wdrażania innowacji. Działalność innowacyjna obejmuje także 
działalność badawczo-rozwojową, która nie jest bezpośrednio związana z tworze-
niem konkretnej innowacji1. Zgodnie z metodologią Głównego Urzędu Statystycz-
nego współpraca w zakresie działalności innowacyjnej oznacza aktywny udział we 
wspólnych projektach z  innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami niekomer-
cyjnymi. Współpraca taka może mieć charakter perspektywiczny i  długofalowy 
i nie musi pociągać za sobą bezpośrednich, wymiernych korzyści ekonomicznych 
dla uczestniczących w niej partnerów. Współpraca z innymi podmiotami stanowi 
istotny element działalności przedsiębiorstwa. Umożliwia szerszy dostęp do wiedzy 
i nowych technologii, pozwala na obniżenie kosztów i ryzyka prowadzonej działal-
ności gospodarczej, sprzyja wymianie doświadczeń i wiedzy2.

Celem opracowania jest omówienie roli klastrów i inicjatyw klastrowych w prze-
biegu procesów innowacyjnych oraz przegląd danych statystycznych w  zakresie 
działalności innowacyjnej przedsiębiorstw współpracujących w ramach tych inicja-
tyw w latach 2009-2015. W artykule przyjęto następującą hipotezę badawczą: udział 

1  Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013-2015, Informacje i Opracowania Statystycz-
ne, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2016, s. 17.
2  Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014, Informacje i Opracowania Statystycz-
ne, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2015, s. 97.
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przedsiębiorstw usługowych współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej 
w ramach inicjatyw klastrowych jest większy niż przedsiębiorstw przemysłowych.

1. Transfer wiedzy i innowacji w klastrach

Większość kluczowych innowacji nie jest realizowana przez pojedyncze przed-
siębiorstwo, lecz jest wynikiem aktywności innowacyjnej kilku podmiotów i zacho-
dzącego między nimi procesu interaktywnego uczenia się3. Przepływ wiedzy i inno-
wacji postępuje szybciej, gdy zachodzi między podmiotami blisko zlokalizowanymi 
przestrzennie, a jednocześnie o różnym poziomie zaawansowania technologicznego4. 
Tworzenie wiedzy i  inne rodzaje działalności innowacyjnej w  przedsiębiorstwie są 
bardziej efektywne w aglomeracjach, w których występują podmioty uniwersyteckie, 
jednostki badawczo-rozwojowe i firmy zajmujące się pracami badawczo-rozwojowy-
mi, ponieważ tego typu lokalizacje oferują większe możliwości włączenia się w proce-
sy przepływu wiedzy oraz korzystania z powiązanych efektów zewnętrznych. Organi-
zacje mogą mieć korzyści związane z niższymi kosztami uzyskania wiedzy z otoczenia 
zewnętrznego w swoim regionie w porównaniu z potencjalnymi kosztami samodziel-
nego tworzenia wiedzy lub jej nabywania od podmiotów zlokalizowanych w znacznej 
odległości geograficznej5. Dlatego też podstawą rozwoju klastrów6 jest zróżnicowana 
wiedza różnych grup podmiotów w nich skupionych7.

Rosnąca rola innowacji w gospodarce przekłada się na przyspieszenie procesów in-
nowacyjnych w klastrach poprzez takie czynniki, jak: mobilność zasobów i zdolności (ka-
pitału, technologii, kadr i wiedzy), wzmocnienie przedsiębiorczości (powstanie nowych 
spółek, zmiany zakresu czy zasięgu działania firm), powstawanie firm nastawionych na 
ekspansję międzynarodową (firmy typu born global)8. Przedsięwzięcia w zakresie badań 

3  X. Jia, M. Jiang, T. Ma, The dynamic impact of industrial cluster life cycle on regional innovation capac-
ity, „Economic Research – Ekonomska Istrazivanja” 2015, Vol. 28, No. 1, s. 807-829.
4  A. Phene, K. Fladmoe-Lindquist, L. Marsh, Breakthrough innovations in the US biotechnology industry: 
the effects of technological space and geographic origin, „Strategic Management Journal” 2006, Vol. 27, No. 
4, s. 369-388; J. Owen-Smith, W.W. Powell, Knowledge networks as channels and conduits: the effects of 
spillovers in the Boston Biotechnology Community, „Organization Science” 2004, Vol. 15, No. 1, s. 5-21. 
5  D. Harhoff, R&D Spillovers, Technological Proximity and Productivity Growth – Evidence from Ger-
man Panel Data, „Schmalenbach Business Review”, Vol. 52, No. 3, s. 238-260, za A.M. Kowalski, Zna-
czenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlo-
wej w Warszawie, Warszawa 2013, s. 114.
6  Termin „klaster” został upowszechniony w 1990 r. przez M.E. Portera, który określił go jako geogra-
ficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących 
usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (uniwersytetów, jed-
nostek normalizacyjnych i  stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących 
między sobą, ale także współpracujących, M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 246.
7  Ch.R. Østergaard, E. Park, What Makes Clusters Decline? A Study on Disruption and Evolution of 
a High-Tech Cluster in Denmark, „Regional Studies” 2015, Vol. 49, No. 5, s. 834-849.
8  J.S. Engel, I. del-Palacio, Global Networks of Clusters of Innovation: Accelerating the Innovation Pro-
cess, „Business Horizons” 2009, Vol. 52, No. 5, s. 493-503.
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i rozwoju realizowane są wspólnie z  innymi przedsiębiorstwami, w tym z dostawcami, 
klientami oraz podmiotami naukowymi. Kooperacja z konkurentami wynika z chęci ob-
niżenia kosztów działalności, zmniejszenia ryzyka, dostosowania się do wymagań bran-
ży i wspólnego wykorzystania zasobów. Podobnie jest w przypadku relacji z dostawcami, 
choć tu najważniejsze jest zwiększenie jakości używanych czynników produkcji i redukcja 
kosztów. Zazwyczaj współpraca z innymi przedsiębiorstwami ułatwia im wprowadzenie 
innowacji aktualnie istotnych dla tych podmiotów, a więc przede wszystkim innowacji 
przyrostowych. Z kolei współpraca z nabywcami motywowana jest chęcią zdobycia no-
wych pomysłów na innowacje, potrzebą dostosowania nowych produktów i  usług do 
wymagań klientów oraz zmniejszeniem ryzyka związanego z wprowadzaniem innowa-
cji na rynek. Natomiast powiązania kooperacyjne zachodzące między przedsiębiorstwa-
mi a  podmiotami naukowymi umożliwiają wdrożenie innowacji radykalnych, często 
o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania branży. Współpraca ta może dotyczyć prze-
łomowych innowacji produktowych, dzięki którym tworzone są nowe rynki bądź seg-
menty rynków. Zdecydowanie częściej przedsiębiorstwa współpracują z sektorem nauki 
niż biznesu, gdy opracowują nowe technologie lub gdy tempo zmian technologicznych 
i handlowych jest wysokie, a pozytywne efekty współpracy i  ich sukces komercyjny są 
niepewne9. Powiązania kooperacyjne z innymi przedsiębiorstwami i sposoby pozyskania 
wiedzy w ramach tych porozumień biznesowych można rozpatrywać z kilku perspektyw. 
Na przykład podmioty gospodarcze mogą zdobywać wiedzę niezbędną do zaprojekto-
wania i zarządzania wspólnymi przedsięwzięciami lub pozyskiwać informacje na temat 
partnera biznesowego. Ponadto przedsiębiorstwa uczą się od siebie, wchodząc wspólnie 
na nowy rynek lub rozwijając wspólnie nowe zdolności. Pozyskanie wiedzy odbywa się 
również przez bezpośredni dostęp do zdolności i kompetencji partnera, które wnosi on do 
struktury10. Dlatego też realizacja określonych celów jest podstawą nawiązania współpracy 
w obrębie klastrów. Natomiast efektem współdziałania w klastrach są procesy związane 
z kreowaniem wiedzy i  innowacji11. Proces intensyfikacji procesów innowacyjnych ma 
miejsce przede wszystkim w przypadku klastrów zaawansowanych technologicznie. Istot-
ne znaczenie dla rozwoju tych struktur przypisuje się instytutom naukowym i uczelniom 
wyższym prowadzącym badania związane z profilem ich działalności. Nie można jednak 
pominąć wpływu innowacji na funkcjonowanie klastrów z sektorów tradycyjnych. Ada-
ptacja nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych stwarza nowe możliwości 
rozwoju ich członków12.

9  R. Belderbos, M. Carree, B. Lokshin, Complementarity in R&D Cooperation Strategies, „Review of 
Industrial Organization” 2006, Vol. 28, No. 4, s. 401-426.
10  A. Inkpen, Knowledge Acquisition and Transfer in Strategic Alliances, [w:] J. Davis, E. Subrahmanian, 
A. Westerberg (red.), Knowledge Management. Organizational and Technological Dimensions, Physica-
-Verlag, Heidelberg 2005, s. 98.
11  E. Marcinkowska, Klastry i ich wpływ na innowacyjność Małopolski, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 225, s. 134-145.
12  K. Kładź-Postolska, Współpraca w klastrach w różnych fazach ich cyklu życia, „Gospodarka Naro-
dowa” 2013, nr 11-12, s. 93-112.
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Sieć powiązań między przedsiębiorstwami a  jednostkami badawczo-rozwojo-
wymi to element zapewniający w  klastrze tworzenie nowych technologii, umoż-
liwiający przepływ innowacyjnych rozwiązań ze sfery nauki do biznesu. Klaster 
skupia nie tylko podmioty, lecz także zasoby materialne i  niematerialne, w  tym 
najważniejsze zasoby wiedzy na danym obszarze – zatem dysponuje znacznie 
większymi zasobami niż pojedynczy podmiot gospodarczy. Stwarza to możliwość 
powstania nowych produktów i/lub usług. Fizyczna bliskość podmiotów ułatwia 
proces akumulacji wiedzy w przedsiębiorstwach, a rotacja pracowników zapewnia 
jej transfer, co sprzyja tworzeniu wszelkiego rodzaju innowacji13. To właśnie wy-
kwalifikowana kadra jest odpowiedzialna za generowanie nowej wiedzy w przed-
siębiorstwach. Wraz ze wzrostem tejże wiedzy wzrasta skłonność firm do tworzenia 
innowacji14. Dlatego też klastry stanowią strukturę w pełni dostosowaną do tworze-
nia i upowszechniania innowacji w pełnych zintegrowanych cyklach, w warunkach 
wzajemnego i równoległego oddziaływania wszystkich uczestników tych procesów: 
realizatorów badań, prac rozwojowych, prac wdrożeniowych i działań rynkowych 
(marketingowych, konsumenckich)15.

Podstawy innowacyjnego ukierunkowania klastra tkwią w  jego specyficznych 
względem innych struktur rynkowych cechach, do których należy zaliczyć:

−	 koncentrację na określonym obszarze współzależnych jednostek, sprzyjają-
cą tworzeniu i rozprzestrzenianiu się innowacji na zasadzie interakcji, współpracy, 
a także nawiązaniu i podtrzymywaniu kontaktów między partnerami działającymi 
w tym samym bądź pokrewnych sektorach przemysłu lub usług,

−	 współpracę kooperacyjną obejmującą funkcjonalne powiązania między 
uczestnikami klastra, eksploatowanie tych samych rynków, technologii lub wspól-
nej bazy wiedzy,

−	 wymianę rynkową i pozarynkową dóbr, informacji, opartą na partnerstwie, 
wzmacniającą współzależność partnerów, podnoszącą efektywność wspólnego wy-
korzystania zasobów i umożliwiającą dzielenie się wiedzą – przebiegającą na zasa-
dzie dynamicznych zachowań interakcyjnych, 

−	 istnienie jednej głównej jednostki koordynującej przepływ informacji, któ-
ra może lepiej zintegrować cały system przez wykorzystanie potencjału istniejących 
podmiotów niż tworzenie zupełnie nowych,

−	 silną specjalizację i wzajemną rywalizację z  jednoczesnym systemem po-
wiązań sieciowych opartym głównie na zaufaniu, co sprzyja elastyczności i zwięk-

13  J. Kot, E. Kraska, Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw zlokalizowanych w klastrach wo-
jewództwa świętokrzyskiego, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2015, Vol. 11, s. 261-273.
14  S. Tavassoli, Innovation determinants over industry life cycle, „Technological Forecasting & Social 
Change” 2015, Vol. 91, s. 18-32.
15  T. Bal-Woźniak, Infrastruktura systemu innowacyjnego organizacji, [w:] J. Łunarski (red.), Zarzą-
dzanie innowacjami. System zarządzania innowacjami, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszow-
skiej, Rzeszów 2007, s. 37.
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szeniu produktywności, ujawnia potrzebę współpracy, wzmacnia sieci powiązań 
kooperacyjnych i służy budowaniu potencjału innowacyjnego16. 

Powiązania kooperacyjne, posiadane zasoby materialne i niematerialne, a także 
przestrzenna koncentracja podmiotów przekładają się zatem na istotną rolę struk-
tur klastrowych w tworzeniu i przepływie wiedzy oraz innowacji.

2. Współpraca w ramach klastrów i inicjatyw klastrowych 
w Polsce w świetle danych statystycznych

Główny Urząd Statystyczny (GUS), badając współpracę przedsiębiorstw w  za-
kresie działalności innowacyjnej w latach 2006-2015, uwzględnił również skłonność 
tych podmiotów do współdziałania w  ramach inicjatyw klastrowych. Na potrzeby 
badania innowacyjności przyjęto definicję klastra sformułowaną przez M.E. Portera, 
natomiast inicjatywę klastrową określono jako powiązania kooperacyjne zawiązane 
w sposób formalny na podstawie listu intencyjnego, umowy stowarzyszeniowej, umo-
wy o utworzeniu konsorcjum itp.17 

W opracowaniu „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009” 
można odnaleźć jedynie informację, że współpraca w ramach inicjatyw klastrowych 
dotyczyła w większości sektora publicznego i przedsiębiorstw zatrudniających powy-
żej 250 pracowników oraz zlokalizowanych przede wszystkim w województwie ma-
łopolskim, natomiast najmniej firm stowarzyszonych w  klastrach współpracowało 
w województwie pomorskim i podkarpackim18. Rozszerzoną analizę, która dotyczyła 
m.in. liczby pracowników, zakresu działalności przedsiębiorstw, działów PKD czy lo-
kalizacji firm przeprowadzono w kolejnych latach.

Porównując dane z lat 2009-2015, należy zauważyć, iż utrzymał się kierunek współ-
pracy w  ramach inicjatyw klastrowych. W  badanych okresach odnotowano większy 
udział przedsiębiorstw usługowych kooperujących w  zakresie działalności innowa-
cyjnej niż przedsiębiorstw przemysłowych (rys. 1). Powiązania biznesowe najczęściej 
inicjowane były przez duże przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 250 pracowników. 
Do klastrów, w  tej klasie wielkości przedsiębiorstw współpracujących w  działalności 
innowacyjnej, należała prawie co trzecia firma usługowa (29,5% w latach 2013-2015, 
wobec 22,3% w latach 2011-2013 i 18,9% w latach 2009-2011) i co piąte przedsiębior-
stwo przemysłowe (21,2% w latach 2013-2015, wobec 22,5% w latach 2011-2013 i 17,8% 
w latach 2009-2011). Z kolei w przypadku średnich przedsiębiorstw, zatrudniających od 
50 do 249 pracowników, udział podejmujących współpracę przedsiębiorstw przemy-

16  T. Bal-Woźniak, Innowacyjność w  ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, PWE, 
Warszawa 2012, s. 112-113.
17  Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011, Informacje i Opracowania Statystycz-
ne, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2012, s. 77.
18  Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, Informacje i Opracowania Statystycz-
ne, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2010, s. 32.
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słowych zwiększył się do 17,7% w latach 2013-2015, wobec 13,8% w latach 2011-2013, 
zaś usługowych zmniejszył się do 14,5% w latach 2013-2015 z poziomu 16,4% w latach 
2011-2013. Zwiększył się także udział małych przedsiębiorstw (tj. zatrudniających od 10 
do 49 pracowników) współpracujących w działalności innowacyjnej, bez względu na 
charakter działalności (firmy usługowe podejmujące współpracę to 21,4% ogółu przed-
siębiorstw tego sektora w  latach 2013-2015, wobec 14,4% w  latach 2011-2013; firmy 
przemysłowe – 19,4% w latach 2013-2015, wobec 3,2% w latach 2011-2013).

Rysunek 1. Przedsiębiorstwa współpracujące w inicjatywach klastrowych jako % przedsię-
biorstw kooperujących w  zakresie działalności innowacyjnej według liczby pracowników 
w latach 2009-2015
Figure 1. Enterprises cooperating in cluster initiatives as the share of enterprises participating 
in innovation activity cooperation according to number of employees in the years 2009-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w la-
tach 2009-2011, Informacje i Opracowania Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Urząd 
Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2012, s. 78; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 
w  latach 2011-2013, Informacje i Opracowania Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, 
Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2014, s. 97; Działalność innowacyjna przedsię-
biorstw w latach 2013-2015, Informacje i Opracowania Statystyczne, Główny Urząd Staty-
styczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2016, s. 107.

Dane w  przekroju terytorialnym pokazują, że zmienił się odsetek przedsię-
biorstw współpracujących w ramach inicjatyw klastrowych (tabela 1). Na przykład 
w latach 2011-2013 największy odsetek przedsiębiorstw przemysłowych kooperują-
cych w ramach klastrów odnotowano w województwie podkarpackim (25,2%), na-
tomiast najmniejszy – w województwie lubuskim (1,7%). Wśród firm usługowych 
współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej i należących do klastrów, 
najwięcej przedsiębiorstw zlokalizowanych było w województwie kujawsko-pomor-
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skim (49,1%), a najmniej – w województwie podkarpackim (2,8%). Z kolei w latach 
2013-2015, wśród przedsiębiorstw przemysłowych kooperujących w zakresie dzia-
łalności innowacyjnej, najwięcej firm zlokalizowanych było w województwie lubel-
skim (42,9%) i zachodniopomorskim (37%), zaś najmniej – w województwie lubu-
skim (8,8%). Wśród przedsiębiorstw usługowych, należących do klastrów, odsetek 
ten był najwyższy w województwie świętokrzyskim (57,1%) i dolnośląskim (54,2%), 
a najniższy – w województwie pomorskim (7,3%). W przypadku województw ku-
jawsko-pomorskiego i  podlaskiego nie odnotowano podmiotów gospodarczych 
z sektora usług, kooperujących w ramach klastrów.

Tabela 1. Przedsiębiorstwa współpracujące w inicjatywach klastrowych jako % firm koope-
rujących w zakresie działalności innowacyjnej według województw w latach 2009-2015
Table 1. Enterprises cooperating in cluster initiatives as the share of companies participating 
in innovation activity cooperation according to voivodeships in the years 2009-2015

Województwo
Przedsiębiorstwa przemysłowe Przedsiębiorstwa usługowe
2009-
2011

2011-
2013

2013-
2015

2009-
2011

2011-
2013

2013-
2015

Dolnośląskie 31,5 11,5 16,2 0,0 15,7 54,2
Kujawsko-po-
morskie 6,5 11,3 15,4 0,0 49,1 b.d

Lubelskie 14,5 16,0 42,9 50,0 14,3 40,0
Lubuskie 7,7 1,7 8,8 0,0 6,3 10,0
Łódzkie 7,4 12,4 17,5 9,1 35,6 20,8
Małopolskie 15,6 9,8 11,4 8,5 8,8 9,4
Mazowieckie 9,3 13,6 11,3 16,5 13,0 15,2
Opolskie 11,1 12,1 9,5 0,0 8,3 25,0
Podkarpackie 13,8 25,2 33,8 3,0 2,8 17,9
Podlaskie 25,0 23,4 36,7 30,8 6,3 b.d.
Pomorskie 10,9 15,4 17,4 22,4 22,4 7,3
Śląskie 10,8 16,2 20,8 16,9 9,4 40,7
Świętokrzyskie 13,2 13,7 23,7 9,1 20,0 57,1
Warmińsko-
-mazurskie 17,3 8,7 10,9 5,3 30,0 18,2

Wielkopolskie 9,9 9,1 15,1 14,4 4,3 16,3
Zachodniopo-
morskie 6,9 10,0 37,0 26,3 14,3 10,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-
2011 …,  s. 79-80; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013…,  s. 97-98; Dzia-
łalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013-2015…,  s. 107-108.
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Analizując powiązania kooperacyjne firm prowadzących działalność innowa-
cyjną w  ramach inicjatyw klastrowych, warto zwrócić uwagę na rodzaj ich dzia-
łalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (tabela 2). W  latach 2009-2011 
współpracę taką w  przedsiębiorstwach przemysłowych podejmowały wszystkie 
podmioty należące do działu „Rekultywacja” (100%, wobec braku danych w  la-
tach 2013-2015), zaś w latach 2011-2013 i 2013-2015 wszystkie badane podmioty 
z  działu „Produkcja wyrobów tytoniowych” (100%, wobec 33,3% w  latach 2009-
2011). Najmniejszą aktywność w zakresie działalności innowacyjnej w inicjatywach 
klastrowych wykazały przedsiębiorstwa z  działu „Pozostała produkcja wyrobów” 
(4,4% w latach 2013-2015, wobec 11,1% w latach 2011-2013) oraz z działu „Produk-
cja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny” (4,0% w latach 2011-2013, wobec 
braku danych w latach 2009-2011).

Tabela 2. Przedsiębiorstwa przemysłowe współpracujące w inicjatywach klastrowych jako % 
przedsiębiorstw przemysłowych kooperujących w zakresie działalności innowacyjnej według 
działów PKD w latach 2009-2015
Table 2. Industries cooperating in cluster initiatives as the share of industries participating in 
innovation activity cooperation according to selected NACE divisions in the years 2009-2015

Dział PKD 2009-2011 2011-2013 2013-2015
gospodarka odpadami: odzysk surowców 10,0 4,4 9,5
naprawa, konserwacja i  instalowanie maszyn 
i urządzeń 5,8 10,9 16,7
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 14,3 12,5 22,7
pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 16,7 31,3 25,0
poligrafia i  reprodukcja zapisanych nośników 
informacji 40,0 18,2 9,4
pozostała produkcja wyrobów 7,1 11,1 4,4
produkcja artykułów spożywczych 22,2 7,0 27,8
produkcja chemikaliów i  wyrobów chemicz-
nych 13,3 11,1 14,0

produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naf-
towej 6,3 30,8 7,1

produkcja komputerów, wyrobów elektronicz-
nych i optycznych 14,9 25,0 18,2
produkcja maszyn i urządzeń 10,4 17,4 27,5
produkcja mebli 7,1 5,3 14,3
produkcja metali 14,7 18,9 19,0
produkcja napojów 25,0 20,0 33,3
produkcja odzieży 10,0 6,5 12,5
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produkcja papieru i wyrobów z papieru 5,7 4,9 15,4
produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 
i naczep 11,8 16,3 16,8

produkcja pozostałego sprzętu transportowego 35,0 37,2 36,1
produkcja urządzeń elektrycznych 12,9 14,1 16,4
produkcja wyrobów farmaceutycznych 10,0 11,8 8,8
produkcja wyrobów tekstylnych 4,2 10,0 12,0
produkcja wyrobów tytoniowych 33,3 100,0 100,0
produkcja wyrobów z  drewna, korka, słomy 
i wikliny b.d. 4,0 17,0

produkcja wyrobów z gumy i  tworzyw sztucz-
nych 3,4 7,5 14,9

produkcja wyrobów z metali 12,0 8,5 25,5
produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych 
surowców niemetalicznych 5,7 10,1 13,0

rekultywacja 100,0 25,0 b.d.
wydobywanie węgla kamiennego i  węgla bru-
natnego b.d. 12,5 11,1

wytwarzanie i  zaopatrywanie w  energię elek-
tryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 23,3 22,6 26,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 
2009-2011…, s. 81; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013…, s. 99; Dzia-
łalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013-2015…, s. 109.

 
W latach 2009-2011 i 2013-2015 wszystkie przedsiębiorstwa usługowe należące 

do działu „Transport wodny” deklarowały współpracę w zakresie działalności in-
nowacyjnej w inicjatywach klastrowych (100%, wobec braku danych na lata 2011-
2013). Z kolei w latach 2011-2013 wśród przedsiębiorstw z sektora usług, najczęściej 
współpracowały przedsiębiorstwa z działu „Działalność pocztowa i kurierska” (60%, 
wobec 50% w latach 2013-2015 i 20% w latach 2009-2011) i z działu „Magazynowa-
nie i działalność usługowa wspomagająca transport” (47,5%, wobec zaledwie 9,4% 
w latach 2013-2015 i 5% w latach 2009-2011). Udział przedsiębiorstw usługowych 
kooperujących w ramach klastrów w latach 2009-2015 przedstawia rys. 2.
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Rysunek 2. Przedsiębiorstwa usługowe współpracujące w inicjatywach klastrowych jako % 
przedsiębiorstw usługowych kooperujących w  zakresie działalności innowacyjnej według 
działów PKD w latach 2009-2015
Figure 2. Service companies cooperating in cluster initiatives as the share of service compa-
nies participating in innovation activity cooperation according to selected NACE divisions 
in the years 2009-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 
2009-2011…, s. 82; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w  latach 2011-2013…, s. 100; 
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013-2015…, s. 110.

Ponadto od 2011 roku badania przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyj-
nej w inicjatywach klastrowych uzupełniono o podział przedsiębiorstw z sekcji „Prze-
twórstwo przemysłowe” ze względu na poziom techniki (rys. 3). Wśród tej grupy pod-
miotów, w  latach 2013-2015, najrzadziej współpracowały przedsiębiorstwa zaliczane 
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do średnio-niskiej techniki (17,4%, wobec 9,3% w  latach 2011-2013), zaś najczęściej 
– do średnio-wysokiej techniki (20%, wobec 16,3% w latach 2011-2013). Zmniejszył 
się udział przedsiębiorstw wysokiej techniki współpracujących w ramach inicjatyw kla-
strowych do 19,9% w latach 2013-2015, z poziomu 26,4% w latach 2011-2013.

Rysunek 3. Przedsiębiorstwa z sekcji „Przetwórstwo przemysłowe”, współpracujące w inicja-
tywach klastrowych jako % przedsiębiorstw kooperujących w zakresie działalności innowa-
cyjnej według poziomów techniki w latach 2011-2015
Figure 3. Manufacturing enterprises cooperating in cluster initiatives as the share of enter-
prises participating in innovation activity cooperation according to technology levels in the 
years 2011-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w la-
tach 2011-2013…, s. 101; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013-2015…., 
s. 111.

W latach 2013-2015 udział przedsiębiorstw kooperujących w zakresie działalności 
innowacyjnej w inicjatywach klastrowych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw współpra-
cujących w zakresie działalności innowacyjnej wyniósł 19,6% i był o 5,5 punktów pro-
centowych wyższy niż w latach 2011-2013 (tabela 3). Wskaźnik dla przedsiębiorstw 
sektora ICT był o 5,1 punktów procentowych wyższy niż w przemyśle i usługach ogó-
łem. Zmniejszył się udział przedsiębiorstw produkcji ICT współpracujących w dzia-
łalności innowacyjnej w ramach inicjatyw klastrowych do 17,2% w latach 2013-2015 
i był niższy niż w przedsiębiorstwach usługowych ICT (26,7%)19.

19  Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013-2015…, s. 111.
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Tabela 3. Przedsiębiorstwa współpracujące w inicjatywach klastrowych w przemyśle, usłu-
gach i sektorze ICT w latach 2011-2015 (w %)
Table 3. Industries and service companies including ICT cooperating in cluster initiatives in 
the years 2011-2015 (in %)

2011-2013 2013-2015
Przemysł i usługi ogółem 14,1 19,6

Przemysł 13,2 19,2
Usługi 16,1 20,8

Sektor ICT ogółem 22,7 24,7
Produkcja ICT 25,5 17,2
Usługi ICT 22,1 26,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 
2011-2013 …, s. 101; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013-2015 …, s. 111.

Jak wynika z powyższej analizy, hipoteza postawiona we wstępie została pozy-
tywnie zweryfikowana (rys. 1, tabela 3). W badanym okresie odnotowano większy 
udział przedsiębiorstw usługowych współpracujących w  zakresie działalności in-
nowacyjnej w ramach inicjatyw klastrowych niż przedsiębiorstw przemysłowych.

Podsumowanie

Współpraca w zakresie działalności innowacyjnej jest istotna w procesie two-
rzenia i wdrażania innowacji. W praktyce może dotyczyć innych przedsiębiorstw, 
instytucji naukowych, klientów czy nawet władz samorządowych. Przestrzenna 
koncentracja podmiotów dysponujących zróżnicowanymi kompetencjami i  zaso-
bami, nakreślenie wspólnych celów i  wzajemne zaufanie partnerów biznesowych 
jest podstawą nawiązania współpracy w klastrach. Specyfika powiązań zachodzą-
cych między członkami klastrów przekłada się na rosnące ich znaczenie w tworze-
niu i przepływie wiedzy oraz innowacji.

Główny Urząd Statystyczny (GUS), badając współpracę przedsiębiorstw w za-
kresie działalności innowacyjnej, uwzględnił również skłonność tych podmiotów 
do współdziałania w  ramach inicjatyw klastrowych. Według danych GUS w  la-
tach 2009-2015 w ramach inicjatyw klastrowych większy udział współpracujących 
przedsiębiorstw w  zakresie działalności innowacyjnej odnotowano wśród firm 
usługowych niż przemysłowych. Powiązania biznesowe najczęściej inicjowane były 
przez duże przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 250 pracowników. W przekro-
ju terytorialnym zmieniał się odsetek firm współpracujących w ramach inicjatyw 
klastrowych. W latach 2013-2015 w przypadku przedsiębiorstw przemysłowych ko-
operujących w zakresie działalności innowacyjnej, najwięcej firm zlokalizowanych 
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było w  województwie lubelskim, zaś wśród przedsiębiorstw usługowych w  woje-
wództwie świętokrzyskim. Uwzględniając powiązania kooperacyjne firm prowa-
dzących działalność innowacyjną w ramach inicjatyw klastrowych ze względu na 
rodzaj ich działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, największy udział 
odnotowano w przypadku przedsiębiorstw przemysłowych z działu „Produkcja wy-
robów tytoniowych”, zaś wśród przedsiębiorstw usługowych – z działu „Transport 
wodny”. W analizowanym okresie wzrósł również udział przedsiębiorstw kooperu-
jących w zakresie działalności innowacyjnej w inicjatywach klastrowych w ogólnej 
liczbie przedsiębiorstw współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej.
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Streszczenie: Dynamicznie zmieniający się rynek ubezpieczeń i  rosnące potrzeby klientów 
oraz partnerów biznesowych, a także nasilająca się konkurencja powodują, że konieczne staje 
się optymalizowanie zasobów i procesów oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań do każ-
dej organizacji lub też podejmowanie aktywności w celu ich usprawnienia, a to ściśle wiąże 
się z innowacjami. Podkreślić należy, że transformacja polskiej gospodarki i towarzyszący jej 
proces powstawania coraz większej liczby przedsiębiorstw prywatnych spowodowały z jednej 
strony zmniejszenie roli państwa w życiu gospodarczym, a z drugiej wymusiły na organiza-
cjach zachowania zgodne z regułami wolnego rynku, których cechą charakterystyczną stało się 
dostosowywanie się do otoczenia oraz zwiększanie udziału w rynku. Z punktu widzenia wpły-
wu na pozytywne kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa istotna staje się również otwarta 
postawa jego decydentów i menedżerów, świadomych znaczenia problemu innowacyjności 
w  działalności przedsiębiorstwa. Innowacyjność jest bowiem dostrzegana przez otoczenie 
przedsiębiorstwa, a szczególnie przez jego partnerów biznesowych. Pozytywna ocena inno-
wacyjności jest często punktem wyjścia do nawiązania kontaktów handlowych, a negatywna 
może poważnie je utrudnić. Dobry wizerunek to obecnie jeden z podstawowych celów firmy 
i warunek sukcesu biznesowego. Kreowanie dobrego wizerunku firmy poprzez podkreślanie 
wysokiego poziomu innowacyjności wśród potencjalnych interesariuszy (klientów, agentów 
ubezpieczeniowych, brokerów) stało się obecnie jednym z podstawowych zadań stawianych 
zakładom ubezpieczeń, albowiem od klientów zależy wzrost i rozwój firmy.
Ubezpieczyciele, mając świadomość znaczenia innowacyjności, zmuszeni są do tworzenia 
takich systemów, które umożliwiają zastosowanie nowoczesnych technologii oraz aplikacji 
w  procesie sprzedaży ubezpieczeń we wszystkich potencjalnie istniejących kanałach dys-
trybucji. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie istoty innowacji na rynku usług 
ubezpieczeniowych oraz ukazanie podobieństw i różnic w jej ocenie z perspektywy klientów 
indywidualnych i instytucjonalnych.
 Opracowanie zostało podzielone na dwie części – w pierwszej części, o charakterze teore-
tycznym, zaprezentowana została istota innowacji w sektorze ubezpieczeń, a także przedsta-
wiono ich rolę i znaczenie oraz wpływ na konkurencyjność branży. Druga część opracowania 
stanowi materiał empiryczny złożony z danych liczbowych pochodzących z badań ankieto-
wych prowadzonych w 2016 roku. W spektrum oceny znalazła się tematyka innowacyjności 
organizowanych aktywności widziana z  perspektywy kluczowych interesariuszy zakładów 
ubezpieczeń, czyli zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Badanie zostało 
przeprowadzone w  województwie wielkopolskim na próbie obejmującej osoby fizyczne oraz 
małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) w łącznej liczbie 331, z czego 180 stanowili klienci in-
dywidualni, a  klienci instytucjonalni byli reprezentowani przez 151 podmiotów.

Słowa kluczowe: innowacje, innowacyjność w  przedsiębiorstwie, innowacyjność sektora 
ubezpieczeń, konkurencyjność zakładu ubezpieczeń

Abstract: Dynamically changing insurance market and the growing expectations of customers 
and business partners, intensified competition cause the need of constant introduction or impro-
vement of modern solutions. It is highly connected to innovations. It should be stressed that the 
transformation of Polish economy and the process of emerging of more and more new private 
companies caused, on the one hand the reduction of government role in economy and on the 
other hand it forced companies to obey free market rules, which characterizes the adjusting to 
environment and the growing share in the market. For the positive creation of corporate image 
the open attitude of managers and directors becomes extremely important. They are aware of 
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the importance of innovation in company life. This novelty is being spotted by the surroundings 
of the company, and specifically by its business partners. The positive assessment of innovation 
is often the starting point of making new business relations. The negative assessment can make 
them difficult. A good company image is nowadays one of the most basic company aims, and 
the condition of business success. The creation of good company image by emphasizing the high 
level of innovation among potential customers (insurance agents, brokers) became one of the 
basic tasks for insurance companies, because the growth of the company depends on customers. 
Insurers being aware of the importance of innovation are forced to create such systems, 
which allows the introduction of new technologies in the process of selling new policies in 
every distribution channel. The aim of this article is to present the essence of the innovation 
on the insurance market and to show its significance in the customers appreciation. 
This article consists of two parts. The first part is theoretical and presents the characteristic of 
insurance market innovation and its significance in the development of branch. The second 
part of this publication contains empirical material such as data taken from survey studies 
conducted in 2016, in the field of innovation evaluation seen from main insurance partici-
pants perspective (individual and institutional customers). The research was conducted in 
Wielkopolska area on the sample of 180 individual and 151 institutional customers (MSP).

Keywords: innovation, innovation in the company, insurance branch innovation, competi-
tiveness of insurance companies

Wprowadzenie

Innowacje stanowią różnego rodzaju prace, które polegają na przygotowaniu 
i  wdrożeniu procesu produkcji nowych lub udoskonalonych produktów i  usług 
przeznaczonych do wprowadzenia na rynek albo do innego sposobu ich wykorzy-
stania. Pojęcie to zostało zaczerpnięte z łaciny od słowa innovatio, co oznacza od-
nowienie lub tworzenie czegoś nowego. Innowacja może być także traktowana jako 
wprowadzenie czegoś nowego lub stosowanie nowych rzeczy albo też rozwiązań, 
a czasami nawet jako wprowadzanie reform. Zagadnienie innowacji posiada rela-
tywnie swobodną interpretację w literaturze, ponieważ jest w niewielkim stopniu 
doprecyzowane. Słowo „innowacja” jest dostatecznie zrozumiałe i  w potocznym 
rozumieniu oraz użyciu jest często traktowane jako synonim modernizacji. W szer-
szym ujęciu jako innowacje można definiować wszystko to, co uznawane jest przez 
ludzi jako nowe rzeczy lub nowe idee, niezależnie od ich obiektywnej nowości1. 

W. Janasz i K. Kozioł uznali, iż termin „innowacje” jest rozumiany szeroko i od-
nosi się do wszystkich sfer życia, począwszy od nowych rozwiązań dotyczących 
życia gospodarczego czy społecznego, a  skończywszy na nowych prądach myślo-
wych czy kulturowych2. Innowacyjność w gospodarce jest rozumiana jako wpro-

1  A. Francik, A. Pocztowski, Procesy innowacyjne, AE, Kraków 1991, s. 7-11.
2  W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Wydawnictwo PWE, 
Warszawa 2007, s. 14.
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wadzanie zmian w  zdefiniowanych sekwencjach czasowych, czyli posiada cechy 
charakterystyczne procesu o  podanej ciągłości i  konkretnych uwarunkowaniach. 
Na bazie przytoczonych stwierdzeń można zaproponować następującą definicji in-
nowacyjności, a  mianowicie innowacyjność jest procesem wdrażania oraz stoso-
wania wszelkich pomysłów oraz metod działania opartych na nowościach, które 
umożliwiają i stwarzają warunki do przyszłego rozwoju organizacji. Wszelkie kon-
cepcje reorganizacyjne, działania pozwalające na obniżanie kosztów, nowe systemy 
obliczeniowe czy kalkulacyjne poprawiające wszelkie powiązania komunikacyjne, 
usprawniające proces montażu wyrobów w zespołach roboczych można zdefinio-
wać jako innowacje. W takim ujęciu innowacyjność stanowi tworzenie, akceptację 
oraz stosowanie wszelkich nowych pomysłów i procesów, a także produkcję nowych 
wyrobów i wdrażanie usług3.

Innowacyjność zatem to różne nowoczesne rozwiązania mające na celu uspraw-
nianie i  doskonalenie metod oraz procesów produkcyjnych i  usługowych zmie-
niające dotychczasowe funkcjonowanie organizacji w  znaczący sposób. W  głów-
nej mierze dotyczy to takich zmian wewnętrznych w funkcjonowaniu organizacji, 
które odnoszą się do usprawnień organizacyjnych i zmian strukturalnych, innych 
metod szkolenia pracowników i przyjęcia stosownych metod doboru kandydatów 
do piastowania określonych stanowisk i funkcji, jakich do tej pory nie wypełniano. 
Jako osobny zakres zastosowania innowacji można wskazać przygotowanie i reali-
zację produkcji wszelkich nowych wyrobów i  ich modernizację oraz uruchamia-
nie procesów wytwórczych wynalazków czy nowych technologii, jakich do tej pory 
nie stosowano. Ostatni zakres pozwala na utożsamianie lub identyfikację innowacji 
z dokonującym się postępem technicznym.

Na szczególną uwagę zasługuje sposób ujmowania pojęcia innowacji przez P.F. 
Druckera, według którego innowacja jest definiowana jako działanie sprawiające, że 
wszystkie zasoby posiadają możliwość budowania bogactwa, co stanowi instrument 
przedsiębiorczości4. P.F. Drucker podkreśla, że przedsiębiorcy, poprzez zastosowanie 
innowacji, zyskują możliwość podejmowania aktywności i świadczenia usług w no-
wym zakresie lub w zupełnie nowy sposób, który dotychczas nie był znany. Zadaniem 
przedsiębiorców jest zatem, w zmiennych warunkach otoczenia, poszukiwanie w spo-
sób systemowy wszelkich źródeł innowacji i proponowanie zmian w funkcjonowaniu 
firmy oraz znajdowanie impulsów do wdrożenia innowacji. W takim ujęciu innowa-
cja nie musi posiadać charakteru materialnego czy technicznego. Szczególnego zna-
czenia nabierają innowacje społeczne, bowiem są one zdecydowanie trudniejsze do 
wdrożenia niż innowacje techniczne. Istotę technologii stanowi możliwość wdrożenia 
jej przy zastosowaniu poziomu niskich cen oraz ograniczeniu ryzyka kulturowego, 

3  I.E. Greaves, The SME: An Empirical Study of the Nature of Innovation Management. Referat przedstawiony 
na konferencji: „Developing Core Competencies in Small Business for the 21st Century”, Vaasa 1996.
4  P. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 11.
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w jakim działa organizacja. Wszystkie firmy dążące do wzrostu i wypracowania sku-
tecznego sposobu działania muszą być umiejscowione w kulturze. W takim rozumie-
niu i ujęciu innowacja stanowi kategorię ekonomiczną i społeczną, a w mniejszym 
zakresie techniczną5. Innowacje mogą być traktowane i określane jako nowy sposób 
umożliwiający zaspokajanie potrzeb, które do tej pory nie były znane6.

Ciekawym obszarem są innowacje w ujęciu społecznym traktowane jako nowe 
sposoby zaspokajania różnych potrzeb we wszystkich sferach aktywności czło-
wieka, i  w takim rozumieniu można wskazać innowacje techniczne, ekonomicz-
ne i administracyjne. Jako innowację w kolejnym ujęciu można traktować zmiany 
zachodzące w sferze zjawisk i wartości w sensie etycznym, wartości kulturowych, 
myśli, obyczajów, nowości technicznych, wdrażanych usprawnień organizacyjnych 
czy społecznych. W innym ujęciu innowacje traktowane są również jako odkrycia 
będące efektem wprowadzania innowacji osób, przyczyniające się do rewolucyjnych 
wręcz zmian w zastanej rzeczywistości i stanie rzeczy7. 

W  literaturze przedmiotu funkcjonują rozmaite podejścia do innowacyjności, 
choć przyznać należy, że dominuje definicja innowacyjności wyrażona jako skłon-
ność i zdolność firmy do wprowadzania nowości w szerokim ujęciu8. Taki punkt 
widzenia znajdujemy w definicjach B. Pichlaka, który wyróżnił trzy zasadnicze wy-
miary innowacyjności, a mianowicie: skłonność i zdolność do generowania inno-
wacji, a także gotowość do przejęcia ryzyka wiążącego się z ich wdrażaniem9. 

 Wprowadzenie pojęcia innowacyjności do nauk ekonomicznych zawdzięczamy 
J.A. Schumpeterowi, który nazwał je jako:

a) wprowadzenie na rynek nowego produktu lub innego gatunku towaru, ja-
kiego dotychczas konsumenci nie znali;

b) zastosowanie nowej metody wytwarzania/produkcji do tej pory nie stosowanej;
c) wejście na nowe rynki, na których określona gałąź przemysłu nie działała;
d) pozyskanie nowych źródeł zakupu surowców, bez względu na to czy to 

miejsce zakupu wcześniej funkcjonowało, czy zostało do tego celu stworzone;
e)  zbudowanie monopolu lub złamanie go10.
 Zagadnienie innowacyjności przedsiębiorstwa jest kolejną sferą nierozerwalnie 

związaną z  innowacjami i sprowadza się ono do wdrożenia w organizacji co naj-
mniej jednej innowacji technicznej albo technologicznej, takiej jak: wprowadzenie 
nowego produktu, uruchomienie nowego procesu, rozruch linii technologicznej, 

5  M. Gableta, Człowiek w zmieniającym się przedsiębiorstwie, AEW, Warszawa 2003, s. 45.
6  W. Kotarba, Organizacja wynalazczości w  przedsiębiorstwie, Zrzeszenie Wojewódzkich Klubów 
Techniki i Racjonalizacji, Warszawa 1987, s. 3.
7  Z. Pietrasiński, Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa 1971, s. 27.
8  R. Nowacki (red.), Innowacyjność w  zarządzaniu a  konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, 
Warszawa 2010, s. 30.
9  M. Pichlak, Uwarunkowania innowacyjności organizacyjnej. Studium teoretyczne i wyniki badań, 
Difin, Warszawa 2012, s. 36.
10  J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104.
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która w danej firmie jest nowością11. Zagadnienie innowacyjność przedsiębiorstwa 
obejmuje swoim zakresem bardzo wiele kwestii i nie wszystkie podmioty można do 
tej grupy zaliczyć. Warto podkreślić, że często wdrażanie działań innowacyjnych 
wynika ze zmian zachodzących w zmiennym otoczeniu wymuszanych dokonują-
cym się postępem technologicznym lub też z permanentnych zmian w działalno-
ści przedsiębiorstwa nakierowanych na podniesienie jego konkurencyjności, czy 
w skrajnym przypadku – przetrwanie podmiotu na rynku.

Wdrażanie w  organizacjach wszelkich działań innowacyjnych stanowi próbę 
swoistej konfrontacji z przemianami dokonującymi się w życiu gospodarczym i na 
rynku. Przedsiębiorstwa w  celu zdobycia przewagi konkurencyjnej wykorzystu-
ją różnego rodzaju narzędzia i techniki, za pomocą których zdobywają nowe cele, 
nowe rynki i nowych kontrahentów. Jednym z takich narzędzi są innowacje, które 
oferują przedsiębiorcy podjęcie nowej działalności, możliwość zaangażowania kapi-
tału w nowe przedsięwzięcia czy świadczenia nowych usług12. 

Innowacyjność przedsiębiorstw jest pochodną wielu czynników, do których za-
liczyć można: kulturę organizacyjną, formę własności, branżę, rozmiar przedsię-
biorstwa strukturę organizacyjną. Ta ostatnia jest niezwykle ważna, ponieważ uka-
zuje sposób myślenia oraz działania kadry zarządzającej oraz pracowników. Przed-
siębiorstwo innowacyjne to takie, które można nazwać organizacją inteligentną, 
generującą i realizującą innowacje, o dostrzegalnym, wysokim poziomie nowocze-
sności, konkurencyjności, gdzie sposób i struktura zarządzania są dostosowane do 
podstawowego jego zadania13. Ponadto wprowadzają one zmiany w sposób ciągły, 
przemyślany i strategiczny. Taki sposób działania zwiększa konkurencyjność i po-
zycję rynkową przedsiębiorstwa. Innowacje stanowią o  konkurencyjności przed-
siębiorstwa i wskazują kierunki efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów. 
Wszystkie przedsiębiorstwa, by się rozwijać, potrzebują innowacyjności w zakresie 
produktowym, usługowym, marketingowym czy organizacyjnym. To właśnie po-
przez sprawne wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań możliwe jest podniesienie 
poziomu produktów czy usług, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie kosztów 
oraz zadowolenie klientów. Istotna zatem staje się potrzeba poznania, jak tego typu 
aktywność innowacyjną ubezpieczycieli oceniają jej klienci.

1. Innowacje w ubezpieczeniach

 Działalność ubezpieczeniowa jest ściśle związana ze sprzedażą usług, które mają 
charakter niematerialny. W praktyce oznacza to nietrwałość, brak możliwości maga-

11  E. Stawasz, Przedsiębiorstwo innowacyjne, [w:] K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii 
– słownik pojęć, PARP, Warszawa 2005, s. 133.
12  P. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość…, s. 29.
13  A. Sosnowska, S. Łobejko, A. Kłopotek, Zarządzania firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000, s. 13.
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zynowania, jednoczesność świadczenia i  korzystania, nierozdzielność usługi z  osobą 
wykonawcy, brak jednorodności, brak możliwości nabycia praw własności, trudności 
w standaryzacji i sformalizowaniu usługi czy limitowaną dostępność14. Usługa ubezpie-
czeniowa nie posiada zatem fizycznej postaci, a jej konsumpcja następuje w momencie 
powstania szkody, za którą zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność. W odróżnie-
niu od przedsiębiorstw produkcyjnych, w których klient oddalony jest od całego proce-
su produkcyjnego, zakład ubezpieczeń jako usługodawca spotyka się z klientem twarzą 
w twarz i robi to za pośrednictwem upoważnionych przedstawicieli: agentów ubezpie-
czeniowych, brokerów czy pracowników. W procesie obsługi dochodzi do zmiany wła-
ściciela produktu (usługi ubezpieczeniowej). W przypadku sprzedaży usługi ubezpie-
czeniowej za ten moment uznaje się zawarcie umowy ubezpieczenia. 

W czynności tej ważny jest więc sposób świadczenia usługi. Jeśli produkty ofero-
wane przez zakłady ubezpieczeń są innowacyjne i doskonałe, a jakość obsługi nieza-
dowalająca, to pozyskanie klienta wydaje się być niemożliwe. H. Drummond twierdzi, 
że „(…) percepcja jakości w przedsiębiorstwach usługowych zależy od »chwili wia-
rygodności« podczas kontaktowania się producenta z konsumentem. Wiarygodność 
w kontaktach jest ważna, gdyż umiejętnie okazana może wywołać satysfakcję, bądź 
w przypadku niewłaściwej obsługi – efekt przeciwny”15. Jak podkreśla W. Sułkowska, 
aby społeczeństwo doceniło rolę i znaczenie ubezpieczeń, istotne jest ugruntowanie 
zaufania osób fizycznych i  podmiotów gospodarczych do firm ubezpieczeniowych 
działających na danym rynku. Jej zdaniem zaufanie jest dla rynku ubezpieczeń nad-
rzędną wartością. W sektorze ubezpieczeń jest je znacznie trudniej osiągnąć niż w in-
nych dziedzinach gospodarki, nie tylko ze względu na niematerialny charakter ofero-
wanych usług, ale i odroczoną w czasie (w przypadku ubezpieczeń emerytalnych na 
wiele lat) realizację przyjętych przez firmę zobowiązań. 

W działalności ubezpieczeniowej dominują dwa podstawowe źródła innowacji: po-
dażowe i popytowe. Podażowe występuje niezależnie od tego, czy jest na nie zapotrzebo-
wanie. Przykładem tego typu innowacji są różnego rodzaju systemy i aplikacje ułatwia-
jące sprzedaż i dystrybucję ubezpieczeń, głównie w kanałach dystrybucji. Drugie źródło 
innowacji – popytowe, powstało jako odpowiedź na konkretne zapotrzebowanie klien-
tów i rynku. Obecnie już każda firma ubezpieczeniowa działająca na rynku dysponuje 
autorskim portalem umożliwiającym ofertowanie, generowanie dokumentów ubezpie-
czeniowych, pełną obsługę ubezpieczeń (dodawanie zmian w polisach, aneksów, wypo-
wiedzeń, generowanie zaświadczeń). Tak działające systemy są głównym czynnikiem 
konkurencyjności zakładów ubezpieczeń. Podkreślić jednak należy, iż branża ubezpie-
czeniowa, w przeciwieństwie do branży bankowej, nie kojarzy się tak bardzo z innowa-
cjami technologicznymi. Możliwości np. w zakresie zakupu ubezpieczeń drogą mobilną 

14  J. Witkowska, Marketing usług ubezpieczeniowych, [w:] E. Kucka (red.), Ubezpieczenia gospodarcze 
i społeczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2009, s. 100.
15  H. Drummond, W pogoni za jakością, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 96-97.
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nie są jeszcze dostatecznie wykorzystywane przez klientów. Można więc przypuszczać, 
iż wiedza z zakresu innowacji w sektorze ubezpieczeń jest ciągle mało eksponowana 
i nie może się ograniczać wyłącznie do sieci agencyjnej, wymaga również sprawniejszej 
komunikacji z rynkiem i rozwijania świadomości społecznej zarówno wśród klientów 
indywidualnych, jak i instytucjonalnych. 

2. Materiał i metody badawcze

Badanie ankietowe o charakterze jakościowym przeprowadzono na losowo do-
branej grupie klientów indywidualnych i instytucjonalnych na terenie województwa 
wielkopolskiego korzystających z usług majątkowych zakładów ubezpieczeń. Bada-
nie przeprowadzono w  roku 2016 na próbie badawczej złożonej ze 180 klientów 
indywidualnych i 151 klientów instytucjonalnych. Jako narzędzie badawcze zasto-
sowano autorski kwestionariusz ankiety. W badaniu zastosowano test niezależności 
chi-kwadrat w celu zbadania istotności różnic w ocenie postrzegania innowacyjno-
ści przez dwie badane grupy, tj.: klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

3. Innowacyjność w ocenie klientów – prezentacja wyników badań

W  sferze usług ubezpieczeniowych innowacje produktowe i  procesowe są ze 
sobą ściśle powiązane. Z  uwagi na niematerialność usług zaciera się granica po-
między produktami i procesami16. Należy zatem przyjąć, że innowacja produktowa 
ma na celu udoskonalenie, jak również wprowadzanie nowego produktu na rynek, 
natomiast innowację procesową stanowi modernizacja sposobu dostarczania tych 
usług. W pierwszej kolejności zbadano ocenę klientów indywidualnych i  instytu-
cjonalnych dotyczącą podejmowanych działań innowacyjnych przez ubezpieczycie-
li. Wyniki uzyskane w przeprowadzonym badaniu przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Ocena innowacyjności 
Table 1. Innovation evaluation

Opis Klienci 
instytucjonalni

Klienci 
indywidualni Ogółem

Bardzo źle N 0 1 1
% 0,00 0,56 0,30

Źle N 19 6 25
% 12,58 3,33 7,55

Raczej dobrze N 44 66 110
% 29,14 36,67 33,23

16  Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i  interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. 2, 
publikacja OECD i Eurostatu 2005, MNiSzW, Warszawa 2008, s. 49-50.
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Dobrze N 68 92 160
% 45,03 51,11 48,34

Bardzo dobrze N 20 15 35
% 13,25 8,33 10,57

Ogółem N 151 180 331
% 100,00 100,00 100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet.

Ze względu na jakościowy charakter zmiennych w celu odpowiedzi na postawione 
pytanie badawcze wykorzystano test niezależności chi-kwadrat. Przy pomocy testu po-
równującego odpowiedzi chi-kwadrat χ2 (4) = 14,041; p = 0,007 stwierdzono, że test jest 
istotny, a to oznacza, że grupa klientów instytucjonalnych częściej niżej ocenia innowa-
cyjność zakładów ubezpieczeń aniżeli grupa klientów indywidualnych. Wyraźnie widać 
taką cechę w przypadku ocen „Raczej dobrze” (29,14%) i „Dobrze” (36,67%), natomiast 
w przypadku ocen „Bardzo dobrze” (13,25%) klienci instytucjonalni ocenili innowa-
cyjność wyżej niż klienci indywidualni (8,33%). Z zaprezentowanego wykresu poniżej 
wynika również, że ocena innowacyjności zakładów ubezpieczeń jest jeszcze daleka od 
ideału. Przed zakładami ubezpieczeń stoi wiele wyzwań w zakresie odpowiedniej ko-
munikacji czy właściwego przekazu informującego o podejmowanych działaniach in-
nowacyjnych. Ocenę innowacyjności zaprezentowano na rys. 1.

Rysunek 1. Ocena innowacyjności – rozkład procentowy w grupach 
Figure 1. Innovation evaluation – percentage distribution in groups

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet.
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Zaprezentowane powyżej wyniki badań dają obraz innowacyjności zakładów 
ubezpieczeń w Polsce. Są one raczej optymistyczne, choć zauważa się surowszą oce-
nę wystawioną przez klientów instytucjonalnych. Niestety, niewielka część klientów 
ocenia obecną innowacyjność zakładów ubezpieczeń bardzo dobrze (13,25% klien-
tów instytucjonalnych, 8,33% klientów indywidualnych). 

Podsumowanie

Obecnie funkcjonujący rynek usług ubezpieczeniowych jest nierozerwalnie zwią-
zany z nowoczesną technologią. Te czynniki powodują, że ubezpieczyciele w celu zbu-
dowania przewagi konkurencyjnej starają się być przedsiębiorstwami innowacyjnymi. 
Innowacyjność powinna przejawiać się w zdolności do tworzenia i wdrażania inno-
wacji, jak również ich absorpcji, a  także wiązać się z aktywnym angażowaniem się 
w różnego rodzaju projekty innowacyjne ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb i  
wymagań klientów. Powstaje więc potrzeba większego zaangażowania w zdobywanie 
zasobów i umiejętności warunkujących uczestnictwo w tych procesach. 

 Jak pokazały badania, z perspektywy klientów indywidualnych i instytucjonal-
nych, głównych interesariuszy zakładów ubezpieczeń, konieczna wydaje się rewizja 
dotychczasowych narzędzi i  mechanizmów wprowadzania innowacji oraz metod 
komunikacji z rynkiem. Zaprezentowany w niniejszym artykule materiał dowodzi, 
że mimo dobrze ocenianych działań podejmowanych przez zakłady ubezpieczeń na 
rzecz innowacyjności w ocenie klientów indywidualnych i instytucjonalnych pozo-
stają obszary, w których konieczne jest większe zaangażowanie. 
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Streszczenie: Celem artykułu jest określenie potencjału akademickiego Katowic w odnie-
sieniu do wyodrębnionych referencyjnych miast wojewódzkich. Autorzy weryfikują ofertę 
naukową i możliwości rozpoczęcia kariery zawodowej przez absolwentów. Głównym czyn-
nikiem motywującym do podjęcia rozprawy była chęć weryfikacji hipotezy zakładającej, że 
stolica województwa śląskiego oferuje studentom równie atrakcyjne możliwości edukacji 
oraz perspektywy kariery zawodowej jak miasta obecnie najpopularniejsze wśród studen-
tów. Analiza potencjału akademickiego Katowic, zdaniem autorów, jest szczególnie istotna 
z uwagi na zachodzące w mieście od kilku lat zmiany w gospodarce, związane z odejściem 
od przemysłu na rzecz szeroko rozumianego sektora usług, w  tym usług nowoczesnych 
technologii. Obecność wysoko wykwalifikowanej kadry absolwentów jest więc istotnym ele-
mentem dalszego rozwoju miasta.

Słowa kluczowe: wizerunek, miasto, potencjał akademicki

Abstract: The objective of the paper is to determine academic potential of Katowice com-
pared to the selected reference voivodeship capitals. The authors review academic offers and 
career opportunities for graduates. The main factor of writing the article was verification the 
hypothesis that Silesia offers students educational and career opportunities equally attrac-
tive as currently the most popular Polish cities among the students. The authors think that 
the analysis of the academic potential of city is important because the structural changes 
in the Katowice’s economy for several years associated with the resignation from the heavy 
industry to the broader services sector, including modern services. The presence of highly 
qualified graduates is therefore an essential element in the further development of the city.

Keywords: image, city, academic potential

Wprowadzenie

Określenie miasta mianem akademickiego można przypisać jednostkom te-
rytorialnym, które oferują produkt miejski przyszłym oraz obecnym studentom 
w postaci atrakcyjnej przestrzeni umożliwiającej efektywną edukację, realizowanie 
elementarnych potrzeb wynikających ze specyfiki tego etapu życia oraz skuteczne 
rozpoczęcie kariery zawodowej. Zestawienie tych elementów określa potencjał aka-
demicki. Potencjał zgodnie z  definicją Słownika języka polskiego oznacza „czyjeś 
możliwości w  jakiejś dziedzinie”1 – w  tym przypadku możliwości, które oferuje 
potencjalnym studentom dany ośrodek miejski w aspekcie oferty edukacyjnej oraz 
możliwości rozpoczęcia kariery zawodowej.

Na podstawie danych statystycznych oraz rankingów można spróbować wyłonić 
najsilniejsze ośrodki studenckie w kraju. W roku akademickim 2015/2016 w Pol-
sce działało 415 szkół wyższych kształcących 1 405 133 studentów, w tym 57 119 

1  Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/potencjal;2572226.html, 15.04.2017.
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cudzoziemców2, z tego 62% wszystkich uczelni oraz 80% studentów skupiły miasta 
wojewódzkie. Jedną z możliwości oceny popularności miast wojewódzkich z per-
spektywy potencjału akademickiego jest uporządkowanie ich pod względem liczby 
studentów (tabela 1). 

Tabela 1. Ranking popularności miast wojewódzkich pod względem liczby studentów 
Table 1. Ranking of popularity of voivodeship capitals according to the number of students 

Lokata Miasto wojewódzkie Liczba studentów
1. Warszawa 243 264
2. Kraków 160 808
3. Wrocław 120 007
4. Poznań 116 450
5. Łódź 76 353
6. Gdańsk 75 419
7. Lublin 67 315
8. Katowice 53 812
9. Rzeszów 43 827

10. Szczecin 39 419
11. Bydgoszcz 32 947
12. Białystok 30 340
13. Olsztyn 25 774
14. Kielce 25 104
15. Opole 22 636
16. Gorzów Wlkp. 3064

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych za rok 2016 z zasobów Banku Danych 
Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl, 15.04.2017.

Aby dobrze zobrazować zróżnicowanie między miastami, ranking został podzie-
lony na trzy przedziały ilościowe. Pierwszy dotyczy miast liderów, w których studiuje 
powyżej 100 tys. osób, drugi między 20 a 100 tys. osób, natomiast trzeci to miasta, 
w  których studiuje poniżej 20 tys. studentów. Zastosowane widełki nawiązują do 
istniejącej typologii miast Głównego Urzędu Statystycznego według grup wielko-
ściowych, tj. miasta duże, średnie i małe3. W grupie liderów zestawienia dominuje 
Warszawa z liczbą studentów przewyższającą 243 tys. W środku znajduje się Kraków 

2  Szkoły wyższe i ich finanse w 2015 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szko-
ly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2015-r-,2,12.html, 15.04.2017.
3  Miasta w liczbach 2009, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_miasta_w_liczbach_2009_notatka_
infor.pdf, 15.04.2017.
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(161 tys.) oraz Wrocław (120 tys.). Poznań ma liczbę studiujących na poziomie nieco 
ponad 116 tys. Drugą grupę otwiera Łódź (76 tys.), dalej jest Gdańsk (75 tys.), Lublin 
(76 tys.) i Katowice (54 tys.) oraz Rzeszów z liczbą studiujących na poziomie około 44 
tys. Kolejne lokaty zajmują miasta wojewódzkie z liczbą studentów między 40 a 20 tys. 
Miastem wojewódzkim, w którym naukę na poziomie studiów podjęło najmniej osób 
jest Gorzów Wielkopolski z wynikiem niewiele ponad 3 tys. studentów.

Katowice w liczbie studentów znalazły się na siódmym miejscu wśród wszystkich 
miast wojewódzkich. Stolica województwa śląskiego, będąca jednocześnie centrum 
tworzącej się metropolii, ulega częściowo zjawisku „kanibalizacji”. Sąsiadujące mia-
sta – Gliwice czy Sosnowiec za sprawą Politechniki Śląskiej w pierwszym przypadku 
i oddziałów Uniwersytetu Śląskiego w drugim, przejmują część studentów. Łącznie 
te dwa miasta gromadzą ponad 32 tys.4 osób studiujących. Wynik Katowic w połą-
czeniu z Sosnowcem i Gliwicami dałby stolicy województwa śląskiego 5 lokatę zaraz 
za Poznaniem, choć dalej nie zostałaby przekroczona granica 100 tys. studentów.

Uzupełnienie zestawienia miast wojewódzkich o  liczbę mieszkańców pozwala 
na spojrzenie z nieco innej perspektywy. Duża liczba studentów w mieście może być 
wynikową wysokiej populacji, dlatego należy sprawdzić, jak będą się kształtować 
wyniki, kiedy miasta zostaną uporządkowane pod względem wartości wynikają-
cych ze stosunku liczby studentów do liczby mieszkańców (tabela 2). Taka ocena 
wskaże, gdzie studenci stanowią istotny udział w odniesieniu do całości mieszkań-
ców, innymi słowy, w których są najbardziej dostrzegalni, a w konsekwencji mają 
istotny wpływ na funkcjonowanie i rytm miasta.

Tabela 2. Ranking popularności miast wojewódzkich pod względem stosunku liczby studen-
tów do liczby mieszkańców
Table 2. Ranking of popularity of voivodeship capitals according to the number of students 
compared to the city population

Lokata Miasto 
wojewódzkie

Liczba 
studentów

Liczba mieszkańców
 (w tys.)

Liczba studentów 
na 1000 

mieszkańców
1. Rzeszów 43 827 186 236
2. Poznań 116 450 542 215
3. Kraków 160 808 761 211
4. Lublin 67 315 341 197
5. Opole 22 636 119 190
6. Wrocław 120 007 636 189
7. Katowice 53 812 300 179

4  Satatystyczne Vademecum Samorządowa 2016 Miasto Gliwice, Miasto Sosnowiec. http://katowice.
stat.gov.pl/vademecum/vademecum_slaskie/portrety_miast/miasto_gliwice.pdf, http://katowice.stat.
gov.pl/vademecum/vademecum_slaskie/portrety_miast/miasto_sosnowiec.pdf, 15.04.2017.
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8. Gdańsk 75 419 462 163
9. Olsztyn 25 774 173 149

10. Warszawa 243 264 1744 139
11. Kielce 25 104 198 127
12. Łódź 76 353 701 109
13. Białystok 30 340 296 103
14. Szczecin 39 419 406 97
15. Bydgoszcz 32 947 356 93

16. Gorzów 
Wlkp. 3064 124 25

Źródło: opracowanie własne na podstawie publikacji Statystyczne Vademecum Samorządowca 2016. 
http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyczne-vademecum-samorzadowca/, 15.04.2017.

Uszeregowane od największej do najmniejszej wartości będące wynikową sto-
sunku liczby studentów do liczby mieszkańców wyłoniły nowego lidera zestawienia 
w postaci Rzeszowa (236). W poprzednim ujęciu uplasował się on dopiero na 9 po-
zycji. Oznacza to, że w stolicy województwa podkarpackiego przynajmniej w teo-
rii studenci są najbardziej dostrzegalni. Pozycję wicelidera piastuje Poznań (215), 
a trzecia lokata przypadła Krakowowi (211). Dalej jest Lublin (197), a Opole (190) 
niemal na równi z Wrocławiem (189). Kolejną pozycję zajmują Katowice (179) oraz 
Gdańsk (163). Dalej w zestawieniu znajduje się Olsztyn (149) i Warszawa (139) – jej 
słaby rezultat wynika prawdopodobnie z pełnienia funkcji stolicy oraz bycia benefi-
cjentem wewnątrzkrajowych ruchów migracyjnych związanych chociażby z rozwo-
jem kariery zawodowej5. Później są Kielce (127) oraz pozostałe miasta wojewódzkie 
oscylujące między 25 a 109, gdzie podobnie jak w poprzednim zestawieniu ostatnie 
miejsce zajmuje Gorzów Wielkopolski (25).

Takie uporządkowanie miast nie jest doskonałe, ponieważ nie uwzględnia cho-
ciażby ruchów migracyjnych czy administracyjnej specyfiki terytorialnej. Wskazuje 
jednak pewne trendy. Wysokie pozycje Rzeszowa i Lublina mogą sygnalizować, że 
ośrodki te oferują jakąś wartość dodaną, której nie mają inne miasta. Natomiast 
stabilna pozycja Katowic w obu zestawieniach może oznaczać pewien rodzaj sta-
gnacji i utrzymywanie świadomie lub nie, statusu quo. Próbą wyjaśnienia wysunię-
tych wniosków oraz potwierdzenia pozycji wyłonionych liderów będzie dogłębna 
analiza oferty akademickiej wybranych miast wojewódzkich. 

Z uwagi na niedoskonałości drugiego rankingu punktem wyjścia będzie ranking 
uwzględniający determinant w postaci liczby studentów. Oprócz Katowic zbadana 

5 http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/warszawa-przyciaga-ludzi-z-innych-wojewodztw-
najwiecej-z,1253903,art,t,id,tm.html, 20.05.2017.
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zostanie oferta miast liderów o wysokiej popularności, czyli Warszawy, Krakowa, 
Wrocławia oraz Poznania, a  także Rzeszowa, który wyróżnił się w przypadku ze-
stawienia obejmującego liczbę studentów przypadających na tysiąc mieszkańców.

Do czynników mogących wpływać na postrzeganie miasta jako akademickiego 
zaliczymy na potrzebę analizy ofertę edukacyjną, zaplecze akademickie oraz możli-
wości rozpoczęcia satysfakcjonującej kariery zawodowej.

2. Oferta akademicka Katowic oraz wybranych miast wojewódzkich

 Elementem znacząco wpływającym na ogólną atrakcyjność oferty akademickiej 
miasta jest liczba uczelni, ponieważ wyznacza ona kandydatom na studia swobodę 
wyboru kierunków i specjalizacji (tabela 3). 

Tabela 3. Liczba szkół wyższych oraz ośrodków zamiejscowych przyporządkowana wybra-
nym miastom wojewódzkim uporządkowanym pod względem liczby studentów
Table 3. The number of university level schools and branches assigned to selected voivode-
ship capitals according to the number of students 

Miasto wojewódzkie Liczba studentów Szkoły wyższe Ośrodki zamiejscowe
Warszawa 243 264 76 2
Kraków 160 808 21 4
Wrocław 120 007 25 2
Poznań 116 450 24 2
Katowice 53 812 14 5
Rzeszów 43 827 4 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie publikacji Statystyczne Vademecum Samorządowca 2016, 
http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyczne-vademecum-samorzadowca/, 15.04.2017. 

W Warszawie, łącznie z ośrodkami zamiejscowymi, funkcjonuje 78 uczelni. To tyle 
placówek, ile w sumie oferuje Kraków (25), Wrocław (27) oraz Poznań (26). Katowi-
ce oferują edukację w 19 placówkach, analizowany Rzeszów oferuje naukę w zaledwie 
5 podmiotach.

Gdyby to liczba szkół decydowała o atrakcyjności oferty akademickiej, stosunkowo 
łatwo byłoby osiągnąć pozycję lidera. Wystarczyłoby otworzyć odpowiednio dużo pla-
cówek ze statusem uczelni wyższej. Dlatego innym wyznacznikiem oferty akademickiej 
jest jakość kształcenia. Narzędziem, które umożliwia weryfikację jakości, jest Ranking 
Szkół Wyższych Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” (tabela 4). Na końcową ocenę 
uczelni składają się następujące kryteria: prestiż, innowacyjność, potencjał naukowy, 
efektywność naukowa, warunki kształcenia oraz umiędzynarodowienie studiów6. 

6 http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-uczelni-akademickich/metodologia-rankingu-
-uczelni-akademickich-2017, 20.06.2017.
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Tabela 4. Pierwsze dziesięć uczelni w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2017 oraz wy-
szczególniona najlepiej notowana uczelnia z Katowic
Table 4. Top ten universities in Perspektywy University Ranking 2017 and highlighted the 
top Katowice university

Pozycja 
2016 Nazwa uczelni Wskaźnik 

rankingowy
1= Uniwersytet Warszawski 100
1= Uniwersytet Jagielloński (Kraków) 99,9
3 Politechnika Warszawska 86,0

4= Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 82,2
4= Politechnika Wrocławska 82,1
6 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 77,5
7 Uniwersytet Wrocławski 73,7
8 Gdański Uniwersytet Medyczny 68,2
9 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 66,4

10= Politechnika Gdańska 65,0
10= Warszawski Uniwersytet Medyczny 65,0
… … …
18 Uniwersytet Śląski w Katowicach 60,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ranking Uczelni Akademickich 2017. http://www.
perspektywy.pl/RSW2017/ranking-uczelni-akademickich?strona=0, 20.06.2017. 

W pierwszej dziesiątce nie znalazła się żadna uczelnia z Katowic, a pojawiają się 
placówki z takich miast, jak: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, a nawet 
Toruń. Najwyżej notowaną uczelnią stolicy województwa śląskiego jest Uniwersy-
tet Śląski, który wypracował 60,4% wyniku względem Uniwersytetu Warszawskiego 
i Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmując 18. pozycję. W całym zestawieniu znalazło 
się 5 uczelni z Katowic (tabela 5).
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Tabela 5. Szkoły wyższe Katowic uwzględnione w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2017
Table 5. Universities in Katowice included in Perspektywy University Ranking 2017

Pozycja 
2016 Nazwa uczelni Wskaźnik 

rankingowy P 16’ P 15’ P 14’

18 Uniwersytet Śląski w Katowicach 60,4 13 17 20

30 Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach 52,5 30 31 28

51-60 Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach 47 44 43

80+
Akademia Wychowania Fizyczne-

go im. Jerzego Kukuczki 
w Katowicach

- 80+ - -

80+
Górnośląska Wyższa Szkoła Han-

dlowa im. W. Korfantego 
w Katowicach

- 80+ 80+ 80+

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ranking Uczelni Akademickich 2017, http://www.
perspektywy.pl/RSW2017/ranking-uczelni-akademickich?strona=0, 20.06.2017. 

W  pierwszej pięćdziesiątce zestawienia znalazły się dwie uczelnie z  Katowic. 
Wspomniany już Uniwersytet Śląski i  Śląski Uniwersytet Medyczny posiadający 
największe Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w kraju7. Jedna z pięciu pań-
stwowych uczelni ekonomicznych – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach po 
raz pierwszy od kilku lat znalazł się poza pierwszą pięćdziesiątką. Drugi rok z rzędu 
w zestawieniu pojawia się Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukucz-
ki. W zestawieniu znalazła się jedna niepubliczna uczelnia – Górnośląska Wyższa 
Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w  Katowicach. Akademicką wizytówką Ka-
towic jest Uniwersytet Śląski. Uczelnia zajmuje także wysokie pozycje w grupach 
kryteriów. Za efektywność naukową Uniwersytet Śląski uplasował się na 11 pozycji8, 
natomiast prestiż uczelni zapewnił 10 pozycję9 wśród innych szkół wyższych. Ogó-
łem plasuje się na 7 miejscu w kategorii uniwersytetów10. Katowice oferują edukację 
na 14 uczelniach, w tym 6 publicznych.

7 http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemi-
d=114&id_uczelnia=67, 20.06.2017.
8  Ranking Uczelni Akademickich 2017. Efektywność naukowa, http://www.perspektywy.pl/RSW2017/
ranking-uczelni-akademickich/ranking-uczelni-akademickich-wg-grup-kryteriow/efektywnosc-na-
ukowa, 20.06.2017.
9  Ranking Uczelni Akademickich 2017. Prestiż akademicki, http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ran-
king-uczelni-akademickich/ranking-uczelni-akademickich-wg-grup-kryteriow/prestiz-akademicki, 
20.06.2017.
10 Ranking Uczelni Akademickich 2017. Uniwersytety 2017, http://www.perspektywy.pl/RSW2017/
ranking-uczelni-akademickich/ranking-uczelni-akademickich-wg-typow-uczelni/uniwersytety, 
20.06.2017.



Potencjał akademicki jako element wizerunku Katowic na tle wybranych miast... 159

Tabela 6. Wykaz katowickich uczelni publicznych według typu uczelni
Table 6. List of public university level schools in Katowice according to the type of school
Uniwersytety Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uczelnie techniczne Brak
Uczelnie rolnicze/ 
przyrodnicze Brak

Uczelnie pedagogiczne Brak
Uczelnie medyczne Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uczelnie ekonomiczne Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Akademie 
wychowania 
fizycznego

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki 
w Katowicach

Uczelnie artystyczne
Akademia Muzyczna im. Karo-

la Szymanowskiego 
w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych 
w Katowicach

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.wybierzstudia.nauka.gov.pl, 15.04.2017.

Miasto posiada silną reprezentację uczelni artystycznych. W Katowicach nie ma 
natomiast uczelni rolniczych oraz pedagogicznych, a szczególną słabością oferty jest 
brak uczelni technicznej – najbliższy podmiot tego typu znajduje się w Gliwicach. 
Stolica województwa śląskiego ma do dyspozycji jedynie jej ośrodek zamiejscowy. 
Osoby decydujące się na studia w Warszawie mają z kolei 76 uczelni do dyspozycji, 
w tym 16 publicznych. Oferta edukacyjna publicznych szkół wyższych Warszawy 
jest kompletna, a najliczniejszą reprezentację stanowią uczelnie artystyczne. Kra-
ków z silnie zakorzenionymi tradycjami akademickimi dysponuje 21 szkołami wyż-
szymi, z czego 10 to jednostki publiczne. Kraków oferuje niemal kompletną ofertę 
uczelni publicznych. Jedyny wyjątek stanowi brak odrębnej szkoły medycznej, jed-
nak rekompensuje to obecność Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
– najbardziej cenionej kuźni talentów medycznych w kraju11. Wrocław ma do za-
oferowania edukację w  25 szkołach wyższych, w  tym 9  publicznych, może także 
pochwalić się niemal kompletną publiczną ofertą akademicką. Miasto nie oferuje 
jedynie edukacji na wyspecjalizowanej państwowej uczelni pedagogicznej. W Po-
znaniu do dyspozycji kandydatów na studia jest możliwość wyboru studiowania 
spośród 24 uczelni, w tym 8 publicznych. Poznań (podobnie jak Wrocław) nie ofe-
ruje edukacji na wyspecjalizowanej państwowej uczelni pedagogicznej. Ostatnim 
z analizowanych miast jest Rzeszów. Ten ma do dyspozycji kandydatów na studia 
zaledwie 4 uczelnie, z czego tylko 2 publiczne. Rzeszów stawia na edukację inter-

11  Ranking Uczelni Akademickich 2017. Uczelnie medyczne 2017, http://www.perspektywy.pl/
RSW2017/ranking-uczelni-akademickich/ranking-uczelni-akademickich-wg-typow-uczelni/uczel-
nie-medyczne, 20.06.2017.
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dyscyplinarną dzięki obecności publicznego uniwersytetu, a  także na kształcenie 
techniczne. W pozostałych obszarach miasto notuje deficyt jednostek kształcenia.

Narzędziem kontrolnym i weryfikującym ofertę i ocenę jakościową jednostek aka-
demickich w wybranych miastach wojewódzkich jest analiza prestiżowych rankingów 
międzynarodowych pod kątem obecności uczelni z  wytypowanych polskich miast 
wojewódzkich. Pierwszy z nich to QS World University Rankings 2016-2017, gdzie 
wskazano 4% najlepszych szkół wyższych na świecie – dokładnie 916 uczelni12. Kolej-
ny to THE – Times Higher Education World University Ranking 2016/2017 obejmu-
jący 980 uczelni z 79 krajów, czyli 5% uczelni z całego świata13. Ostatnim z rankingów 
jest CWUR 2016 – World University Rankings, czyli zestawienie obejmujące tysiąc 
najlepszych szkół wyższych z całego świata14 (tabela 7).

Tabela 7. Szkoły wyższe z wybranych polskich miast wojewódzkich uwzględnione w rankin-
gach zagranicznych
Table 7. University level schools in selected Polish voivodeship capitals included in foreign 
rankings

Miasto 
wojewódz-

kie

Wyróżniona w rankingu 
uczelnia

QS 
World 

Univer-
sity Ran-

kings® 
2018

The Center 
for World 
University 
Rankings 
(CWUR)

2016

Times 
Higher Edu-
cation World 

Univer-
sity Ranking 

2016/2017

Warszawa
Uniwersytet Warszawski 411-420 449 501-600
Politechnika Warszawska 601-650 645 501-600

Kraków
Uniwersytet Jagielloński 461-470 429 601-800

Akademia Górniczo-Hutnicza 801-1000 819 601-800

Wrocław
Uniwersytet Wrocławski 801-1000 890 -
Politechnika Wrocławska 801-1000 963 -

Poznań Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza 801-1000 922 801+

Katowice Uniwersytet Śląski - 969 801+
Rzeszów - - - -

Źródło: opracowanie własne na podstawie: QS World University Rankings. https://www.topuniver-
sities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018, 14.06.2017, THE – Times Higher 
Education World University Ranking 2016/2017, https://www.timeshighereducation.com/world-
-university-rankings/2017/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/
stats, 14.06.2017, CWUR 2016 - World University Rankings. http://cwur.org/2016.php, 14.06.2017.

12  QS World University Rankings. https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-uni-
versity-rankings/2018, 14.06.2017.
13  http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/ranking-najlepszych-uczelni-na-swiecie,678221.html, 14.06.2017.
14  CWUR 2016 - World University Rankings, http://cwur.org/2016.php, 14.06.2017.
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Najlepiej w  zestawieniu wypada Uniwersytet Warszawski, który znalazł się 
we wszystkich trzech rankingach, a do tego w dwóch przypadkach na najwyższych 
pozycjach. Ustępuje pozycji lokalnego lidera tylko w rankingu The Center for World 
University Rankings (CWUR) 2016 na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z per-
spektywy miast najlepiej poradziły sobie Warszawa i Kraków, gdzie dwie rodzime 
uczelnie znalazły się we wszystkich trzech zestawieniach. Obecnością we wszystkich 
analizowanych rankingach może pochwalić się także Poznań, jednak z reprezenta-
cją wyłącznie jednej uczelni – Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Obecność 
dwóch szkół w prestiżowych zagranicznych rankingach należy do Wrocławia. Łącz-
nie pojawia się 4 razy w dwóch rankingach, za sprawą Uniwersytetu Wrocławskiego 
i Politechniki Wrocławskiej. Katowice są obecne w dwóch rankingach z reprezenta-
cją Uniwersytetu Śląskiego, natomiast Rzeszów w żadnym. 

3. Potencjał akademicki Katowic oraz wybranych miast 
wojewódzkich w kontekście możliwości rozpoczęcia kariery 

zawodowej przez absolwentów 

Po zakończeniu lub w trakcie studiów naturalnym elementem jest rozpoczęcie karie-
ry zawodowej. Młody człowiek (wybierając miejsce kształcenia) może mieć na uwadze 
specyfikę i potencjał gospodarczy danego miasta. Prace dorywcze czy późniejsza możli-
wość znalezienia (dobrze płatnej, odpowiadającej kierunkowi studiów) pracy w dużym 
stopniu może wpłynąć na ostateczną decyzję dotyczącą miejsca kształcenia. Potencjał 
gospodarczy w kontekście akademickim należy rozpatrywać dwutorowo. Zakładając, 
że dana osoba podejmie pracę w mieście, w którym zdecydowała się kształcić, lub z per-
spektywy ogólnej, przyjmując, że absolwent chce być konkurencyjny na rynku pracy 
w  skali całego kraju. W pierwszym przypadku przedmiotem analizy są raporty spe-
cjalistyczne oraz dane statystyczne odnoszące się do gospodarki poszczególnych miast 
wojewódzkich, natomiast w drugim opracowanie dotyczące wysokości zarobków oraz 
preferencji pracodawców w odniesieniu do absolwentów uczelni wyższych w Polsce.

Przez inwestorów, a w konsekwencji potencjalnych pracodawców Katowice są po-
strzegane pozytywnie, a  ogólna atrakcyjność inwestycyjna jest po Warszawie drugą 
najlepiej ocenianą w kraju. Do elementów, które przyciągają inwestorów, można zali-
czyć wysoką liczbę absolwentów kierunków technicznych i ścisłych oraz dużą i nowo-
czesną powierzchnię biurową15. Stolica Górnego Śląska zrywa z wizerunkiem zagłębia 
węglowego na rzecz nowoczesnego miasta, które gromadzi przedsiębiorstwa, takie jak: 
m.in. PwC, Capgemini, ING czy Oracle z sektora nowoczesnych usług biznesowych. 
Pod tym względem Katowice znajdują się na 5 miejscu w Polsce16. Silną pozycję ma 

15 Raport o polskich metropoliach 2015. Katowice. Śląski diament wymaga lepszego szlifu, https://www.
pwc.pl/pl/pdf/miasta/raport-o-metropoliach-katowice-2015.pdf, PWC, Warszawa 2015, s. 32-34.
16  J. Górecki, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2016, http://absl.pl/wp-content/uplo-
ads/2016/10/Raport_ABSL_2016_PL.pdf, 15.05.2017, ABSL, Warszawa 2016, s. 13.
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także przemysł, za sprawą funkcjonowania Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Strefa uznawana jest za jedną z najlepszych w Europie17. Gromadzi głównie inwestorów 
z branży motoryzacyjnej18. Symbolem głębokich transformacji gospodarczych miasta 
może być także coroczny Europejski Kongres Gospodarczy – najważniejsze wydarzenie 
gospodarcze Europy Centralnej19 oraz inne prestiżowe imprezy odbywające się w Mię-
dzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Za największy ośrodek gospodarczy Polski południowo-wschodniej uznawany jest 
Rzeszów20. Atrakcyjność inwestycyjną Rzeszowa określa się jako dobrą, jednak wyma-
gającą poprawy chociażby pod względem dostępności powierzchni biurowej. Pozytyw-
nym aspektem jest duża liczba absolwentów kierunków technicznych oraz wysoka in-
nowacyjność firm działających na terenie miasta21. To, co wyróżnia Rzeszów spośród 
pozostałych analizowanych miast wojewódzkich, to bycie w centrum tzw. Doliny Lotni-
czej, czyli obszaru nagromadzenia wyspecjalizowanych przedsiębiorstw przemysłu lot-
niczego. Funkcjonowanie Doliny Lotniczej silnie skorelowane jest z pracami badawczo-
-rozwojowymi Politechniki Rzeszowskiej, co stwarza dodatkową szansę rozwoju dla jej 
absolwentów22. Miasto jest również silnym reprezentantem polskiej branży IT. Na jego 
terenie znajduje się siedziba główna największej polskiej firmy informatycznej Asseco 
Poland23. Rzeszów pod względem nagromadzenia centrów nowoczesnych usług bizne-
sowych znajduje się na 10 miejscu w kraju24.

Stolica Wielkopolski dobrze wypada w ocenie atrakcyjności inwestycyjnej, zarów-
no jeśli chodzi o inwestorów zagranicznych, jak i krajowych. To, co wyróżnia Poznań, 
to dobra oferta infrastruktury biznesowej oraz wysoka liczba absolwentów kierunków 
technicznych i nauk ścisłych. W mieście silną pozycję ma przemysł za sprawą Poznań-
skiego Okręgu Przemysłowego, gdzie dominują branże elektromaszynowa, chemiczna 
i  spożywcza25. Wśród silnych poznańskich pomiotów gospodarczych można znaleźć 
Grupę Energetyczną Enea S.A., Volkswagen Poznań Sp. z o.o., GlaxoSmithKline Phar-
maceuticals SA, Kompanię Piwowarską SA oraz centra logistyczne Selgros Sp. z o.o. oraz 
Żabka Polska SA26. Warta odnotowania jest także działalność Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich Sp. z o.o. (MTP), należących do 10 największych przedsiębiorstw wy-

17 https://www.wprost.pl/gospodarka/10033590/Katowicka-Specjalna-Strefa-Ekonomiczna-
ponownie-najlepsza-strefa-w-Europie.html, 15.05.2017.
18  http://ksse.com.pl/o-nas,31, 15.05.2017.
19 http://www.eecpoland.eu/2017/pl/wiadomosci/ix-europejski-kongres-gospodarczy-glowne-nurty-
wydarzenia,297650.html, 15.05.2017.
20 http://www.wrotapodkarpackie.pl/index.php/o-regionie-2/podkarpacki-podzial-administracyjny/
rzeszow, 15.05.2017.
21  Raport o  polskich metropoliach 2015. Rzeszów. Podkarpacki beniaminek może stać się silnym rywalem. 
https://www.pwc.pl/pl/pdf/miasta/raport-o-metropoliach-rzeszow-2015.pdf, PWC, Warszawa 2015, s. 32-34.
22  http://www.dolinalotnicza.pl/o-nas/, 15.05.2017.
23  http://asseconews.pl/asseco-najwieksza-polska-firma-it-2/, 15.05.2017.
24  J. Górecki, Sektor nowoczesnych usług biznesowych…, s. 13.
25  https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84ski_Okr%C4%99g_Przemys%C5%82owy, 15.05.2017.
26  http://www.poznan.pl/mim/s8a/najwieksze-firmy,p,24996,25003.html, 15.05.2017.
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stawienniczych w Europie27. W kontekście centrów nowoczesnych usług biznesowych 
Poznań znajduje się na 6 miejscu28.

Ocena atrakcyjności inwestycyjnej Wrocławia jest bardzo wysoka, trzecia najwyższa 
w kraju po Katowicach i Warszawie. Miasto gromadzi wysoką liczbę innowacyjnych firm 
oraz prowadzi projekty badawczo-rozwojowe za sprawą Wrocławskiego Centrum Badań 
EIT+29. Wrocław oprócz tego jest bardzo dobrze skomunikowany i posiada liczną bazę ab-
solwentów kierunków ścisłych30. W stolicy województwa dolnośląskiego najbardziej dyna-
micznie rozwija się sektor usług, a w szczególności handel, opieka zdrowotna i edukacja. Za-
trudnienie najszybciej wzrasta w sektorze usług finansowych (m.in. Getin Bank, Santander 
Consumer, BZ WBK oraz Eurobank), ubezpieczeniowych (PZU) i nowoczesnych technolo-
gii (m.in. IBM, Nokia, Atos)31. Wrocław jest trzecim największym ośrodkiem centrów nowo-
czesnych usług biznesowych w Polsce32 oraz posiada silną gałąź przemysłu produkcyjnego, 
gdzie wśród inwestorów znaleźli się m.in. LG, Philips, Volvo, Bosch, Toshiba33.

Ogólna atrakcyjność inwestycyjna Krakowa oceniana jest na poziomie dobrym, przy 
jednocześnie najlepszej ocenie warunków do inwestowania w  kraju. Kraków dysponuje 
bazą absolwentów kierunków pożądanych przez pracodawców oraz oferuje nowoczesną 
powierzchnię biurową. To przekłada się na wysoką liczbę innowacyjnych firm34. Stolica 
województwa małopolskiego znajduje się na drugim miejscu w kraju, jeżeli chodzi o liczbę 
centrów nowoczesnych usług biznesowych, ustępując tylko Warszawie35. Pod względem za-
trudnienia jest natomiast liderem w tej dziedzinie36. Kraków obecnie określany jest „polską 
doliną krzemową”37, obfitującą w firmy z branży IT, gdzie codziennie średnio zatrudnianych 
jest 21 osób38. Silną gałęzią gospodarki Krakowa jest również przemysł skupiony w ramach 
Krakowskiego Okręgu Przemysłowego. Wśród zakładów znajduje się m.in. jeden z najwięk-
szych podmiotów przemysłowych w Polsce – huta żelaza ArcelorMittal Poland39. 

Największy i najważniejszy ośrodek gospodarczy w kraju to Warszawa40 – sto-
lica Polski oraz województwa mazowieckiego. W  aspekcie ogólnej atrakcyjności 

27 http://www.aglomeracja.poznan.pl/aglomeracja/public/aglomeracja/pages.html?co=list&i-
d=14808&ch=14825&instance=1144&lang=pl&gm_id=, 15.05.2017.
28  J. Górecki, Sektor nowoczesnych usług biznesowych…, s. 13.
29  http://www.eitplus.pl/misja-i-cele/, 15.05.2017.
30  Raport o polskich metropoliach 2015. Wrocław. Nadodrzański mikrokosmos musi dalej rosnąć, https://
www.pwc.pl/pl/pdf/miasta/raport-o-metropoliach-wroclaw-2015.pdf, PWC, Warszawa 2015, s. 35-37.
31  M. Lasek, Wrocławskie Forum Gospodarki. Na czym ma zarabiać Wrocław?, http://wroclaw.wyborcza.pl/wroc-
law/1,35771,19153518,wroclawskie-forum-gospodarki-na-czym-ma-zarabiac-wroclaw.html, 15.05.2017.
32  J. Górecki, Sektor nowoczesnych usług biznesowych…, s. 13.
33  Wrocław – gospodarka i inwestycje, http://www.e-hotelarz.pl/mht/?p=2889, 15.05.2017.
34  Raport o polskich metropoliach 2015. Kraków. W poszukiwaniu połączenia tradycji z nowoczesnością, https://
www.pwc.pl/pl/pdf/miasta/raport-o-metropoliach-krakow-2015.pdf, PWC, Warszawa 2015, 15.05.2017.
35  J. Górecki, Sektor nowoczesnych usług biznesowych…, s. 13.
36  Ibidem, s. 15.
37  http://biznes.lovekrakow.pl/aktualnosci/polska-dolina-krzemowa-krakow-promuje-sie-niezwyklym-
filmikiem-video_15195.html, 15.05.2017.
38  A. Bełcik, Kraków góruje w IT, https://www.pb.pl/krakow-goruje-w-it-817033, 15.05.2017.
39  https://pl.wikipedia.org/wiki/ArcelorMittal_Poland_Oddzia%C5%82_w_Krakowie, 15.05.2017.
40  http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/warszawa-najbogatsza-w-polsce/r6zf6s, 15.05.2017.
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inwestycyjnej oraz atrakcyjności wśród inwestorów zagranicznych Warszawa po-
zostawia daleko w tyle inne miasta wojewódzkie. Oferuje przy tym wysoką podaż 
nowoczesnej powierzchni biurowej. Pod względem liczby innowacyjnych firm 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca miasto stołeczne zajmuje 4 miejsce za Kato-
wicami, Wrocławiem i Rzeszowem. Bolączką miasta jest stosunkowo niewielka licz-
ba absolwentów kierunków technicznych i ścisłych41. Warszawa to krajowe centrum 
nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, ponieważ znajduje się tam najwięcej 
tego typu podmiotów42. Warszawski przemysł działa głównie w obrębie podstrefy 
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej43. 

Na bazie danych Głównego Urzędu Statystycznego można także wytypować 
miasta o  najkorzystniejszych wskaźnikach dotyczących średnich zarobków oraz 
stopy bezrobocia (rysunek 1).

Rysunek 1. Zestawienie średnich dochodów oraz stopy bezrobocia w wybranych miastach 
wojewódzkich w 2016 r.
Figure 1. Comparison of average income and unemployment rate in the selected voivode-
ship capitals in 2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych za rok 2016 z serwisu. http://www.pol-
skawliczbach.pl/, 15.05.2017.

41  Raport o polskich metropoliach 2015, Warszawa. Zakochaj się w Warszawie, ale nie ślepo, https://
www.pwc.pl/pl/pdf/miasta/raport-o-metropoliach-warszawa-2015.pdf, 15.05.2017, PWC, Warszawa 
2015, s. 33-36.
42  J. Górecki, Sektor nowoczesnych usług biznesowych…, s. 13.
43  http://sse.lodz.pl/, 15.05.2017.
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Najwyższe zarobki (powyżej 5  tys. złotych) są w  Warszawie oraz Katowicach, 
najniższe zaś w Rzeszowie (nieco ponad 4 tys. zł). W pozostałych miastach między 
4 a 5 tys. zł. Natomiast najniższą stopą bezrobocia może pochwalić się Poznań, tam 
zaledwie nieco ponad 2 osoby na 100 nie mają pracy. Bezrobocie w granicach 3-5% 
odnotowano w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Katowicach. W Rzeszowie stopa 
bezrobocia osiągnęła pułap ponad 7%. Poszczególne miasta z  uwagi na wspólny 
mianownik w postaci sprawowania funkcji stolicy województwa mają gospodarkę 
nastawioną na sektor usług. Są jednak elementy, które wyróżniają je spośród innych 
miast. To na przykład liczba centrów nowoczesnych usług dedykowanych technolo-
giom czy wysoka zdolność pozyskiwania inwestorów zagranicznych. 

Wysokość zarobków dla danego miasta nie musi odzwierciedlać rzeczywistego 
poziomu wynagrodzeń absolwentów, którzy zdecydowali się studiować na jego te-
renie. Wpływ na to ma wiele czynników, chociażby fakt czy absolwent ukończył 
kierunek odpowiadający specyfice lokalnej gospodarki. Jednym z  wyznaczników 
atrakcyjności uczelni, a także w dużej mierze miast akademickich są dane dotyczące 
mediany wynagrodzeń dla absolwentów poszczególnych uczelni (tabela 8).

Tabela 8. Najwyższe odnotowane mediany uwzględnione w zestawieniu wynagrodzeń cał-
kowitych absolwentów studiów drugiego stopnia uczelni wyższych w Polsce w 2016 roku 
[brutto w PLN]
Table 8. The highest recorded medians included in statement of total remuneration of Ma-
ster’s degree graduates in Poland in 2016 [gross PLN]

Miasto 
wojewódzkie

Najwyższa odnoto-
wana mediana 
[brutto w PLN]

Uczelnia o najwyższej odnotowanej 
medianie zarobków absolwentów

Warszawa 8000 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wrocław 6158 Politechnika Wrocławska
Kraków 5500 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 

Staszica w Krakowie
Poznań 5476 Politechnika Poznańska

Katowice 4515 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Rzeszów 4200 Politechnika Rzeszowska 

im. Ignacego Łukasiewicza

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://forsal.pl/artykuly/1025571,po-jakiej-ucz-
elni-zarabia-sie-najwiecej-wynagrodzenia-absolwentow-ranking-uczelni.html, 15.05.2017.

Na największe zarobki mogą liczyć absolwenci Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie (8000 zł). Kolejne miasto z dość dużym dystansem do lidera to Wro-
cław z  reprezentacją Politechniki Wrocławskiej (6158 zł). Absolwenci z  Krakowa 
i Poznania mogą liczyć na przeciętną pensję w okolicach 5500 zł. Zarobki absol-
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wentów z  Katowic znalazły się na poziomie mediany oscylującej wokół 4515 zł. 
W  Rzeszowie najwięcej zarabiają absolwenci Politechniki Rzeszowskiej, mediana 
kształtuje się na poziomie 4200 zł.

Innym aspektem oceny atrakcyjności ośrodka akademickiego i szkół wyższych 
na jego terenie jest stosunek pracodawców do absolwentów. Preferencje pracodaw-
ców stanowią element kryterium prestiżu Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 
i  są badane przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na reprezenta-
tywnej grupie pracodawców za pomocą metody telefoniczno-internetowej (CATI-
-CAVI). Badanie obejmuje ogólnopolską próbę 1800 przedsiębiorstw z  siedzibą 
główną zlokalizowaną w Polsce, ze wszystkich sekcji PKD oraz wszystkich woje-
wództw. Finalnie ranking opiera się na wynikach badania z trzech ostatnich lat44. Na 
szczycie zestawienia zawierającego 50 pozycji znajduje się Uniwersytet Warszawski, 
notujący wskaźnik wynoszący 100. Każda kolejna uczelnia ma odpowiednio niższy 
wskaźnik wynikający z różnicy na rzecz lidera. Liczba uwzględnionych uczelni zlo-
kalizowanych w wybranych miastach wojewódzkich oraz najwyższa pozycja uczelni 
w rankingu dla konkretnego miasta ułatwia określenie siły wybranych ośrodków 
w aspekcie preferencji pracodawców (tabela 9).

Tabela 9. Preferencje pracodawców
Table 9. Employers’ preferences

Miasto 
wojewódz-

kie

Liczba uczelni uwzględ-
nionych w Rankingu 

preferencji 
pracodawców 2017

Najwyżej pozycjonowana w rankingu 
preferencji pracodawców uczelnia z danego 

miasta wojewódzkiego

Warszawa 11 (1) Uniwersytet Warszawski
Kraków 7 (3) Uniwersytet Jagielloński
Wrocław 5 (5) Politechnika Wrocławska

Poznań 5 (11) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu

Katowice 2 (16) Uniwersytet Śląski w Katowicach
Rzeszów 2 (22) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego 

Łukasiewicza

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.perspektywy.pl/RSW2016/ranking-
-uczelni-akademickich/ranking-wg-grup-kryteriow/preferencje-pracodawcow/preferen-
cje-pracodawcow-2015, 15.05.2017.

Można zaobserwować, że oprócz absolwentów uczelni warszawskich najbardziej 
cenionymi przez pracodawców absolwentami są ci, którzy ukończyli studia w Kra-

44  http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-uczelni-akademickich/metodologia-rankingu-uczel-
ni-akademickich-2017, 15.05.2017.
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kowie, Wrocławiu i Poznaniu. Taka kolejność pokrywa się z ogólną popularnością 
tych miast wśród studentów. Katowice w aspekcie liczby uwzględnionych uczelni 
wypadają słabo, jednak wysoka 15 pozycja Uniwersytetu Śląskiego nieco rekom-
pensuje ten wynik. 

Zakończenie

Wyodrębnienie miast liderów, przegląd oferty edukacyjnej, analiza gospodarek 
miejskich oraz dane statystyczne pozwoliły przeprowadzić referencyjną elementarną 
analizę potencjału akademickiego Katowic weryfikującą hipotezę jakoby stolica woje-
wództwa śląskiego oferowała zbliżone warunki do wyodrębnionych liderów w postaci 
Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia i w pewnym zakresie Rzeszowa. 

Katowice, znajdujące się w  sercu ponad 2  milionowej metropolii, korzystają 
z przewagi wynikającej z lokalizacji w województwie o największej gęstości zalud-
nienia w  Polsce. Mimo to liczba studentów w  Katowicach nie jest spektakularna 
– miasto jest ósmym co do wielkości ośrodkiem naukowym. Dodatkowo notuje 
braki, jeśli chodzi o obecność uczelni technicznej, rolniczej czy pedagogicznej oraz 
przeciętne pozycje rankingowe uczelni zlokalizowanych na ich terenie. W kwestii 
liczby oferowanych szkół wyższych Katowice nie przekroczyły pułapu 20 placówek 
w odróżnieniu do pozostałych liderów za wyjątkiem Rzeszowa. W rankingu Per-
spektywy żadna uczelnia ze stolicy województwa śląskiego nie znalazła się w pierw-
szej dziesiątce. Podobnie rzecz się ma z Rzeszowem. Jeżeli chodzi o obecność w ran-
kingach zagranicznych, wynik Katowic można porównać z  Poznaniem. Przekrój 
dziedzinowy oferty edukacyjnej Warszawy, Krakowa, Poznania i  Wrocławia jest 
niemal kompletny, w przeciwieństwie do Katowic.

Stolica województwa śląskiego może pochwalić się dobrą kondycją gospodarczą, 
niskim bezrobociem oraz wysokimi średnimi zarobkami mieszkańców – po War-
szawie drugimi najwyższymi w Polsce. Miasto jest zaraz po Warszawie najbardziej 
atrakcyjne dla inwestorów, a Specjalna Strefa Ekonomiczna to najsilniejszy tego typu 
organizm w Polsce i  jeden z najlepszych w Europie. Stolica województwa śląskiego 
znajduje się także w czołówce miast o najwyższym nagromadzeniu przedsiębiorstw 
z sektora nowoczesnych usług biznesowych, z miast liderów wyprzeda w tym aspek-
cie Poznań. Zestawienie kondycji gospodarczej z ofertą akademicką ma się nieco go-
rzej. Najlepsze uczelnie znajdujące się w czterech miastach liderach oferują swoim 
absolwentom medianę zarobków powyżej 5000. Katowicom w tym aspekcie bliżej do 
Rzeszowa. Wśród preferencji pracodawców uczelnia z Katowic znalazła się w drugiej 
dziesiątce rankingu – pozostałe miasta oprócz Rzeszowa w pierwszej.

Postawiona hipoteza nie może zostać pozytywnie zweryfikowana – z całą pew-
nością nie w pełnym wymiarze. Sama oferta akademicka Katowic odbiega od czo-
łówki miast, takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań czy Kraków, jednak kondycja 
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gospodarcza, perspektywy zawodowe oraz rozwijająca się Metropolia Górnośląsko-
-Zagłębiowska wzmacniają pozycję Katowic. Uzupełnieniem analizy potencjału 
akademickiego mogą być oferowane warunki życia w danych miastach.
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Streszczenie: Celem artykułu jest określenie oferowanych warunków życia dla osób stu-
diujących w Katowicach oraz w innych wybranych miastach wojewódzkich cieszących się 
największą popularnością wśród studentów oraz zweryfikowanie, czy warunki życia są po-
wiązane z łączną liczbą studentów w mieście, tj. czy wysoka jakość życia przekłada się na 
liczbę studentów. W  ramach opracowania autorzy analizują czynniki, które mogą szcze-
gólnie wpływać na proces asymilacji osób decydujących się na studia w  danym mieście, 
m.in. poczucie szczęścia, czyli dobrostan psychiczny, dobrostan społeczny (brak poczucia 
osamotnienia), poziom cywilizacyjny (obycie z nowymi technologiami, znajomość języków, 
mobilność czy poziom wykształcenia), stres życiowy czy poziom patologii w mieście. Auto-
rzy uwzględniają także w analizie koszty związane z mieszkaniem i komunikacją publiczną, 
a także ofertę kulturalną i rozrywkową miast oraz ich infrastrukturę sprzyjającą wypoczyn-
kowi. Analiza warunków życia i próba zestawienia ich z popularnością miasta jako ośrodka 
akademickiego wśród studentów jest elementem uzupełniającym badanie potencjału aka-
demickiego miast rozumianego jako możliwości, które oferuje potencjalnym studentom 
dany ośrodek miejski w aspekcie oferty edukacyjnej oraz możliwości rozpoczęcia kariery 
zawodowej. 

Słowa kluczowe: wizerunek, miasto, potencjał akademicki

Abstract: The goal of the article is to determine the is to define living conditions for stu-
dents studying in Katowice and selected voivodeship cities enjoying the greatest popularity 
among the students. The hypothesis to verify whether the conditions of life are correlated 
with the total number of students in the selected cities; high quality of life - large number of 
students. Within the publication authors verify widely understood quality of life in a certain 
place. They analyze factors that may particularly affect the process of assimilation of people 
who decide to study in a given city, e.g. sense of happiness, mental wellbeing, social welfare 
(no sense of loneliness), civilizational level (new technologies literacy, knowledge of foreign 
language or educational background), life stress, level of pathology in a city. In their analysis, 
the authors also included cultural offer and leisure infrastructure of the cities. Analysis of 
the conditions of life and their attempt references to popularity among the students is part of 
study the academic potential of cities. Potential defined as a possibility, which offers students 
a city in terms of education and start a professional career.

Keywords: image, city, academic potential

Wprowadzenie
 
 Miasto jest marką, choć nietypową. Nietypową, dlatego że w  odróżnieniu od 

podmiotu rynkowego jej nadrzędnym celem nie jest maksymalizacja korzyści w ob-
szarze finansowym, tylko zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Istnieją jednak obszary, 
w których funkcjonowanie miast przypomina przedsiębiorstwo1. Włodarzom w dobie 

1  S. Rainisto, Success Factors of Pleace Marketing: a Study of Pleace Marketing Practices in Northern Europe 
And The United States. Doctoral Dissertations 2003/2004, Helsinski University of Technology, Espoo 2003, 
s. 88, http://bestplaceinstytut.org/www/wp-content/uploads/2010/10/dissertationRainisto.pdf, 15.04.2017.
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permanentnego niżu demograficznego zależy na pozyskaniu nowych klientów, czyli 
mieszkańców. Miasta oferują swoje produkty miejskie otoczeniu, a jednym z takich pro-
duktów jest oferta ośrodka naukowego dedykowana przyszłym i obecnym studentom2. 
Studenci to z punktu widzenia władz miasta grupa o największym potencjale gospo-
darczym; istnieje spore prawdopodobieństwo, że jeśli młody człowiek zdecyduje się na 
edukację w danym miejscu, to również tam rozpocznie swoją karierę zawodową i całe 
przyszłe życia. Zarządzający miastami, przede wszystkim tymi o charakterze wojewódz-
kim, muszą pracować nad ofertą naukową i ofertami towarzyszącymi, aby skutecznie 
pozyskiwać studentów także z zewnątrz (tzn. zamieszkujących wcześniej inne regiony 
Polski). Powinni zapewnić „produkt” w postaci atrakcyjnej przestrzeni umożliwiającej 
efektywną edukację, warunki do realizowania elementarnych potrzeb wynikających ze 
specyfiki tego etapu życia oraz skuteczne rozpoczęcie kariery zawodowej.

Na podstawie danych statystycznych oraz rankingów można spróbować wyłonić naj-
silniejsze ośrodki studenckie w kraju. Jedną z możliwości oceny popularności miast woje-
wódzkich z perspektywy potencjału akademickiego jest uporządkowanie ich pod wzglę-
dem liczby studentów. Ponieważ duża liczba studentów w mieście może być wynikową 
wysokiej populacji, należy także uwzględnić wartości wynikające ze stosunku liczby stu-
dentów do liczby mieszkańców. Jeśli liczba studentów (na 1000 mieszkańców) przekracza 
200, wskazuje to na ich istotny wpływ na funkcjonowanie i rytm miasta (tabela 1).

Tabela 1. Stosunek liczby studentów do liczby mieszkańców w miastach wojewódzkich
Table 1. The number of students compared to population in voivodeship cities

Lokata Miasto 
wojewódzkie

Liczba 
studentów

Liczba mieszkańców 
(w tys.)

Liczba studentów na 
1000 mieszkańców

1. Rzeszów 43 827 186 236
2. Poznań 116 450 542 215
3. Kraków 160 808 761 211
4. Lublin 67 315 341 197
5. Opole 22 636 119 190
6. Wrocław 120 007 636 189
7. Katowice 53 812 300 179
8. Gdańsk 75 419 462 163
9. Olsztyn 25 774 173 149
10. Warszawa 243 264 1744 139

Źródło: opracowanie własne na podstawie publikacji Statystyczne vademecum samorządowca 2016, 
http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyczne-vademecum-samorzadowca/, 15.04.2017.

2  S. Dudek-Mańkowska, Wizerunek Warszawy w działaniach promocyjnych władz lokalnych i świado-
mości społecznej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 34.



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie176

Zestawienie zawiera 10 miast wojewódzkich o największym zagęszczeniu stu-
dentów. Takie uporządkowanie nie jest doskonałe, ponieważ nie uwzględnia cho-
ciażby ruchów migracyjnych czy administracyjnej specyfiki terytorialnej. Punktem 
wyjścia analizy referencyjnej będzie zatem podział miast według ogólnej liczby stu-
dentów. Aby wyłonić grupę miast liderów, zastosowane zostały widełki nawiązują-
ce do istniejącej typologii miast Głównego Urzędu Statystycznego, czyli podziału 
według grup wielkościowych, tj. miasta duże, średnie i małe3. Punktem odniesienia 
będą więc miasta liderzy, w których studiuje powyżej 100 tys. osób, czyli Warszawa, 
Kraków Wrocław, Poznań, a także Rzeszów, który wyróżnił się w przypadku zesta-
wienia obejmującego liczbę studentów przypadających na tysiąc mieszkańców. 

1. Jakość życia mieszkańców Katowic i wybranych miast wojewódzkich
 
Studenci, którzy decydują się na studia w mieście, znacząco oddalonym od ich 

dotychczasowego miejsca zamieszkania, oczekują zaspokojenia potrzeb związanych 
z  jakością życia i  funkcjonowania w obrębie nowej społeczności. Ponadto istotne 
jest skuteczne znalezienie miejsca do zamieszkania, sprawna komunikacja, oferta 
kulturalna oraz szeroko pojęta rozrywka, a także możliwości wypoczynku. Osoba 
z zewnątrz, która podejmuje edukację w innej niż dotychczasowe miejsce zamiesz-
kania lokalizacji, musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości społecznej. 

Polskie miasta nie są homogeniczne, a ich mieszkańcy wykazują różny poziom 
jakości życia. Ten jest składową wielu czynników, takich jak m.in.: kapitał społecz-
ny, dobrostan psychiczny, fizyczny czy społeczny, poziom cywilizacyjny, poczucie 
dobrobytu, poziom stresu oraz patologii4. Wynikowa tych elementów daje obraz 
społeczności w postaci ogólnego wskaźnika jakości życia. Jest on szczególnie istotny 
z punktu widzenia osoby decydującej się na zmianę miejsca zamieszkania, bowiem 
może sygnalizować pozytywne lub negatywnie zjawiska. 

Punktem wyjścia dla dalszych rozważań w tym obszarze jest analiza danych za-
mieszczonych w „Diagnozie społecznej” stanowiącej wspólne przedsięwzięcie na-
ukowe członków Rady Monitoringu Społecznego. Badanie ma charakter cykliczny 
i panelowy, zastosowano w nim dwa kwestionariusze – grupowy dla przedstawiciela 
wybranego gospodarstwa domowego oraz indywidualny, badający nastroje poszcze-
gólnych osób powyżej 16. roku życia. Ostatnia edycja badania odbyła się w 2015 r., 
podczas której przebadano 11 740 gospodarstw domowych z 35 279 członkami i in-
dywidualnie 24 324 członków tych gospodarstw5.

3  Miasta w liczbach 2009, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_miasta_w_liczbach_2009_notatka_
infor.pdf, 15.04.2017.
4  J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2015, http://www.torun.pl/sites/default/files/pic-
tures/diagnoza_raport_2015.pdf, 15.05.2017, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015, s. 418.
5  Ibidem, s. 15, 26, 27.
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Biorąc pod uwagę czynniki, które wpływają na jakość życia, należy wyróżnić 
te, które mogą szczególnie wpływać na proces asymilacji osób decydujących się na 
studia w danym mieście. Jednym z nich jest poczucie szczęścia, czyli dobrostan psy-
chiczny (tabela 2). 

Tabela 2. Poziom dobrostanu psychicznego w analizowanych miastach wojewódzkich 
Table 2. Level of mental wellbeing in analyzed voivodeship capitals

Miasto wojewódzkie Wskaźnik dobrostanu psychicznego
Kraków 0,23
Poznań 0,18
Wrocław 0,13
Warszawa 0,05
Rzeszów -0,01
Katowice -0,05

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Diagnoza społeczna 2015, red. J. Czapiński, T. Pa-
nek, http://www.torun.pl/sites/default/files/pictures/diagnoza_raport_2015.pdf, 15.05.2017, 
Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015, s. 509.

Mieszkańcy Krakowa, Poznania i  Wrocławia deklarują zdecydowanie wyższy 
poziom szczęścia niż pozostałych miast. Osoby żyjące w Warszawie notują niski, 
ale jeszcze dodatni wynik. Listę z  ujemną wartością wskaźnika otwiera Rzeszów, 
najgorzej wypadają Katowice. Innym elementem, który może mieć znaczenie dla 
jednostki próbującej odnaleźć się w nowej rzeczywistości, jest dobrostan społeczny, 
czyli brak poczucia osamotnienia, świadomość, że jest się kochanym i szanowanym 
oraz otoczonym przyjaciółmi (tabela 3).

Tabela 3. Poziom dobrostanu społecznego w analizowanych miastach wojewódzkich 
Table 3. Level of social welfare in analyzed voivodeship capitals

Miasto wojewódzkie Wskaźnik dobrostanu społecznego
Poznań 0,48

Warszawa 0,36
Kraków 0,28

Katowice 0,21
Wrocław 0,05
Rzeszów 0,02

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Diagnoza społeczna 2015, red. J. Czapiński, T. Pa-
nek, http://www.torun.pl/sites/default/files/pictures/diagnoza_raport_2015.pdf, 15.05.2017, 
Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015, s. 508.
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Najbardziej usatysfakcjonowani ze swoich relacji są mieszkańcy Poznania, War-
szawy, Krakowa i Katowic. Mieszkańcy Wrocławia i Rzeszowa sumarycznie sygnali-
zują znacznie niższy, jednak wciąż dodatni wskaźnik. Paradoksalnie czołówka miast 
z liderem w postaci Poznania nie musi oznaczać, że te społeczności są najbardziej 
otwarte na osoby z  zewnątrz, może natomiast sygnalizować, że w  tych miastach 
ludzie skoncentrowani są w swoich zamkniętych kręgach towarzyskich. Zdecydo-
wanie bardziej pragmatycznym czynnikiem jest poziom cywilizacyjny danej spo-
łeczności, czyli obycie z nowymi technologiami, znajomość języków, mobilność czy 
poziom wykształcenia (tabela 4).

Tabela 4. Poziom cywilizacyjny analizowanych miast wojewódzkich 
Table 4. Civilizational level in analyzed voivodeship capitals

Miasto wojewódzkie Wskaźnik poziomu cywilizacyjnego
Warszawa 0,68
Rzeszów 0,60
Poznań 0,55
Kraków 0,54
Wrocław 0,43
Katowice 0,21

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Diagnoza społeczna 2015, red. J. Czapiński, T. Pa-
nek, http://www.torun.pl/sites/default/files/pictures/diagnoza_raport_2015.pdf, 15.05.2017, 
Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015, 15.05.2017, s. 508.

Mieszkańcy Warszawy i Rzeszowa reprezentują najwyższy poziom cywilizacyj-
ny. Wysoka pozycja Rzeszowa wynika prawdopodobnie z dominacji młodych lu-
dzi. Dalej są społeczności Poznania, Krakowa i Wrocławia. Zdecydowanie najniższą 
wartość wśród analizowanych miast notują mieszkańcy Katowic.

Stres towarzyszy każdemu człowiekowi, jednak jest różny w zależności od miej-
sca zamieszkania i po części determinują go warunki życia, jakie oferuje dana jed-
nostka terytorialna, w postaci relacji z urzędami, czy stanu środowiska, ale także 
warunki wynikające ze sfery prywatnej, czyli finanse, praca, relacje z bliskimi. Stres 
życiowy to kolejny czynnik, który wchodzi w składowe jakości życia i może udzielać 
się osobom włączającym się w rytm życia nowej społeczności (tabela 5). 
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Tabela 5. Stres życiowy mieszkańców w analizowanych miastach wojewódzkich (im mniej-
sza wartość wskaźnika, tym mniejszy poziom stresu)
Table 5. Life stress among residents of analyzed voivodeship capitals (the lower factor value, 
the lower stress level)

Miasto wojewódzkie Wskaźnik stresu
Warszawa 0,29
Wrocław 0,22
Rzeszów 0,17
Katowice 0,05
Poznań 0,03
Kraków 0,02

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Diagnoza społeczna 2015, red. J. Czapiński, T. Pa-
nek, http://www.torun.pl/sites/default/files/pictures/diagnoza_raport_2015.pdf, 15.05.2017, 
Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015, s. 509.

Najbardziej zestresowani są mieszkańcy Warszawy. Do nieco mniej zestresowa-
nych społeczności można zaliczyć Wrocław, później Rzeszów. Niski poziom stresu 
wykazują mieszkańcy Katowic i  Poznania. Najmniej zestresowani pośród analizo-
wanych miast są mieszkańcy Krakowa. W istocie elementem budzącym największe 
obawy z punktu widzenia osoby próbującej odnaleźć się w nowym otoczeniu jest po-
ziom wszelakich zjawisk patologicznych. Ten element jakości życia syntetyzuje licz-
bę nadużywających alkoholu, uzależnionych od nikotyny czy biorących narkotyki, 
sprawców łamania prawa (włamania, napady oraz kradzieże), liczbę ofiar przestępstw, 
a także wizyty u specjalistów chorób neurologicznych i psychiatrycznych (tabela 6).

Tabela 6. Poziom patologii w analizowanych miastach wojewódzkich (im mniejsza wartość 
wskaźnika tym, mniejszy poziom patologii) 
Table 6. Level of pathology in analyzed voivodeship capitals (the lower factor value, the 
lower pathology level)

Miasto wojewódzkie Wskaźnik patologii
Katowice 0,29
Warszawa 0,28
Wrocław 0,10
Kraków -0,05
Poznań -0,07

Rzeszów -0,12

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Diagnoza społeczna 2015, red. J. Czapiński, T. Pa-
nek, http://www.torun.pl/sites/default/files/pictures/diagnoza_raport_2015.pdf, 15.05.2017, 
Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015, s. 508.
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Miastami, w których występuje najwięcej patologii, są Katowice oraz Warszawa. 
Niemal trzy razy mniejszy poziom patologii odnotował Wrocław. Miasta, w których 
występuje stosunkowo niewiele zjawisk tego typu, to Kraków oraz Poznań, a najle-
piej pod tym względem przedstawia się Rzeszów.

Na bazie wskaźników cząstkowych określono syntezę ogólnego poziomu jakości 
życia w wybranych miastach wojewódzkich (tabela 7). 

Tabela 7. Ogólny wskaźnik jakości życia w analizowanych miastach wojewódzkich 
Table 7. General quality of life in analyzed voivodeship capitals 

Miasto wojewódzkie Wskaźnik jakości życia
Poznań 0,52
Kraków 0,37

Warszawa 0,30
Rzeszów 0,19
Wrocław 0,15
Katowice -0,03

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Diagnoza społeczna 2015, red. J. Czapiński, T. Pa-
nek, http://www.torun.pl/sites/default/files/pictures/diagnoza_raport_2015.pdf, 15.05.2017, 
Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015, s. 427.

Poznań oferuje najwyższą jakość życia pośród analizowanych miasto wojewódz-
kich. Nieco niższy poziom tego wskaźnika zanotowały Kraków i Warszawa. Rze-
szów i Wrocław także mogą pochwalić się dobrym rezultatem. Najgorzej w zesta-
wieniu wypadły Katowice.

2. Oferta mieszkaniowa dla studentów i ceny komunikacji 
publicznej w wybranych miastach akademickich

Oprócz komfortowej atmosfery dla osoby wchodzącej w nowe środowisko liczy 
się znalezienie mieszkania. Na terenie każdego analizowanego miasta wojewódzkie-
go znajdują się domy studenckie. W całej Polsce jest ich około 500 i mogą zaspokoić 
niecałe 9% zapotrzebowania na kwatery dla studentów6. Terytorialnie ich dostęp-
ność i ceny są zróżnicowane, co uniemożliwia dokonanie syntetycznej analizy. Jak 
pokazują badania, wśród studentów bardzo popularne jest jednak wynajmowanie 
mieszkań. W samej Warszawie 46% studentów mieszka w wynajmowanych miesz-
kaniach, 12% w  akademikach, 12% w  mieszkaniach własnościowych, natomiast 
29% z rodziną7. W Polsce oferta wynajmu opiera się głównie na osobach prywat-

6  http://www.bankier.pl/wiadomosc/Mieszkania-dla-studentow-recepta-na-demografie-3396889.html, 
15.05.2017.
7  U. Ołowniuk, Jak mieszkają studenci w Warszawie?, http://www.reas.pl/komentarze/jak-mieszkaja-
-studenci-w-warszawie, 26.05.2017.
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nych, które oferują swoje mieszkania w  popularnych serwisach ogłoszeniowych. 
Różnice średnich cen wynajmu kawalerek w analizowanych miastach sięgają nawet 
1000 zł (rysunek 1).

Rysunek 1. Średnie ceny wynajmu kawalerki do 38 m2 w wybranych miastach wojewódzkich 
Figure 1. Average rent for a study up to 38 m2 in the selected voivodeship capitals

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z serwisu Otodom.pl oraz Ceny ofertowe 
wynajmu mieszkań – maj 2017 [Raport Bankier.pl], http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ceny-
ofertowe-wynajmu-mieszkan-maj-2017-Raport-Bankier-pl-7519055.html, 25.05.2017.

Średnio najdrożej wynajęcie kawalerki do 38 m kw. wychodzi w Warszawie – to 
aż 2141 zł. Po drugiej stronie zestawienia jest Poznań, gdzie koszt przeciętnej mie-
sięcznej opłaty za wynajem mieści się w kwocie 1195 zł. Średnie ceny za wynajem 
w przedziale 1500 – 1700 zł odnotowano we Wrocławiu i Krakowie. W Rzeszowie 
i Katowicach pułap miesięcznej opłaty oscyluje w granicach 1200 – 1400 zł. W Po-
znaniu (podobnie jak Łodzi) dostępne są kawalerki w średniej cenie poniżej 1200 
zł za miesiąc. Poznań wyróżnia się w całym zestawieniu, bo mimo dużego popytu 
(jest czwartym najczęściej wybieranym miastem przez studentów) oferuje najniższą 
średnią cenę wynajmu kawalerki. 
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Oferta komunikacji publicznej dla grupy gdzie posiadanie samochodu jest rzad-
kością, to kolejny istotny aspekt, na który warto zwrócić uwagę przy analizie wa-
runków życia wybranych miast wojewódzkich. Obecnie wszystkie te miasta mają 
sprawny i kompleksowy system komunikacji zbiorowej. Różnią się jednak w kwestii 
cen biletów (tabela 8).

Tabela 8. Ceny personalizowanych biletów semestralnych (min. 120 dni) obowiązujących 
w obrębie analizowanych miast wojewódzkich 
Table 8. Price of personalized public transport semester tickets (min. 120 days) in analyzed 
voivodeship capitals

Miasto 
wojewódzkie

Cena ulgowego nielimitowanego 
biletu semestralnego 
(min. 120 dni) w zł

Uwagi

Warszawa 286 bilet łączony (90+30 dni)
Katowice 216 bilet łączony (90+30 dni)
Kraków 184
Rzeszów 179
Poznań 155

Wrocław 150

Źródło: Opracowanie własne na podstawie cenników zawartych na stronach internetowych 
organizatorów komunikacji miejskiej, stan na 25.05.2017.

Najwięcej, bo aż 286 zł, bilet semestralny kosztuje w Warszawie. Jednocześnie 
należy zaznaczyć, że oferta miejskiego organizatora transportu publicznego nie ofe-
ruje biletu na okres przynajmniej 4  miesięcy. Zainteresowani zmuszeni są łączyć 
ofertę biletu 90- i  30-dniowego. Podobna sytuacja jest w  Katowicach, w  których 
koszt nielimitowanego podróżowania w obrębie miasta wynosi 216 zł i  także nie 
ma w ofercie biletu semestralnego. Najmniej za bilet semestralny zapłacą studenci 
z Wrocławia (150 zł) i Poznania (155 zł). Różnica między miastem oferującym naj-
droższy i najtańszy bilet wynosi aż 136 zł. 

3. Oferta kulturalna i rozrywkowa 
w wybranych miastach akademickich

Możliwość spędzania wolnego czasu w instytucjach kultury czy podczas imprez 
masowych może również znacząco wpłynąć na jakość życia w danym miejscu. War-
to więc przyjrzeć się ofercie kulturalno-rozrywkowej wybranych miast wojewódz-
kich. Pierwszą analizowaną grupą miejsc będą muzea i galerie sztuki (tabela 9).
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Tabela 9. Liczba muzeów i galerii sztuki w analizowanych miastach wojewódzkich 
Table 9. Number of museums and art galleries in analyzed voivodeship capitals

Miasto wojewódzkie Muzea Galerie sztuki
Katowice 5 11
Kraków 60 42
Poznań 21 8

Rzeszów 10 2
Warszawa 70 45
Wrocław 30 16

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych za rok 2016 z zasobów Banku Danych 
Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl, 15.04.2017.

Najwięcej muzeów znajduje się w Warszawie (70 muzeów) oraz Krakowie (60). 
Powyżej dwudziestu tego typu miejsc zlokalizowanych jest we Wrocławiu (30) i Po-
znaniu (21). Dziesięć obiektów znajduje się w Rzeszowie, natomiast najgorzej wy-
padają Katowice (5). Podobnie kształtuje się liczba galerii sztuki. Liderami oferują-
cymi ponad 40 galerii są: Warszawa (45 galerii) i Kraków (42). W przedziale 10-20 
placówek znajduje się Wrocław (16) i Katowice (11). Poniżej 10 galerii zlokalizowa-
nych jest w Poznaniu (8) i Rzeszowie (2).

Kolejną kategorią miejsc są filharmonie i orkiestry, teatry oraz kina (tabela 10).

Tabela 10. Liczebność teatrów orkiestr i  filharmonii oraz kin w  analizowanych miastach 
wojewódzkich 
Table 10. Number of theaters, orchestras, philharmonic halls and cinemas in analyzed vo-
ivodeship capitals

Miasto wojewódzkie Teatry Orkiestry i filharmonie Kina
Katowice 3 2 7
Kraków 12 3 14
Poznań 8 1 11

Rzeszów 2 3 5
Warszawa 27 3 31
Wrocław 8 1 9

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych za rok 2016 z zasobów Banku Danych 
Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl, 15.04.2017.

Największa różnorodność w przypadku teatrów (dramatycznych, muzycznych, 
teatrów tańca itd.) jest w Warszawie (27 teatrów) i Krakowie (12). Pozostałe miasta 
oferują poniżej 10 obiektów. Najgorzej wypada Rzeszów (2). Ofertę orkiestr i fil-
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harmonii w analizowanych miastach wojewódzkich można podzielić na trzy grupy. 
W Warszawie, Krakowie oraz Rzeszowie znajdują się trzy takie miejsca. Katowice 
oferują dwa, natomiast Poznań i  Wrocław po jednym. Zdecydowanie największą 
dostępność kin oferuje Warszawa (31). Później Kraków (14) i Poznań (11). Pozo-
stałe miasta oferują poniżej 10 kin, a najmniej zlokalizowanych jest w Rzeszowie 
(2). Możliwość rozwoju w zakresie kultury oraz kameralne widowiska oferują także 
centra kultury. Najbardziej rozbudowaną bazę centrów kultury posiada Kraków (53 
lokalizacje) i Warszawa (48). Dobrze w tym obszarze wypadają także Poznań (28), 
Katowice (25) i Rzeszów (21). Najgorzej wypada Wrocław (12). 

Imprezy masowe skupiają w sobie przede wszystkim takie wydarzenia, jak: kon-
certy, przedstawienia i  spektakle, festiwale czy wydarzenia sportowe. Dodatkowo 
do imprez masowych według kwalifikacji GUS zaliczamy pokazy i seanse filmowe, 
kabarety, widowiska cyrkowe, imprezy łączone oraz interdyscyplinarne, a także po-
zostałe wydarzenia artystyczno-rozrywkowe (tabela 10).

Tabela 11. Liczba imprez masowych ogółem i z podziałem na kategorie w 2016 roku w ana-
lizowanych miastach wojewódzkich
 Table 11. Number of mass events in 2016 in analyzed voivodeship capitals – in general and 
according to categories

Miasto Ogółem imprezy 
masowe Koncerty Przedstawienia

 i spektakle Festiwale Sportowe Inne

Katowice 58 27 2 9 13 7
Kraków 262 59 6 4 173 20
Poznań 211 78 8 9 72 44

Rzeszów 66 8 0 7 41 10
Warszawa 325 91 47 18 136 33
Wrocław 242 48 12 10 139 33

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych za rok 2016 z zasobów Banku Danych 
Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl, 15.04.2017.

Najwięcej imprez masowych odbyło się w 2016 roku w Warszawie (325 wydarzeń). 
Dalej był Kraków (262), Wrocław (242) i Poznań (211). Poniżej 100 imprez zaoferowały 
Rzeszów (66) i Katowice (58). Najbardziej „koncertowymi” miastami wśród analizowa-
nych okazała się Warszawa (91 koncertów), Poznań (78) i Kraków (59), a najmniej Rze-
szów (8). Katowice znalazły się na przedostatnim miejscu (27 koncertów). W przypadku 
przedstawień i spektakli zdecydowanie dominowała Warszawa (42 wydarzenia), ani jedna 
taka masowa impreza nie odbyła się w Rzeszowie. W liczbie zorganizowanych festiwali 
także liderem była Warszawa (18 festiwali). Nieco gorzej wypadły Wrocław (10) i Kato-
wice (9). Najwięcej wydarzeń sportowych odbyło się w Krakowie (173 wydarzenia). Dalej 
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pod względem ilości imprez masowych uplasowały się Wrocław (139) i Warszawa (136). 
W pozostałych miastach odbyło się poniżej 100 takich wydarzeń. Nagorzej w tym aspekcie 
wypadły Katowice (13). Wśród pozostałych wydarzeń dominował Poznań (44 imprezy). 

Mnogość obiektów kultury czy imprez masowych zwiększa prawdopodobień-
stwo optymalnego dostosowania oferty miast do upodobań odbiorców, jednak nie 
musi odzwierciedlać ich jakości. Jest to jednak jedyne obiektywne kryterium dające 
możliwość analizy.

Istotnym uzupełnieniem oferty naukowej (istotnej dla studentów) jest zaplecze 
w postaci bibliotek akademickich i uczelnianych (tabela 8).

Tabela 12. Biblioteki akademickie i uczelniane w jednostkach publicznych oraz niepublicz-
nych na terenie analizowanych miast wojewódzkich 
Table 12. Academic libraries in public and non-public universities in analyzed voivodeship 
capitals

Miasto woje-
wódzkie

Liczba bibliotek 
akademickich

Liczba bibliotek 
uczelni publicznych

Liczba bibliotek uczelni 
niepublicznych

Warszawa 5 11 36
Kraków 4 11 9
Wrocław 3 8 14
Poznań 3 8 14

Katowice 1 5 9
Rzeszów 1 2 3

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Biblio-
teki_akademickie_w_Polsce, 15.06.2017 oraz http://www.sbp.pl/o_bibliotekach/baza_bi-
bliotek, 15.06.2017.

Najwięcej bibliotek akademickich zlokalizowanych jest w Warszawie (5 biblio-
tek akademickich) oraz Krakowie (4). Wrocław i Poznań oferują po 3 takie placów-
ki. Najmniej, bo zaledwie 1 biblioteka akademicka, funkcjonuje na terenie Katowic 
i Rzeszowa. Liczba bibliotek uczelnianych ściśle związana jest z liczbą uczelni dzia-
łających na terenie wybranego miasta wojewódzkiego.

 
4. Infrastruktura sprzyjająca wypoczynkowi w wybranych 

miastach akademickich

Innym elementem wpływającym na odbiór jednostki miejskiej jest infrastruk-
tura sprzyjająca wypoczynkowi. Jej integralną częścią są tereny zielone. Lasy, parki 
czy skwery w dużym stopniu wpływają na komfort życia. Poziom ich występowania 
w miastach jest mierzalny (tabela 13).
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Tabela 13. Udział terenów zielonych w powierzchni analizowanych miast wojewódzkich 
Table 13. Percentage of green areas in the total surface area of analyzed voivodeship capitals

Miasto Udział terenów zielonych (%)
Katowice 46
Warszawa 20

Poznań 19
Wrocław 12
Kraków 9
Rzeszów 6

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Teisseyre, Sprawdź, jak bardzo zielone jest 
twoje miasto, http://biqdata.wyborcza.pl/sprawdz-czy-twoje-miasto-jest-naprawde-zieolne, 
22.05.2017.

Zdecydowanie najbardziej zielonym miastem są Katowice (47% terenów zielo-
nych względem powierzchni całkowitej) – prawie połowę ich obszaru zajmują lasy, 
skwery czy parki. Większość terenów zielonych znajduje się na obrzeżach miasta, 
jednak taka zależność jest typowa dla dużych ośrodków miejskich. W czołówce pod 
względem udziału terenów zielonych znajdują się także Warszawa (20%) i Poznań 
(19%). Najsłabiej wypadły Kraków (9%) oraz Rzeszów (6%). 

Zakończenie

Wybrane aspekty jakości życia, przypuszczalnie istotne z punktu widzenia potencjal-
nego studenta w postaci dobrostanu psychicznego oraz społecznego, poziomu cywilizacyj-
nego, stresu oraz poziomu patologii wyłoniły lidera wśród analizowanych miast w postaci 
Poznania. Poznań osiągnął najwyższy ogólny wskaźnik jakości życia oraz znalazł się wśród 
trzech najlepszych miast w każdej kategorii. Zaraz za Poznaniem znalazł się Kraków, po-
tem Warszawa, Rzeszów i Wrocław. Najgorszą jakość życia, notując jako jedyne miasto 
ujemną wartość wskaźnika, oferują Katowice, do tego notują najwyższy poziom patologii. 
Na wyróżnienie zasługuje Rzeszów z najniższym poziomem zjawisk patologicznych. 

W kwestii kosztów utrzymania najbardziej kontrastowe są Katowice, ponieważ z jed-
nej strony oferują możliwość stosunkowo taniego wynajmu mieszkania, a z drugiej drogą 
komunikację publiczną. Podobnie sytuacja wygląda we Wrocławiu, jednak tam koszty 
utrzymania związane z mieszkaniem są wysokie, a komunikacja tania. Najwięcej środków 
na życie potencjalny student musi wydać w Warszawie, a najmniej w Poznaniu.

Aspekt potencjału oferty kulturalnej i rozrywkowej analizowanych miast można 
określić jako bardzo zróżnicowany. Wynika to ze specyfiki miast i ich indywidual-
nego charakteru. Pod względem liczby instytucji kultury, miejsc rozrywki i imprez 
najlepiej wypadają Warszawa i Kraków.
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Analiza możliwości wypoczynku i kontaktu z naturą wyłoniła jednoznacznego 
lidera. W kategorii udziału terenów zielonych stolica województwa śląskiego prze-
wyższa ostatni w zestawieniu Rzeszów niemal 8-krotnie. Kraków znalazł się na koń-
cu zestawienia razem z Rzeszowem, oferując poniżej 10% terenów zielonych. Inne 
duże ośrodki akademickie notują wyniki na poziomie maksymalnie 20%.

Przeprowadzona analiza obrazuje kilka elementów. Z jednej strony uwidacznia 
przepaść Katowic w kwestii oferowanych warunków życia w odniesieniu do miast 
liderów, a także popularnego wśród studentów Rzeszowa, który uchodzi za miasto 
raczej niezamożne. Dodatkowo wysoki wskaźnik patologii może skutecznie znie-
chęcać potencjalnych kandydatów na studia w  Katowicach. Poddana weryfikacji 
hipoteza szukająca odpowiedzi na pytanie, czy wysoka jakość życia (w tym niskie 
koszty utrzymania czy szeroko rozumiana oferta czasu wolnego) w danym ośrodku 
miejskim idzie w parze z wysoką popularnością miasta wśród studentów może na 
tym etapie badań zostać uznana za potwierdzoną. Należy jednak zaznaczyć, że ana-
liza warunków życia oparta była na badaniu wśród dotychczasowych mieszkańców 
danych miast. Ponadto nieznany jest właściwy wpływ tego zbioru czynników na 
ostateczne decyzje młodych ludzi w kwestii wyboru uczelni, a jednocześnie miasta, 
w którym będą studiować. Należy zatem przeprowadzić badanie wśród dotychcza-
sowych studentów danych ośrodków miejskich, którzy określą spersonalizowany 
dla tej grupy odbiorców poziom jakości życia w analizowanych miastach. Dodat-
kowo warto pogłębić badanie o grupę osób dopiero stojących przed wyborem mia-
sta studiowania. Hipoteza badawcza w tym przypadku skupiałby się na weryfikacji 
istotności poszczególnych czynników przy podejmowaniu ostatecznej decyzji.
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WYKORZYSTANIE OPCJI REALNEJ W WYCENIE 
WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

VALUATION OF COMPANIES BASED ON REAL 
OPTION APPROACH

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie teoretycznych aspektów wy-
ceny wartości przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu połączenia modelu DCF i metody opcji 
realnej, na przykładzie oceny wartości elastyczności produkcyjnej posiadanej przez elek-
trownię. Autor przyjął założenie, że tradycyjna metoda oceny wartości przedsiębiorstwa, 
bazująca na zdyskontowanych przepływach pieniężnych (DCF), nie uwzględnia w wystar-
czającym stopniu wartości dostarczanej przez swobodę i elastyczność decyzji, jakie mogą 
być podejmowane przez kadrę menedżerską. Zatem opcje realne należy traktować jako sys-
temowe i zintegrowane podejście – wykorzystujące dorobek teorii finansów, nauk zarządza-
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nia, teorii podejmowania decyzji, statystyki i modelowania ekonometrycznego – do wyceny 
aktywów rzeczowych (w odróżnieniu od finansowych), w dynamicznymi, charakteryzują-
cym się wysokim stopniem niepewności otoczeniu.

Słowa kluczowe: opcja realna, wycena przedsiębiorstw, elastyczność, DCF, wartość opcji

Abstract: Traditional way of companies valuation based on discounted cash-flows do not 
consider the value of flexibility that managers can create. The objective of this article is the 
presentation of the theoretical aspects of companies valuation with real option’s approach 
and DCF method. The case study regards the power plant valuation. Author took assump-
tions that valuation method based only on DCF do not considers in proper way the flexibi-
lity connected to future companies activity. The development of valuation method by real 
option approach can complete these deficiencies in random environment. 

Keywords: real option, companies valuation, flexibility, DCF, options valuation

Wstęp

Tradycyjna metoda oceny wartości przedsiębiorstwa, bazująca na zdyskontowa-
nych przepływach pieniężnych (DCF), nie uwzględnia w wystarczającym stopniu 
wartości dostarczanej przez swobodę i elastyczność decyzji, jakie mogą być podej-
mowane przez kadrę menedżerską. Przedsiębiorstwo, będąc uczestnikiem konku-
rencyjnego rynku, wykazującego niejednokrotnie znaczną dynamikę zmienności 
warunków, w jakich trzeba podejmować decyzje, powinno wykorzystywać wszel-
kie dostępne metody wspomagające zarządzanie. W dobie rynku globalnego mają 
szanse przetrwać i rozwinąć się tylko te firmy, które są zdolne do elastycznych zmian 
oraz poszukujące nowych systemów zarządzania. W przystosowaniu do nieodłącz-
nej zmienności i efektywnym funkcjonowaniu duże znaczenie ma ciągłe monitoro-
wanie otoczenia i procesów zachodzących wewnątrz organizacji. 

1. Zdefiniowanie opcji realnej

Opcja realna to prawo do zmiany decyzji w  zakresie zarządzania zasobami 
w sytuacji, gdy pojawią się nowe informacje. W uproszczeniu opcja realna to inwe-
stycja w aktywa trwałe, dająca pewną elastyczność kierownictwu przedsiębiorstwa 
w podejmowaniu decyzji o ich wykorzystaniu. Należy postrzegać opcję realną jako 
instrument optymalizujący zaangażowanie zasobów przedsiębiorstwa pod kątem 
maksymalizacji przyszłych wyników ekonomicznych. Zastosowanie opcji realnej 
powinno zatem prowadzić do asymetrii struktury przyszłych wyników ekonomicz-
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nych w następstwie ograniczenia negatywnego wpływu na nie ryzyka finansowego1, 
przy kreowaniu potencjału do wykorzystywania szans (prawo do podjęcia określo-
nej decyzji jedynie wtedy, gdy jej wynik jest pozytywny). Wartością posiadania tego 
typu opcji jest sama możliwość elastycznego zarządzania wynikami ekonomiczny-
mi przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka.

Filozofia opcji realnej powiązana jest z rezygnacją z wymagania, aby instrument 
bazowy miał charakter finansowy i aby był wyznaczany bezpośrednio przez rynek. 
Instrumentem bazowym mogą być na przykład przepływy gotówkowe generowane 
przez projekt inwestycyjny, wartość przedsiębiorstwa, czy w przypadku elektrowni 
wodnych wysokość wody w rzece. Cechą szczególną opcji realnej jest także moż-
liwość braku strony tę opcję wystawiającej. Zatem opcje te są powszechnym zja-
wiskiem działalności biznesowej. Świadome dysponowanie opcją realną zasadni-
czo zwiększa potencjał przedsiębiorstwa do reagowania na zmiany warunków jego 
działalności. Stąd dla podejmowania decyzji istotne jest określenie jej wartości. Zaś 
pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie funkcji wypłaty posiadanej opcji realnej. 

Opcje finansowe zabezpieczają interesy inwestorów, gdy chcą oni uzyskiwać ko-
rzyści, lokując swój kapitał w określone aktywa, neutralizując zmienność ich war-
tości, nie tracąc jednocześnie szans na poprawę wyników tego typu inwestycji czy 
działalności operacyjnej. Jedyne koszty, jakie muszą ponieść, to cena opcji, zyski 
natomiast mogą być bardzo wysokie. Zbliżonym rozwiązaniem dla zarządzających 
przedsiębiorstwem i podejmujących decyzje, mające wpływ na wyniki ekonomiczne 
jego działalności – użytecznym narzędziem w dążeniu do maksymalizacji zysków 
oraz dla kontroli realizacji planów – jest opcja realna. Pozwala ona na korygowanie 
planów w ślad za zmianami warunków gospodarowania, a w konsekwencji pozy-
tywnie wpływa na zyski ekonomiczne osiągane przez przedsiębiorstwo. Wskazuje 
się, że termin „opcja realna” pojawił się pierwszy raz w literaturze w 1979 r. użyty 
przez S.C. Myersa. Definicja przedstawiona przez S.C. Myersa wskazuje, że opcja 
realna kreuje wartość w przedsiębiorstwie dzięki możliwości wykorzystania przy-
szłej elastyczności, która zazwyczaj związana jest z  jego aktywami. W ten sposób 
następuje uzupełnienie modeli wyceny bazujących na metodyce DCF o komponent 
związany z  elastycznością posiadaną przez przedsiębiorstwo. Bez rozpatrywania 
opcji realnej modele DCF mogą nie być użytecznymi w analizach wartości przed-
siębiorstwa. Określenie wartości bazujące jedynie na wartości obecnej przepływów 
pieniężnych (NPV) pomija wartość wynikającą z możliwości wykorzystania szans 
związanych z przyszłą działalnością przedsiębiorstwa. Ponadto należy stwierdzić, że 
teoria wyceny opcji finansowej, określona już w 1973 r. przez F. Blacka i M. Scho-

1  Ryzyko finansowe to każde ryzyko powodujące skutki finansowe dla przedsiębiorstwa czy inwestycji 
i znajdujące swój wyraz w bilansie i rachunku wyników przedsiębiorstwa. Ryzyko finansowe należy 
postrzegać jako szansę na poprawę wyników powyżej planowanych wartości, okupioną jednak możli-
wością poniesienia straty.
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lesa, stawia do dyspozycji podstawy możliwości określenia wartości elastyczności 
przyszłej działalności przedsiębiorstwa, określonej przez opcję realną.

Definicja opcji realnej przedstawiona w 1979 r. przez S.C. Myersa wskazuje, że jest 
to szansa podjęcia korzystnej decyzji przez przedsiębiorstwo lub osobę. Inne podej-
ście wskazuje, że opcja realna to przyszła możliwość zakupu aktywów rzeczowych na 
korzystnych warunkach. Sytuację tę należy opisać jako zakup opcji sprzedaży (długa 
pozycja w opcji call), co kreuje analogicznie do opcji finansowej prawo wykorzystania 
elastyczności posiadanej przez przedsiębiorstwo, np. do zakupu aktywów. Analogicz-
nie do definicji opcji finansowych, opcję realną należy zdefiniować jako prawo do 
podjęcia działania, bazując na wcześniej zdefiniowanej zmiennej2 (cena wykonania 
opcji), w  określonym czasie (czas ważności opcji). Działanie to jest podejmowane 
jako dostosowanie inwestycji lub działalności operacyjnej przedsiębiorstwa do zmian 
w jego otoczeniu (dostosowanie do nowego profilu niepewności). 

 W dalszych rozważaniach artykułu będzie rozpatrywane to podejście do anali-
zy wartości kreowanej przez opcję realną.  Zatem zastosowanie opcji realnej 
powinno przyczynić się do poprawy efektywności decyzji dzięki lepszemu wyko-
rzystaniu wpływu ryzyka na przyszłe wyniki przedsiębiorstwa. Stąd definicja opcji 
realnej powinna zawierać także następujące elementy: Opcja realna określa wartość 
elastyczności posiadanej przez przedsiębiorstwo, która może zostać wykorzystana do 
dostosowania decyzji jego kierownictwa do zmian w otoczeniu przedsiębiorstwa. Za-
tem wartość dla przedsiębiorstwa jest kreowana w części dzięki identyfikacji, za-
rządzaniu i wykonywaniu opcji realnej, która kreuje możliwość podjęcia działania 
w określonych warunkach. 

2. Wartość wynikająca z posiadania opcji realnej

Opcje realne wykorzystywane są w sytuacjach decyzyjnych stwarzających możli-
wość wyboru kierunku, rodzaju oraz momentu podjęcia decyzji. Teoria opcji realnej 
opiera się na technikach wyceny klasycznych opcji finansowych, które zostały prze-
niesione do teorii podejmowania w warunkach niepewności decyzji w sferze realnej 
działalności przedsiębiorstw (a nie tylko na rynkach kapitałowych). Stąd zagadnienie 
opcji realnej może zostać wykorzystane do konstrukcji metodyki identyfikacji i kwan-
tyfikacji decyzji związanych z  przyszłością przedsiębiorstwa. Opcje realne można 
traktować jako systemowe i zintegrowane podejście – wykorzystujące dorobek teorii 
finansów, nauk zarządzania, teorii podejmowania decyzji, statystyki i modelowania 
ekonometrycznego – do wyceny aktywów rzeczowych (w odróżnieniu od finanso-
wych), w  dynamicznym i  charakteryzującym się wysokim stopniem niepewności 
otoczeniu. Aktywne zarządzanie opcją realną ogranicza potencjalne odchylenia od 

2  Nie zawsze jest to wartość wyrażona w pieniądzu.
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planów, zwiększając potencjał poprawy planowanych wyników. Wartość opcji realnej 
określona zostaje w wyniku analizy stochastycznych zmian wartości instrumentu ba-
zowego. Stąd menedżerowie powinni poszukiwać możliwości zwiększania wartości 
funkcji opisanej przez zmienność stochastyczną – oznacza to, że ocenić oni powinni 
wartość elastyczności, którą będą wykorzystywać w przyszłości, w miarę pozyskiwa-
nia informacji nieznanych (niepewnych) na dzień oceny. Podejście to pozwala także 
traktować opcję realną w kategorii instrumentu optymalizacyjnego (na przykład znaj-
duje ona wtedy zastosowanie w takich obszarach jak zarządzanie zapasami czy szerzej 
– zasobami stojącymi do dyspozycji przedsiębiorstwa). 

Opcja realna kreuje prawo, a  nie obowiązek podjęcia działania, wykorzystu-
jąc wcześniej wykreowany potencjał w celu otrzymania efektów, których wartość 
określana przez proces stochastyczny (w miejsce wcześniej zakładanego determini-
zmu) jest wyższa niż poniesione nakłady. Globalizacja działalności przedsiębiorstw 
sprawia, że paradygmat deterministyczny powinien zostać w coraz większym stopniu 
zastępowany przez podejście oparte o stochastyczne predykcje przyszłości. Posiadane 
przez przedsiębiorstwo prawo daje możliwość zmiany decyzji, jeżeli kolejne pro-
gnozy wyników ekonomicznych nie są zadowalające. Zastosowanie opcji realnej 
w zarządzaniu powoduje, że kluczowe decyzje nie są z góry przesądzone, ale będą 
podejmowane dopiero w przyszłości, w zależności od sytuacji determinującej efek-
tywność wykorzystania posiadanych aktywów. Pozwala ona przedsiębiorstwu przy-
gotowywać użyteczniejsze projekcje wyników ekonomicznych niż metody, które nie 
rozpatrują odchyleń od zaplanowanych warunków działalności. Podejście to wpły-
wa na skorygowanie zachowań w organizacji w następujący sposób:

−	 identyfikacja źródeł ryzyka finansowego oraz zebranie niezbędnych infor-
macji;

−	 ryzyko finansowe postrzegane nie tylko jako potencjalne straty, ale także 
szansa poprawy kreowania wartości dodanej;

−	 identyfikacja decyzji (opcji), które wspierają wykorzystywanie szans;
−	 identyfikacja decyzji redukujących ekspozycję na niepożądane oddziaływa-

nia ryzyka;
−	 zaprojektowanie optymalnych zasad podejmowania ryzyka.

3. Niedoskonałości metody zdyskontowanych 
przepływów pieniężnych

Modele związane z  dyskontowaniem przepływów pieniężnych nie rozpatrują 
wzajemnych oddziaływań pomiędzy posiadaną elastycznością, ryzykiem i  wybo-
rem czasu w decyzjach inwestycyjnych i dotyczących funkcjonowania przedsiębior-
stwa. Niektórzy autorzy wręcz wskazują, że metody bazujące na podejściu opcyj-
nym powinny być nadrzędnymi w stosunku do tradycyjnego podejścia opartego na 
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DCF. Stąd powstaje wątpliwość, czy w analizie elastyczności w podejmowaniu decy-
zji o działalności przedsiębiorstwa w każdym przypadku metody dyskontowe oceny 
wartości przedsiębiorstwa są właściwymi, gdyż nawet jeżeli metodę DCF uzupełni 
się o analizę wrażliwości, to w dalszym ciągu ocena ta jest statyczna, realizowana 
przy założeniu stałości działań operacyjnych przedsiębiorstwa, będących podstawą 
do określenia przyrostowych przepływów pieniężnych i nie zakłada się możliwości 
ich zmiany. To ograniczenie tradycyjnych metod dyskontowych stanowi podstawo-
wą przyczynę powodującą, że narzędzie to jest niewystarczające do pełnej oceny 
rzeczywistości gospodarczej. 

Wartość przedsiębiorstwa w  długim okresie jego funkcjonowania uzupełniona 
o opcję realną nie zostanie prawidłowo wyceniona w takim przypadku: Metody dyskon-
towe są użytecznym narzędziem w ocenie inwestycji na rynku finansowym i jednocześnie 
są wadliwe w ocenie operacyjnej elastyczności i związanych z nią możliwości osiągnięcia 
dodatkowych korzyści. W  takiej sytuacji metody DCF zaniżają wartość przedsiębior-
stwa. Należy zmodyfikować podejście do oceny inwestycji kreujących w przedsiębior-
stwie elastyczność decyzyjną – wpływy z inwestycji muszą zostać zwiększone o kwotę 
wyrażającą wartość posiadanej opcji, gdyż następujące czynniki mogą wpływać na roz-
bieżność rzeczywistego NPV a NPV liczonego metodą tradycyjną:

•	 wzrost zmienności relacji wymaganych nakładów inwestycyjnych do ceny 
produktu finalnego;

•	 wzrost innowacyjności działalności przedsiębiorstwa;
•	 możliwość elastycznego podejmowania decyzji, np. opóźnienie niektórych 

decyzji operacyjnych w stosunku do porównywalnych przedsiębiorstw, które jed-
nak nie posiadają takiej opcji realnej.

Decyzje strategiczne dotyczą istotnych aspektów przyszłej działalności przed-
siębiorstwa. Związane są z zaangażowaniem zasobów przedsiębiorstwa w przyszłe 
inicjatywy, które obarczone są ryzykiem finansowym. Istotne jest zatem wypraco-
wanie zasad zarządzania poprawą efektywności tego typu decyzji. 

Analiza wartości opcji realnej powinna obejmować nie tylko dane o cenach, ale 
także istotne czynniki dla sukcesu strategii przedsiębiorstwa: natężenie konkuren-
cji, uzyskane przywileje czy sygnały płynące z otoczenia przedsiębiorstwa. Istotnym 
zagadnieniem jest zajęcie długiej pozycji w opcji realnej, aby ograniczyć w zasadni-
czy sposób możliwość negatywnego oddziaływania ryzyka na wyniki ekonomiczne 
przedsiębiorstwa. 

4. Model wyceny jednostki wytwórczej w oparciu o teorię opcji 
realnych dla rynku energii elektrycznej

Należy wskazać na dwie główne metody wyceny przedsiębiorstw za pomocą 
opcji realnej:
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1) Przyjęcie założenia o stochastyczności funkcji zmian przychodów i rozwo-
ju przedsiębiorstwa oraz określenie tych zmian za pomocą symulacji Monte Carlo, 
oszacowanie zmian innych czynników wpływających na wartość przedsiębiorstwa;

2) Określenie wartości za pomocą dwóch komponentów: DCF i opcja realna, 
gdzie DCF jest wykorzystywany do analizy podstawowych czynników definiujących 
wartość przedsiębiorstwa, zaś opcja realna służy do oceny wartości kreowanej przez 
elastyczność funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Pierwsza metoda w klasycznym podejściu wykorzystuje modele wyceny opcji 
zaczerpnięte z  rynku finansowego, jak np. model Blacka-Scholesa-Mertona oraz 
jego liczne pochodne. Podejście to, choć względnie niewymagające z punktu wi-
dzenia obliczeniowego, obarczone jest jednak koniecznością poczynienia szeregu 
założeń idealizujących otoczenie rynkowe danego przedsiębiorstwa i w konsekwen-
cji wpływające dla błąd szacunku takiej wyceny. W szczególności tego typu modele 
wymagają założeń rynku doskonałego określanego również mianem rynku bez tar-
cia. Z kolei w przypadku wyceny wartości jednostki wytwórczej energii elektrycznej 
zastosowanie znajduje Formuła Margrabe, która pozwala na wycenę opcji opartej 
o spread pomiędzy dwoma aktywami.

W niektórych przypadkach dotyczących przedsiębiorstw produkcyjnych, np. 
elektrowni, można przyjąć, że wartość przedsiębiorstwa kreuje suma wartości opcji 
dla okresów, kiedy opłaca się produkować (cena kszrałtuje się powyżej punktu za-
mknięcia produkcji):

gdzie:

PVRO – bieżąca wartości kreowana przez posiadaną opcję realną w godzinie „i”.

Alternatywą dla metody DCF – analizującej wartość wynikającą z ceny sprze-
daży energii elektrycznej oraz kosztów jej produkcji, jest rozpatrywanie funkcjono-
wania elektrowni opalanej paliwem kopalnym jako zbioru opcji godzinowych uwa-
runkowanych technicznymi ograniczeniami rozruchu i zatrzymania pracy bloków 
produkcyjnych. Opcja realna wynika z  elastyczności związanej z  pracą aktywów 
produkcyjnych (jest wbudowana w charakterystykę ich pracy) – wartość tę należy 
zidentyfikować i wycenić, gdyż ma zasadniczy wpływ na wartość elektrowni. 

Wycena instrumentów finansowych jest zagadnieniem szeroko zbadanym 
i w obecnych czasach zestandaryzowanym. Zasadnicza większość modeli opiera się 
na konstrukcji portfela replikującego z założeniem braku arbitrażu. Z punktu wi-
dzenia metodologicznego wycena nawet skomplikowanych instrumentów finanso-
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wych nie przysparza na tym polu problemów. Wykorzystanie technik rynku finan-
sowego do wyceny instrumentów rynków towarowych jednakże nie jest już takie 
oczywiste. W szczególności dotyczy to towarów niemagazynowalnych, takich jak 
energia elektryczna, dla których instrumenty pochodne nie mogą być wycenione 
w oparciu o teorię magazynowania i koszty przetrzymania (cost of carry). 

Jakość każdego modelu wyceny jest zawsze wprost proporcjonalna do dostęp-
ności i płynności powiązanych instrumentów pozwalających na replikację funkcji 
wypłaty. W przypadku energii elektrycznej, z uwagi na ograniczoną płynność, mo-
dele obarczone są błędem wynikającym z konieczności estymacji parametrów ce-
nowych na rynku. To powoduje, iż standardowa wycena oparta o zdyskontowane 
przepływy finansowe (DCF) jest niewiarygodna. Podejście to prezentuje wartość 
jednostki z błędnym założeniem, iż ceny w przyszłości będą zbieżne z bieżącym sta-
nem rynku. Deterministyczna wycena nie uwzględnia wartości wynikającej z ela-
styczności aktywa, jakim jest jednostka wytwórcza i możliwości czerpania korzyści 
w przypadku korzystnych warunków rynkowych. Na przykład w przypadku, gdy 
bieżący stan rynku nie uzasadnia pracy jednostki w  kolejnych okresach, istnieje 
prawdopodobieństwo, iż w przyszłości wystąpi ekonomiczna podstawa uruchomie-
nia bloku. W tym przypadku opcja wynikająca z elastyczności, jaką daje jednostka 
wytwórcza, powoduje, iż jej wartość będzie dodatnia. 

Zasadniczym czynnikiem w modelowaniu wypłaty z jednostki wytwórczej jest 
spark spread stanowiący różnicę (marżę) pomiędzy ceną energii i ceną paliwa gazo-
wego. Produkcja (fizyczna długa pozycja) na konkurencyjnym rynku energii elek-
trycznej jest rezultatem wykorzystania zdolności produkcyjnych elektrowni oraz 
zużycia przez nie paliwa i uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Wynikiem tego 
procesu powinna być marża, wygenerowana w wyniku reakcji na ryzyko realizowa-
nej przez ośrodek odpowiedzialności zarządzający ryzykiem finansowym elektrow-
ni3. Zmienne te determinują marżę brutto producenta energii elektrycznej, stano-
wiącą różnicę pomiędzy przychodami ze sprzedaży jednostki energii oraz kosztami 
zużycia paliwa niezbędnego do jej wyprodukowania i  praw do emisji dwutlenku 
węgla (traktowane jako koszt alternatywny).

Istnieje wiele podejść do modelowania spark spread, począwszy od modeli de-
terministycznych, poprzez stochastyczne oparte o procesy powrotu do średniej czy 
procesy jump-diffusion, aż po modele fundamentalne i modele hybrydowe. Każde 
z podejść oczywiście posiada swoje wady i zalety. W każdym podejściu jednak pod-
stawą spreadu jest koszt zmienny wytwarzania, na który składają się w szczególno-
ści koszt paliwa, koszty emisji, koszty transportu. Należy mieć jednak na względzie, 
iż wycena jednostki wytwórczej jest silnie osadzona w parametrach technicznych 
i stosowanie modelu w oderwaniu od fizyki jednostki jest podejściem narażonym 

3  Z marży tej powinny zostać pokryte nie tylko koszty zmienne, ale i stałe. Chociaż zgodnie z teorią mi-
kroekonomii zaprzestać należy produkowania, gdy cena jest niższa niż przeciętny koszt zmienny produkcji. 
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na znaczny błąd tejże kalkulacji. Katalog parametrów, które należy uwzględnić 
w modelu, jest szeroki i różni się w zależności od stosowanej technologii, jednak do 
niezbędnego minimum należą:

•	 sprawność,
•	 emisyjność,
•	 czasy wychłodzenia jednostki oraz koszt uruchomiania (różny dla stanów 

zimnego, ciepłego i gorącego),
•	 operacyjny koszt zmienny (zmienna część kosztów operacyjnych i utrzy-

mania),
•	 minimalny i maksymalny poziom mocy,
•	 dostępność (planowane i wymuszone odstawienia),
•	 regulacja (szybkość przyrostu mocy),
•	 minimalny czas pracy i postoju,
•	 maksymalny czas pracy w danym okresie (np. roku).
Jeżeli chwilowo zostaną pominięte ograniczenia techniczne i założy się, iż jed-

nostka może natychmiastowo reagować na zmiany cen energii oraz paliwa, to 
w przypadku jednostki gazowej suma przepływów pieniężnych wyniesie:

gdzie:
iϵ{1,..,n} – ednostki czasu (np. godziny), 
M – suma przepływów pieniężnych, 
C – moc maksymalna jednostki wytwórczej,
HR – sprawność jednostki wytwórczej,
Pi –  cena energii elektrycznej w jednostce czasu i,
Ui – zmienna decyzyjna określająca stan jednostki w  jednostce czasu i   

(1 – pracuje, 0 – nie pracuje),
Gi – cena paliwa gazowego w jednostce czasu i,
VOM – operacyjny koszt zmienny określony dla jednostki czasu.

Zastosowanie funkcji maksimum w wartości przepływów jest odniesieniem się 
do elastyczności jednostki wytwórczej, która może być interpretowana jako opcja 
dająca prawo do uruchomiania bloku jedynie w przypadku gdy jest to dla decydenta 
korzystne. W przypadku modelowania przepływów finansowych z wykorzystaniem 
clean spark spread (tj. z  uwzględnieniem kosztów emisji dwutlenku węgla) suma 
przepływów pieniężnych wyniesie:

 
 
 

 
 (2) 

 
 

 
 
 

 
 (2) 

 
 



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie200

gdzie:
ER – emisyjność jednostki wytwórczej [Mg CO2/MWh paliwa],
COi – cena uprawnień do emisji CO2 w jednostce czasu i.

Jak łatwo zauważyć, marża jednostki wytwórczej sprowadza się do serii opcji 
opartych o  spark spread. W najprostszym przypadku, gdy ceny paliwa oraz ceny 
energii posiadają rozkłady logarytmiczno-normalne, a operacyjny koszt zmienny 
jest równy zero, można wykorzystać wycenę w oparciu o formułę Margrabe. 

Formuła ta, zaproponowana przez W. Margrabe w 1978 r., stanowi model wyceny 
opcji wymiany jednego aktywa na drugie z założeniem, iż przyszłe ceny obu instrumen-
tów nie są znane. Opcja Call na spread pomiędzy aktywem S1 oraz S2 daje kupującemu 
prawo, ale nie obowiązek wymiany aktywów w chwili T=0. Wypłata takiej opcji wynosi:

Natomiast cena opcji call wyrażona jest wzorem:

gdzie: 
N – jest dystrybuantą standardowego rozkładu normalnego, 
σ –  jest zmiennością spreadu wyznaczoną w oparciu o zmienności instrumen-

tów bazowych z uwzględnieniem korelacji pomiędzy nimi ρ, tj.:

Dowód formuły Margrabe sprowadza się do modyfikacji zastosowania formuły wy-
ceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona poprzez sprowadzenie portfela dwóch aktywów do 
sytuacji, w której założenia modelu Blacka-Scholesa-Mertona są spełnione. Konsekwen-
cją tego podejścia są niemalże tożsame założenia obu formuł, w tym założenie, iż ceny 
instrumentów bazowych zmieniają się zgodnie z geometrycznym ruchem Browna4. 

4  Należy zaznaczyć, iż stosowanie formuły Margrabe, choć obarczone wieloma warunkami, pozwala 
również na analityczne wyznaczenie parametrów greckich i w konsekwencji stosowanie dynamicz-
nych modeli hedgingowych.
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W przypadku wyceny kontraktów finansowych zakłada się, iż inwestor jest obo-
jętny na ryzyko (risk-neutral valuation). Założenie odnosi się do faktu, iż w świecie 
opisanym prawdopodobieństwem neutralnym P* inwestor obojętny na ryzyko był-
by równie skłonny zainwestować w instrument o cenie S, jak w rachunek oszczęd-
nościowy o  stałej stopie procentowej r. Sprowadza się to do założenia, iż ryzyko 
może zostać w pełni zabezpieczone. Nie jest to jednak możliwe na rynkach energii. 
Zarządzanie ryzykiem oraz hedging jednostek wytwórczych w swojej naturze istot-
nie różni się od podejść stosowanych na rynkach finansowych. Powodem tego są 
w szczególności następujące cechy:

•	 brak możliwości magazynowania energii elektrycznej i  w konsekwencji 
brak możliwości wyceny instrumentów w oparciu o koszt przetrzymania,

•	 nieporównywalnie większa zmienność cen energii sięgająca poziomów na-
wet 1.000%,

•	 brak płynności produktów umożliwiających pełne zabezpieczenie pozycji.
Brak płynności odnosi się do faktu, iż na rynku terminowym energii elektrycznej 

handluje się produktami dedykowanymi dłuższym okresom dostawy (rok, kwartał, 
miesiąc). Zakup produktów o krótszym okresie (tydzień, dzień, godzina) dla odle-
głych okresów jest w zasadzie niemożliwy. Z tego powodu w celu zabezpieczenia po-
zycji jednostki wytwórczej należy stosować dynamiczne modele hedgingowe. Takie 
podejście jednak zależy od stosowanych modeli symulacji cen i uwzględnienia na-
stępującej specyfiki notowań cen energii elektrycznej: sezonowość, zmienność czy 
skoki cenowe. Kalibracja takich modeli opiera się głównie na danych historycznych, 
i z uwagi na to, że ceny w przeszłości są wynikiem złożenia wielu czynników mogą-
cych nie powtórzyć się w przyszłości, model może odbiegać od cen obserwowanych 
w rzeczywistości. W tej sytuacji należy mieć świadomość wpływu ryzyka modelu na 
podejmowane decyzje. Nawet z perfekcyjnie skalibrowanym modelem efektywność 
strategii hedgingowej może być różna od spodziewanej w wyniku zaistnienia niespo-
dziewanych czynników rynkowych wpływających na ceny rynku bieżącego (ekstre-
malne temperatury, awarie, zmiany zasad funkcjonowania rynku itp.). 

W celu obejścia ułomności standardowych metod wyceny i oszacowania warto-
ści jednostki wytwórczej stosuje się połączone podejście oparte o NPV oraz model 
wyceny opcji. Na rynku finansowym wycena mogłaby być przeprowadzona w opar-
ciu o  krzywą cen rynku terminowego (krzywa forward). Należy jednak mieć na 
względzie, iż krzywa forward nie stanowi prognozy cenowej, a  jedynie informuje 
o bieżącej wartości energii z dostawą w przyszłości. Ponadto zabezpieczenie nie-
standardowego profilu jednostki wytwórczej po cenach krzywej forward z  uwagi 
na ograniczoną płynność zasadniczo nie jest możliwe. Rzeczywiste ceny energii na 
rynku w momencie jej wytworzenia z pewnością będą różniły się od wartości krzy-
wej cenowej rynku terminowego z dnia wyceny. Z tej przyczyny do wyceny jednost-
ki wytwórczej stosuje się podejście Monte Carlo w celu wyznaczenia rzeczywistej 
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wartości jednostki wytwórczej i jej wariancji wynikającej ze zmienności cen energii 
w przyszłości. Wykorzystanie symulacji pozwala ponadto na identyfikację sytuacji 
wyjątkowo korzystnych z punktu widzenia decydenta, co w przypadku zastosowa-
nia standardowego deterministycznego modelu wyceny DCF zostałoby pominięte.

Ponieważ opcje na spread zależą nie od jednego, a dwóch instrumentów bazo-
wych, przy wycenie takiego kontraktu należy uwzględniać rozkłady cen obu instru-
mentów wraz z rozpatrywaniem związku pomiędzy nimi. Wyzwaniem jest uwzględ-
nienie w modelu rzeczywistej zależności pomiędzy instrumentami bazowymi. Brak 
jakiegokolwiek założenia o  relacji pomiędzy rozkładami cen może powodować, iż 
otrzymywany w wyniku symulacji spread będzie znacznie odbiegał od wartości ob-
serwowanych w rzeczywistości. Częstym podejściem jest założenie o liniowej korelacji 
pomiędzy instrumentami, jednak podejście takie jest uproszczeniem i jako idealiza-
cja rzeczywistości może istotnie wpływać na wielkość błędu wyceny. Ponadto nale-
ży mieć na względzie nie tylko korelację, ale również kointegrację pomiędzy cenami 
rynkowymi obu instrumentów. Rozwiązaniem tego problemu może być jedoczesne 
symulowanie jednego aktywa i  spreadu pomiędzy oboma aktywami w  zastępstwie 
niezależnych symulacji obu instrumentów bazowych. Zastosowanie procesu stocha-
stycznego z powrotem do średniej pozwoli utrzymać wartości spreadu na oczekiwa-
nym poziomie, zachowując kointegrację pomiędzy cenami instrumentów. Wówczas 
cenę drugiego z instrumentów powiązanych wyznacza się jako wynik symulacji ceny 
pierwszego oraz spreadu pomiędzy oboma. 

W przypadku pominięcia ograniczeń technicznych oraz innych kosztów niż koszty 
zmienne wyznaczenie strategii optymalnej, tj. maksymalizującej przepływy finansowe, 
trywializuje się. Strategią optymalną w tym przypadku jest produkcja na maksymalnym 
poziomie w każdej jednostce czasu, w której clean spark spread jest dodatni, tj.:

 Oczywiste jest jednak, iż wyceniając rzeczywistą jednostkę wytwórczą, nie 
można budować modelu w oderwaniu od fizycznych możliwości jej pracy oraz po-
zostałych kosztów związanych z pracą bloku, jak np. koszty uruchomienia. Jednym 
z  podstawowych elementów koniecznych do uwzględnienia w  wycenie jest koszt 
uruchomiania jednostki, który istotnie wpływa na wielkość rzeczywistych przepły-
wów finansowych. Koszt uruchomienia jest ponoszony każdorazowo w przypadku 
uruchomienia bloku i rozumiany jest jako łączny koszt przejścia jednostki ze stanu, 
w którym nie produkuje, do stanu produkcji o maksymalnej mocy. W rzeczywisto-
ści koszt ten jest zależny od stanu, w jakim jednostka się znajduje, będąc wyższym 
dla stanów zimnych oraz niższym dla stanów gorących. Na potrzeby ilustracji mo-
delu wyceny ten fakt zostaje pominięty, zakładając, iż koszt uruchomiania bloku jest 
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stały i niezależny od stanu jednostki. W przypadku uwzględnienia tego kosztu suma 
przepływów pieniężnych wyniesie:

gdzie:
FSC – koszt stały uruchomienia,
Qi – procentowy wskaźnik wynikający z ograniczeń pracy jednostki w jednostce 

czasu i (np. plany remontowe).
Ci – moc jednostki w jednostce czasu i.

Funkcja wypłaty w tym momencie nie jest już prostym złożeniem przepływów 
w poszczególnych jednostkach czasu, a trywialny z początku problem optymaliza-
cyjny uległ komplikacji. Zmienną decyzyjną w  modelu jest Ui oznaczająca pracę 
lub spoczynek danej jednostki. Pozostałe zmienne są parametrami stanowiącymi 
wejście do modelu przy założeniu, że jeżeli jednostka nie jest w stanie spoczynku, 
to pracuje na maksymalnym możliwym poziomie, z uwzględnieniem ewentualnych 
ograniczeń wynikających z planów remontowych oraz możliwości regulacyjnych.

Uwagi końcowe

Teoria opcji realnej opiera się na technikach wyceny klasycznych opcji finan-
sowych, które zostały przeniesione do teorii podejmowania decyzji w sferze realnej 
działalności przedsiębiorstw (a nie tylko na rynkach kapitałowych) w warunkach 
niepewności. Stąd zagadnienie opcji realnej może zostać wykorzystane do kon-
strukcji metodyki identyfikacji i  kwantyfikacji decyzji związanych z  przyszłością 
przedsiębiorstwa. Opcje realne wykorzystywane są w różnych sytuacjach decyzyj-
nych stwarzających możliwość wyboru kierunku, rodzaju oraz momentu podjęcia 
decyzji. Jednakże zastosowanie teorii opcji do wspierania rzeczywistych decyzji nie 
jest zagadnieniem łatwym. Wymaga to przyjęcia wielu założeń (np. dotyczących 
rozkładu nośników wartości czy czynników ryzyka), które nie zawsze odpowiadają 
rzeczywistości, co przekłada się na precyzję modelowania rozkładu wartości.

 W artykule przedstawiono metodę uzupełnienia wyceny przedsiębiorstwa za 
pomocą DCF o komponent wartości kreowany przez elastyczność uzyskiwaną dzię-
ki posiadanym alternatywom decyzyjnym. W części badawczej określono sposób 
wykorzystania opcji realnej w wycenie elektrowni opalanej gazem oraz przedstawio-
no strukturę analizowania jej wartości w podziale na wartość wewnętrzną i czaso-
wą opcji realnej, wskazując, że analiza wartości wewnętrznej powinna być tożsama 
z analizą stawianą do dyspozycji przez metodę DCF, zaś wartość czasowa odpowia-
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da wartości posiadanej elastyczności decyzyjnej w zakresie funkcjonowania elek-
trowni na wolnym rynku energii. Drugi komponent wartości przedsiębiorstwa nie 
jest objęty analizą przez metodę DCF, chociaż jak wykazano, może przyczyniać się 
do wykreowania znaczącej wartości, nieuwzględnianej jednak w tradycyjnych ana-
lizach. Metoda DCF przedstawia wartość przedsiębiorstwa za pomocą precyzyjnej, 
liniowej prognozy przyszłych przychodów, kosztów oraz wyników, która zakłada 
określoną ścieżkę rozwoju przedsiębiorstwa, która może jednak nie przedstawiać 
rzeczywistej, przyszłej sytuacji przedsiębiorstwa. Wykorzystanie opcji realnej po-
zwala określić przyszłe możliwości elastycznego podejmowania decyzji wykreowa-
ne na przykład dzięki zrealizowanym inwestycjom. Przykładem mogą być przed-
siębiorstwa, które posiadają wysoki potencjał wzrostu wartości, jednak obecnie 
generują negatywne przepływy pieniężne. Posiadają one możliwości, które mogą 
przyczynić się do przyszłego kreowania wartości. W takiej sytuacji liniowe scena-
riusze rozwoju przedsiębiorstwa mogą nie przedstawiać jego rzeczywistej wartości.

 W ten sposób następuje ewolucja definicji opcji realnej w stosunku do przed-
stawionej wcześniej, z 1979 r., gdyż należy wskazać, że definiując opcję realną, ko-
nieczne jest rozpatrywanie jej zastosowania do oceny wartości, którą ona kreuje 
w przedsiębiorstwie dzięki posiadanej przez przedsiębiorstwo elastyczności decy-
zyjnej oraz istnieje możliwość zastosowania technik z rynku instrumentów finanso-
wych w analizie wartości opcji realnej. 
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PRZESŁANKI PROCESU RESTRUKTURYZACJI 
GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO W POLSCE

THE PREMISES OF COAL INDUSTRY 
RESTRUCTURING PROCESS IN POLAND

 
Streszczenie: W ciągu wielu lat kolejne etapy restrukturyzacji sektora górnictwa węgla ka-
miennego w Polsce nie przyniosły oczekiwanych efektów. Wiele krajów boryka się z trud-
nościami w  tej gałęzi przemysłu. Ze względu na dużą złożoność problemów, odmienne 
okoliczności środowiskowe i specyfikę sektora nie jest znany uniwersalny wzorzec, model 
restrukturyzacji, który mógłby być zaimplementowany do polskich uwarunkowań i potrzeb. 
W  literaturze przedmiotu istnieje wiele publikacji dotyczących procesu restrukturyzacji 
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przedsiębiorstw, w tym również sektora górnictwa węgla kamiennego. Ze względu na szybko 
postępujące zmiany we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej, nie wyczerpano 
wszystkich aspektów tematu, który jest trudny i ciągle aktualny. Celem niniejszego opraco-
wania jest identyfikacja przesłanek procesu restrukturyzacji oraz uzyskanie odpowiedzi na 
pytanie: Jakie są główne determinanty sukcesu procesu restrukturyzacji sektora górnictwa 
węgla kamiennego w Polsce? 
Na potrzeby tego artykułu dokonano analizy literatury przedmiotu na podstawie krajowych 
i zagranicznych publikacji, ponadto konkluzje zawarte w tekście są wynikiem przeprowa-
dzonych wywiadów oraz obserwacji uczestniczącej autorki, polegającej na badaniu danego 
środowiska społecznego, obserwowaniu danej zbiorowości od wewnątrz. Rozważania zapo-
czątkowano wstępem do opisu procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw. Następnie omó-
wiono istotę, cele i etapy tego procesu, przedstawiono uwarunkowania mające wpływ 
na procesy restrukturyzacyjne, po czym zaprezentowano przesłanki procesu restruktury-
zacji sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce oraz przedstawiono determinanty tego 
sukcesu. Całość kończą wnioski dotyczące poruszanego tematu.

Słowa kluczowe: proces restrukturyzacji, model restrukturyzacji, uwarunkowania, sukces, 
przesłanki

 
Abstract: Many years of coal industry restructuring in Poland gave no expected results. 
Many countries in the world face problems with the coal industry. Due to its complexity and 
different conditions there is not known the universal standard of restructuration standard 
which could be implemented into Polish conditions and needs. There are many analysis on 
enterprise restructuring, also in coal mine industry. The following analysis tries to find the 
premises of success of restructuring processes of coal mine industry in Poland. To find the 
answer the analysis of problem was done on the basis of domestic and foreign publications. 
Conclusions of the text are the results of observation done by the author with the observa-
tion of the mentioned population from inside. The consideration was initiated with intro-
duction to the enterprise restructuring process description. Next the essence, meaning and 
goals of the process were mentioned with determinants and conditions having influence to 
the restructuring process together with premises of the coal industry restructuring process 
in Poland. The final conclusions concern the discussed scientific problem.

Keywords: restructuring process, restructuring model, success, determinants, premises

Wstęp

Najnowsze trendy, które będą kształtować przyszłość, mają na celu dekarboni-
zację, decentralizację i  digitalizację gospodarki1. Nie powinno to przyczyniać się 
do eliminacji węgla w  krajowym systemie elektroenergetycznym, lecz prowadzić 

1  J. Pieriegud, Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – wymiar globalny, europejski i krajowy, Cyfrowa 
transformacja – szanse i wyzwania, część I, Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania 
dla sektorów infrastrukturalnych, red. J. Gajewski, W. Paprocki i J. Pieriegud, Publikacja Europejskiego 
Kongresu Finansowego, Gdańsk 2016, s. 12. 
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do rozwoju czystszych technologii węglowych, wysokosprawnej kogeneracji jako 
walki o niską emisyjność i ochronę środowiska naturalnego. Kluczowym zadaniem 
dla przetrwania sektora górnictwa węgla kamiennego2 jest zatem unowocześnienie, 
innowacyjność oraz znaczne zwiększenie nakładów na inwestycje w infrastrukturę 
wydobywczą, rozwój badań naukowych, poszukiwanie nowych technologii węglo-
wych oraz nowych strategii działania, metod, technik i narzędzi zarządzania. 

W  światowej rzeczywistości nieustannie wszystko ulega przeobraże- niom. 
Dynamikę tych zmian napędza intensywny rozwój innowacji technologi- cznych, 
stwarzając nowe możliwości działania oraz poszukiwania i  rozwijania przewagi 
konkurencyjnej na rynku. Przedsiębiorstwa, dążąc do podniesienia swojej efektyw-
ności, w wielu dziedzinach działalności biznesowej implementują nowatorskie me-
tody zarządzania3. Pojęcie zmiany4 w szerokim znaczeniu naukowego zarządzania, 
a także w każdej dziedzinie życia stało się najbardziej oczywiste, nieodłączne i nie-
uniknione. Aby organizacja mogła przetrwać w  ciągle zmieniających się warun-
kach, rozwijać się, poszerzać swoje możliwości przedsiębiorczości, musi nie tylko 
szybko reagować, ale przede wszystkim umiejętnie wyprzedzać, odczytywać kie-

2  Pojęcia: górnictwo węgla kamiennego, sektor górnictwa węgla kamiennego, branża górnictwa węgla 
kamiennego będą używane zamiennie.
3  R. Borowiecki, A. Jaki, J. Kaczmarek, Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku, 
wyd. PSB, Kraków 1997, s. 21.
4  Według R.W. Woodmana zmiana to istotna przebudowa, przekształcenie konkretnej części organizacji, 
a W. Pasemore definiuje zagadnienie jako zmianę dotyczącą organizacji, każdego jej aspektu, która może 
pociągnąć za sobą rezultaty wykraczające poza obszar jej oddziaływania. E. Masłyk-Musiał zaś dowodzi, że 
zmiana to przeobrażenie aktualnego stanu w oparciu o ustalone procedury ukierunkowujące rezultaty tych 
czynności poprzez konkretne działania organizacyjne. Trochę inne spojrzenie przedstawia R. Wendt, który 
określa zarządzanie zmianą jako przejście ze stanu obecnego do zaplanowanego przy zapewnieniu akcep-
tacji czynnika ludzkiego elementów zmiany. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że zmiana nie jest aktem 
jednorazowym, dokonuje się ona w wyniku szeregu procesów – R.W. Woodman, Organization Change and 
Development New Arenas for Inquiry and Action, „Journal of Management” 1989, nr 6, s. 205; E. Długosz-
-Truszkowska, Zarządzanie zmianami, [w:] L. Zbiegień-Maciąg (red.), Doskonalenie zarządzania zasobami 
ludzkimi, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2002, s. 39; M. Bratnicki, Zarządza-
nie zmianami w przedsiębiorstwie, Wyd. AE im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1998, s. 9; W. 
Pasemore, Organization Change and Development, “Journal of Management” 1992, nr 6, s. 225; E. Masłyk-
-Musiał, Zarządzanie zmianami w firmie, CIM, Warszawa 1996. Definicje terminu „zmiana” ze względu 
na źródło, cel, obszar, nowatorstwo i efekt zmian: B. Grouard, F. Meston, Kierowanie zmianami w przedsię-
biorstwie. Jak osiągnąć sukces?, Poltext, Warszawa 1997, s. 25-26; B. Wawrzyniak, Zarządzanie zmianami, 
[w:] A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2000, s. 499-500; E. Masłyk-Musiał, Organizacje w ruchu. Strategiczne zarządzanie zmianami, 
Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 38; M. Czerska, Klasyfikacja zmian, [w:] A. Czermiński i in., 
Zarządzanie organizacjami, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2001, s. 457; W.W. Cooper, H.J. Le-
avitt, M.W. Shelly, New perspectives in organization research, Volley and Son Inc., New York 1964, s. 55-71; 
E. Masłyk-Musiał, Zarządzanie zmianami w firmie, CIM, Warszawa 1995, s. 105; A.K. Koźmiński, K. Ob-
łój, Zarys torii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa 1989, s. 293-319; A. Bartoli, H. Philippe, Piloter 
l’enterprise en mutation - une approché stratégique du changement, Les Editions d’Organisation, Paris 1986, 
s. 105-106; Z. Mikołajczyk, Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, WN PWN, 
Warszawa 1999, s. 21; H. Mintzberg, J.B. Quinn, The Strategy Process. Concepts, Context, Cases, Prentice 
Hall, New Jersey 1991, s. 778-783; R. Wendt, Zarządzanie zmianą w polskiej firmie, Dom Wydawniczy Za-
chorek, Warszawa 2010, s. 16.
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runki zmian, implikować kolejne zmiany, zarządzać zmianą na swoich warunkach, 
a najlepiej całym procesem zmian5. W sytuacjach kryzysowych bądź w momencie 
kiedy nie sposób tolerować już poprzednich długoletnich zaniedbań, bo czas na-
gli, istnieje konieczność wprowadzenia głębokich i całościowych – strategicznych 
zmian w organizacji zwanych procesem restrukturyzacji przedsiębiorstwa6. 

Celem niniejszego opracowania staje się identyfikacja przesłanek procesu re-
strukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce oraz uzyskanie odpo-
wiedzi na pytanie badawcze, jakie są główne determinanty sukcesu tego procesu7. 
W  celu realizacji procedury badawczej sformułowano hipotezę badawczą, która 
brzmi: istnieje możliwość identyfikacji czynników determinujących opracowanie 
modelu strategii restrukturyzacji, określającego kierunki rozwoju przedsiębiorstwa 
sektora górnictwa węgla kamiennego w kraju, której potwierdzenie lub falsyfikacja 
może stanowić dodatkowe źródło wniosków.

Tak postawiona problematyka badawcza mieści się w subdyscyplinie zarządza-
nie strategiczne, nurcie praktycznym nauk o zarządzaniu8. Skuteczne przeprowa-
dzenie procesu restrukturyzacji może być postrzegane w kategoriach problemu za-
rządzania oraz stanowi istotne wyzwanie zarówno dla praktyków, jak i teoretyków 
zarządzania9. 

1. Istota, cele i etapy procesu restrukturyzacji

Jednym z głównych problemów współczesnych organizacji jest ich niedopaso-
wanie do zmieniającego się nieustannie turbulentnego otoczenia10, co wiąże się ze 
spadkiem ich efektywności ekonomicznej i konkurencyjności na rynku. 

5  P.F. Drucker, Zarządzanie XXI wieku – wyzwania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2009, s. 83. 
6  M. Lisiński, B. Ostrowski, Lean management w restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Antykwa, Kraków 
– Kluczbork 2006, s. 21.
7  Sukces w biznesie to określenie bardzo trudne do zdefiniowania. Różne są bowiem kryteria oceny 
sukcesu. Sukces jest definiowany jako powodzenie, pomyślność, umiejętne wykorzystywanie szans 
i unikanie zagrożeń, zdolność organizacji do rozwoju w długiej perspektywie oraz zachowanie cią-
głości i stabilności działania. Sukcesem jest również wyprowadzenie przedsiębiorstwa z głębokich za-
burzeń i  sytuacji kryzysowych. Jest często związany z  zastosowaniem działań restrukturyzacyjnych 
i uniknięciem bankructwa i  likwidacji przedsiębiorstwa – I. Penc-Pietrzak, Planowanie strategiczne 
w nowoczesnej firmie, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 109; P. Drucker: Zarządzanie w XXI wieku. 
Muza S.A. Warszawa 2000, s. 71; M. Zawadka, U. Hoffman, Moja historia, moja firma. Portrety polskich 
przedsiębiorców rodzinnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012, s. 34.
8  S. Cyfert, W. Dyduch, D. Latusek-Jurczak, J. Niemczyk, A. Sopińska, Subdyscypliny w naukach o za-
rządzaniu – logika wyodrębnienia. Identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna, 
„Organizacja i Kierowanie” 2014, nr 1(161), s. 37-47.
9  Por. M. Szarucki, Evolution of managerial problems from the perspective of management science, 
„Business: Theory and Practice” 2015, Vol. 16, No. 4, s. 362-372.
10  K. Perechuda (red.), Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą, Difin, Warszawa 2008, s. 20. 
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Termin „restrukturyzacja”11 powstał z połączenia dwóch angielskich słów: re-
construct – zbudować w nowej formie, od nowa oraz structure – proces rekonstruk-
cji struktury, czyli zwiększenie roli rozwiązań nowoczesnych i bardziej efektywnych 
od dotychczas stosowanych. 

R. Borowiecki restrukturyzację określa jako nieodzowny element transformacji, 
czyli „systemową przebudowę, modernizację lub unowocześnienie czy uwspółcze-
śnienie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania przedsiębiorstw, która po-
siada złożony, wielowymiarowy i długotrwały charakter, a przesłankami jej podej-
mowania są sytuacje krytyczne w rozwoju struktur, których dotyczy”12. 

W literaturze przedmiotu dostępnych jest wiele definicji restrukturyzacji13. Ba-
dacze zgodni są jednak w ujęciu tego pojęcia jako szeregu postępujących, systema-
tycznych zmian i procesów dokonujących się w organizacji w  ślad za szybko zmie-
niającym się otoczeniem, które są istotą procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw 
i  winny przyczyniać się do jego rozwoju14. W  wyniku przeprowadzanych zmian 
związanych z procesem restrukturyzacji organizacja dąży do modyfikacji misji i wi-
zji, by realizować nowe postawione przed nią cele15. 

Istotę i charakter restrukturyzacji warunkują jej cele, które najogólniej można 
podzielić na16: 

– cele ekonomiczne, dotyczące zwiększenia efektywności funkcjonowania na 
rynku,

– cele społeczne, związane z łagodzeniem niekorzystnych skutków społecznych.

11  W literaturze naukowej brak ugruntowanej, ogólnie przyjętej definicji, przedstawiono więc szereg 
trudnych, wielowątkowych definicji restrukturyzacji.
12  R. Borowiecki (red.), Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno-
-praktyczny, Difin, Warszawa 2003, s. 73.
13  R. Borowiecki, Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw i gospodarki, Fundacja UEK, Kraków 
2014, s. 14, 17-18. A. Stabryła: Zmiana koncepcji i praktycznych rozwiązań funkcjonowania przed-
siębiorstwa, aby uzyskało ono dobrą pozycję wyjściową w rywalizacji z innymi podmiotami na ryn-
ku krajowym i międzynarodowym; I. Świątek-Barylska: Proces zmian o szerokim zasięgu i istotnym 
znaczeniu dla dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa, podejmowany, na ogół, jako reakcja na za-
istniałe lub przewidywane zmiany w otoczeniu; A. Kamela-Sowińska, A.B. Mirecki: Proces takiego 
dostosowania organizacyjnego, ekonomicznego, finansowego i  technicznego, który najlepiej odpo-
wiada celowi postawionemu przed przedsiębiorstwem. Jest to także zespół działań nastawionych na 
podniesienie efektywności i wykorzystanie zasobów w prowadzonej działalności gospodarczej w celu 
zapewnienia konkurencyjności rynkowej; R. Myers: Strategiczny proces prowadzący do maksyma-
lizacji wartości gospodarki i  jej podmiotów; T. Copeland, T. Koller, J. Murrin, Wycena – mierzenie 
i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa 1997, s. 304.
14  A. Nalepka, Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków – Kluczbork 
1998, s. 160.
15  R. Borowiecki, Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw, Akademia 
Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 40. W procesie restrukturyzacji dąży się do modyfikacji celów oraz mi-
sji przedsiębiorstwa w wyniku przeprowadzanych zmian. M. Lisiński, B. Ostrowski, Lean Management 
w restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Antykwa, Kraków – Kluczbork 2006, s. 21.
16  K. Firlej, T. Bober, A. Belniak, Proces restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw w okresie transforma-
cji i jego determinanty w sektorze gastronomicznym. Proces restrukturyzacji przedsiębiorstw w gospodar-
ce rynkowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie nr 2, Kraków 2009, s. 141.
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Podstawowym celem procesu restrukturyzacji jest ciągłe zwiększanie skutecz-
ności i  efektywności działania organizacji w  różnych aspektach jej funkcjonowa-
nia17. Ponadto przyrost materialnych i  niematerialnych zasobów, wzrost wartości 
i konkurencyjności na rynku, rozwój techniczny i  technologiczny, szeroko pojęta 
innowacyjność, gwarantująca sukces organizacji oraz korzyści dla interesariuszy, 
a także realizacja strategii, zarówno w ujęciu długo-, jak i krótkoterminowym18.

Proces restrukturyzacji charakteryzuje się następującymi cechami19: 
– jest to ciągły i niejednorodny proces o charakterze naprawczym i  rozwojo-

wym, który jest środkiem do celu,
– wymaga nowego spojrzenia na przedsiębiorstwo z punktu uwarunkowań jego 
 rozwoju,
– ukierunkowany jest na reorientację celów organizacji i dostosowanie do nich  

ekonomiki, organizacji, zarządzania i  polityki personalnej, prowadzony na wielu 
płaszczyznach i w różnych dziedzinach działalności przedsiębiorstwa równolegle, 
w różnym tempie, z wykorzystaniem wielu metod zarządzania.

Cechą restrukturyzacji jest zatem jej kompleksowość, ponieważ zmiany zacho-
dzące w organizacji powinny dotyczyć prawie wszystkich funkcji. Musi być więc prze-
myślana i dobrze zaplanowana. Dzięki restrukturyzacji przedsiębiorstwo może osią-
gnąć rozwój, przedłużyć swoją żywotność oraz zwiększyć poziom konkurencyjności.

Metodykę przeprowadzania procesu restrukturyzacji strategicznej w organiza-
cji podzielono na cztery etapy20. Są nimi:

– etap spadku – świadczy o tym, że każda organizacja podlega w ciągu swoje-
go istnienia wahaniom (spadkom i wzrostom), koniunktury biznesowej związanej 
z trwaniem w określonym mikro i makro otoczeniu oraz inaczej reaguje na czynniki 
rozwoju. Etap spadku to również faza diagnozy kompetencyjnej, obecnej sytuacji 
w organizacji, jej sprawności, skuteczności i  efektywności, która daje jasny obraz 
sytuacji ekonomiczno-finansowej i  społecznej, to analiza niezbędnych przesłanek 
skłaniających do wprowadzenia zmian oraz źródeł ryzyka realizacji procesu zarzą-
dzania zmianą i zastanowienia nad możliwościami naprawczymi.

– etap przejściowy – związany z  poszukiwaniem celów i  kierunków rozwoju 
organizacji, misji i wizji, ustalaniem strategii rozwoju – integracja lub rozprosze-
nie, charakter zmian, całościowe czy usprawniające oraz rozwinięcie szeroko za-

17  M. Lisiński, B. Ostrowski, Lean Management w restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Antykwa, Kra-
ków – Kluczbork 2006, s. 21. W  aspektach: organizacyjnym, technicznym, prawnym, finansowym, 
marketingowym. 
18  J. Lichtarski, O potrzebie i kierunkach rekonstrukcji systemu zarządzania w procesie restrukturyzacji 
przedsiębiorstwa, [w:] A. Jaki, J. Kaczmarek, T. Rojek (red.), Restrukturyzacja. Teoria i praktyka w obliczu 
nowych wyzwań, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 27-39.
19  A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, TNO-
iK Dom Organizatora, Toruń 2001, s. 500. 
20  S.D. Chowdhury, Turnaroun d s: A Stage Theory Perspective, „Canadian Journal of Administrative 
Sciences” 2002, nr 19(3), s. 253-256.



Przesłanki procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce 213

krojonych działań informujących pracowników o potrzebie i zakresie planowanych 
zmian. Przekonanie załogi do wprowadzania zmian, jej zgoda na przekształcenia 
jest nieodzownym elementem i gwarantem ich powodzenia, ponieważ minimalizu-
je lub niweluje opór i bariery implementacji zmian. Opracowanie pakietu informa-
cyjnego dla pracowników, planu komunikacji, doboru elementów, form i kanałów 
komunikacji w  celu przełamania niechęci pracowników. Okres przygotowawczy, 
przejściowy jest niezwykle ważny, wręcz priorytetowy w całym cyklu działań.

– etap transformacji – wprowadzanie zmian: działań, procesów uzdrawiających 
i zarządczych, ekspansja na nowe rynki, dywersyfikacja lub usprawnianie działal-
ności, zakres zmian i czas zmian jest trudny do określenia. Jest to również okres 
chaosu prowadzącego do sukcesu lub porażki i dlatego tak ważna jest akceptacja, 
pełne wsparcie i  przekonanie kierownictwa poszczególnych szczebli zarządzania 
oraz całej załogi do wprowadzania zmian.    

 – etap wyników – poprawa efektywności i konkurencyjności, zmiany w struk-
turze organizacyjnej, elastyczność reagowania, nawiązanie silniejszych więzi i do-
stosowywanie procesów do wymogów klientów, zwiększenie zakresu delegowania 
uprawnień, rozwój nowych umiejętności i  kompetencji, optymalizacja łańcucha 
wartości21. 

Ocena skutków społecznych i ekonomiczno-finansowych (korzyści czy straty, 
wzrosty czy spadki). W określonym przedziale czasu, w zależności od indywidu-
alnego charakteru, pozwoli ustalić i  stwierdzić sukces lub porażkę wprowadzenia 
procesu restrukturyzacji strategicznej w przedsiębiorstwie.

Rysunek nr 1 przedstawia etapy procesu restrukturyzacji strategicznej w przed-
siębiorstwie.

21  J. Walas-Trębacz, Uwarunkowania powodzenia rewitalizacji strategicznej przedsiębiorstwa, „Zeszyty 
Naukowe Zarządzania” 2008, nr 772, s. 112. Ocena skutków społecznych i ekonomiczno-finansowych 
(korzyści czy straty, wzrost czy spadek). W określonym przedziale czasu, w zależności od indywidu-
alnego charakteru, pozwoli ustalić i stwierdzić sukces lub porażkę wprowadzenia procesu restruktu-
ryzacji w organizacji.
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Rysunek 1. Etapy procesu restrukturyzacji strategicznej w przedsiębiorstwie
Figure 1. Stages of strategical restructuring process in enterprise

Źródło: opracowanie własne na podstawie: S.D. Chowdhury, Turnaroun d s: A Stage Theory 
Perspective, „Canadian Journal o f Administrative Sciences” 2002, nr 19 (3), s. 253-256.

Restrukturyzacja jako proces złożony i wielowymiarowy powinna obejmować 
prawie wszystkie obszary funkcjonowania organizacji w aspekcie: organizacyjnym, 
technicznym, prawnym, finansowym, marketingowym22.

Restrukturyzacja zatem może obejmować swym zakresem23:
– zmianę formy organizacyjno-prawnej,
– prywatyzację,
– racjonalizację poziomu zatrudnienia,
– restrukturyzację finansową,
– racjonalizację zakresu działania (przedmiotowego i funkcjonalnego),
– restrukturyzację organizacyjną.
Każdy przedsiębiorca powinien zwracać szczególną uwagę na występowanie 

czynników wskazujących na potrzebę restrukturyzacji w określonych zakresach. Po-
minięcie takich sygnałów może prowadzić do poważnych problemów bądź upadku 
przedsiębiorstwa. Przeprowadzanie zmian w każdym z opisanych obszarów musi być 
odpowiednio umotywowane i zaplanowane. Organizacje powinny zdawać sobie spra-

22  M. Lisiński, B. Ostrowski, Lean Management…, s. 21, 25.
23 A. Nalepka, Zarys problematyki restrukturyzacji…, s. 11.
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wę z tego, że restrukturyzacja w danym obszarze może być bezpowrotna. Każdy z ob-
szarów pełni inne funkcje i zmiany mogą przynieść korzyści, ale również zagrożenia.

Jak dowodzi R. Borowiecki, w celu przebudowy i rozwoju organizacji restruk-
turyzację należy traktować systemowo, jako restrukturyzację przedmiotową i pod-
miotową24. Staje się pewne, że proces restrukturyzacji strategicznej jest nieodzowny 
w momencie, kiedy następuje dysonans między założeniami strategicznymi organi-
zacji a przewyższającymi jej potencjał wymaganiami kompetencyjnymi otoczenia 
zewnętrznego organizacji oraz brakiem możliwości ich zaspokojenia25. 

Proces restrukturyzacji polega na26: 
− stworzeniu nowej strategii przedsiębiorstwa, 
− przebudowie dotychczasowych lub budowie nowych struktur przedsiębior-

stwa i zasad jego funkcjonowania, 
− dostosowywaniu liczby i kompetencji pracowników do tej nowej strategii 
 przedsiębiorstwa, 
− wdrażaniu i  utrwalaniu nowego sytemu funkcjonowania przedsiębiorstwa, 

które zapewnia realizację strategii.
Restrukturyzację należy zatem traktować jako przebudowę bądź rozbudowę 

oraz dostosowanie aktualnie istniejącej struktury przedsiębiorstwa, a  nie proces 
tworzenia jej od nowa.

Ze względu na trwałość lub cykliczność zmian w czasie oraz ich charakter zmia-
ny strategiczne, procesy restrukturyzacji możemy podzielić na27:

– wyprzedzające, czyli łagodne28, 
– radykalne29. 
Przy czym owa łagodność procesu zmian daje przedsiębiorstwu większy spokój 

adaptacyjny. Zmiany radykalne – skokowe, narażają organizację na zakłócenie jej 
stabilizacji i równowagi prowadząc najczęściej poprzez początkowo całkowity chaos 
do głębokiej transformacji. 

O rozwoju organizacji poprzez restrukturyzację pisze A. Stabryła podając jej 
dwie odmiany. Są nimi30:

24  R. Borowiecki, Restrukturyzacja a procesy rozwoju…, s. 40. Restrukturyzacja przedmiotowa do-
tyczy przekształceń techniczno-technologicznych i asortymentowych, restrukturyzacja podmiotowa 
stanowi o przekształceniach prawno-organizacyjno-ekonomicznych.
25  F. Krawiec, Zarządzanie strategiczne firmy, Difin, Warszawa 2011, s. 52.
26  A. Nalepka, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, PWN, Warszawa 1999, s. 21.
27  P. Grajewski, Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007, s. 100.
28  I. Durlik, Restrukturyzacja procesów gospodarczych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998,  
s. 47. Restrukturyzacja łagodna pozwala stopniowo osiągnąć postęp techniczny i organizacyjny.
29  I. Durlik, Restrukturyzacja procesów…, s. 47-48. Radykalna restrukturyzacja polega na głębokim 
przeprojektowaniu i modernizacji szeroko pojętych procesów w organizacji.
30  A. Stabryła, Determinanty rozwoju gospodarczego. Aspekty mikro- i makroekonomiczne, „Zeszyty 
Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej Tarnowie” 2009, nr 2(13), t. 2, s. 12.
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1. restrukturyzacja naprawcza, odnosząca się do przywrócenia stanu pierwot-
nego, normalnego lub stanu wypłacalności, na którą składa się restrukturyzacja:

– zasobów (zasoby rzeczowe i osobowe),
– finansów (dług, majątek);
2. restrukturyzacja dynamiczna, dotycząca poszukiwania dróg rozwoju i do-

skonalenia stanu zastanego organizacji, czyli:
– dywersyfikacja funkcji wyboru, profilu i asortymentu produkcji,
– modernizacja działalności przedsiębiorstwa i zewnętrznej oraz wewnętrznej 
 formy organizacyjnej, fuzje, wzmocnienie kondycji finansowej, podniesienie 
 jakości wyrobów, unowocześnienie technologii produkcji, rozbudowa 
 infrastruktury systemu zarządzania31.
Biorąc pod uwagę obszar i  miejsce zmian, których dotyczy restrukturyzacja, 

wyróżniamy trzy rodzaje restrukturyzacji32:
– operacyjną, czyli zmiany w podstawowej działalności i zasobach 
 przedsiębiorstwa,
– finansową dotyczącą zmian w strukturze kapitału, własności, aktywów 
 i organizacyjnych, 
– własnościową, zmieniającą strukturę własnościową przedsiębiorstwa33. 

Przyczyny restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw można ogólnie podzielić 
na: wewnętrzne i zewnętrzne. Powodzenie zaś procesu restrukturyzacji zależy rów-
nież od uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, a więc od tego, jak organiza-
cja wykorzysta szanse i  ustrzeże się zagrożeń34.

Przykładowe przyczyny procesu restrukturyzacji przedstawiono w tabeli 1.

31  Ibidem, s.13.
32  S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych 
przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 33. 
33  Dotyczy szczególnie komercjalizacji i prywatyzacji, fuzji i przejęć, wykupu menedżerskiego.
34  A. Nalepka, Zarys problematyki restrukturyzacji…, s. 173.
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Tabela 1. Przyczyny procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw 
Table 1. Cause of enterprises restructuring process
Wewnętrzne  Zewnętrzne
- produkcyjna orientacja firmy, 
- brak umiejętności radzenia sobie z konkurencją, 
- postawy i nawyki ludzi zaczerpnięte z przeszło-
ści, w tym: brak dbałości o jakość, brak dbałości 
o klienta, brak dyscypliny, brak odpowiedzialno-
ści, brak elastyczności działania, 
- brak elastycznego systemu podejmowania 
 decyzji (skostniałe scentralizowane struktury), 
- brak systemu informacji napływających z ze-
wnątrz firmy, co uniemożliwia skuteczne działania, 
- zła komunikacja wewnątrz firmy, 
- nieumiejętność wykorzystania możliwości, 
 jakie niesie nowy system rynkowy,
- zbyt wysokie koszty produkcji, subsydiowanie 
słabszych części przedsiębiorstwa,
- niewłaściwe ustalenie zakresu działania,
- ograniczona autonomia decyzyjna organów za-
rządzających,
- wady systemu planowania i kontroli, który nie 
skłania do poszukiwania najlepszych rozwiązań 
(zadania planowane są zbyt ostrożnie i skierowa-
ne na łatwe cele),
- za duże rozmiary przedsiębiorstwa

- wzrost konkurencji na rynku, 
- spadek popytu, 
- wzrost kosztów wytwarzania, 
- wzmożona konkurencja międzynarodo-
wa, 
- nowości w dziedzinie technologii, 
- zmiany metod wytwarzania, polegające  
m.in. na zastępowaniu preferowanej 
 dotąd ekonomii skali ekonomią zakresu  
działania,
- nowe podejście do zarządzania 
 personelem, 
- zmiany kursów walut, 
- nieprzewidywalne zmiany cen zakupu 
 surowców, dóbr i firm, 
- zmiany w przemyśle, 
- zmiany w  usługach bankowo-finanso-
wych, 
- zmiany w prawodawstwie gospodarczym, 
- pogłębiający się deficyt budżetowy

Źródło: L. Berliński, H. Gralak, F. Sitkiewicz, Przedsiębiorstwo, t. 1: Zarządzanie zasobami, 
Oficyna Wydawnicza „AJG”, Bydgoszcz 2003, s. 68; A. Nalepka, Zarys problematyki restruk-
turyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków – Kluczbork 1998, s. 22, 40; J.F. Weston, T.E. 
Copeland, Managerlial Finance, New York 1992, s. 1083.

Procesy restrukturyzacyjne są wszechobecne w dzisiejszej rzeczywistości bizneso-
wej i mają fundamentalne znaczenie z punktu widzenia osiągania wysokiej efektyw-
ności funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce i  wysokiego poziomu wzrostu 
gospodarczego kraju. Jednakże samo podejmowanie zmian, czego dowodzą poprzed-
nie etapy restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, które nie przyniosły ocze-
kiwanych rezultatów mimo koncentracji sił i  środków, nie gwarantuje powodzenia 
przedsięwzięcia. Konieczne staje się konstruktywne przygotowanie zmian, aby były to 
zmiany korzystne, umożliwiające sprawność i skuteczność organizacji35. 

35  T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1973, s. 113. Skuteczność jest ro-
zumiana jako podejmowanie właściwych działań prowadzących do zamierzonych skutków; S. Marci-
niak, Zespolona metoda oceny efektywności przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych, WPW, Warsza-
wa 1989, s. 37. Skuteczność procesu ewaluacji projektów z wykorzystaniem określonej metody może 
być mierzona trafnością uzyskanych wyników i podejmowanych decyzji.
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2. Uwarunkowania mające zdecydowany wpływ na procesy 
restrukturyzacyjne górnictwa węgla kamiennego w Polsce

Restrukturyzacja polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego trwa od 1989 
roku, czyli od transformacji ustrojowej, gospodarczej, przejścia do gospodarki ryn-
kowej36. To właśnie sektor górniczy, wskutek recesji gospodarczej, niósł największy 
ciężar tej transformacji oraz poniósł najdotkliwsze straty finansowe związane ze 
spadkiem jego potencjału. 

Wielka restrukturyzacja, transformacja polskiej gospodarki po 1989 r., polegała 
przede wszystkim na zmianach w procesie wytwarzania, unowocześnieniu, prze-
chodzeniu z produkcji energochłonnej, mało efektywnej na nowoczesną związaną 
z elektro-automatyzacją, informatyzacją i wszelkiego rodzaju postępem technolo-
gicznym. Związana ona była z przemianami w strukturze zatrudnienia i podnosze-
niem poziomu wykształcenia społeczeństwa, polepszeniem organizacji i zarządza-
nia przedsiębiorstwem w celu zwiększenia konkurencyjności na nowych rynkach. 
Polegała także na restrukturyzacji finansowej obejmującej oddłużenie, przywróce-
nie i utrzymanie płynności finansowej firm. Powyższe przemiany dotyczyły całego 
systemu gospodarczego oraz zmian ustrojowych. Wynikały z konieczności sprosta-
nia coraz większym wymaganiom w otoczeniu zewnętrznym, poprawy stosunków 
politycznych i gospodarczych z innymi państwami, jak i ze zmieniających się po-
trzeb gospodarki i społeczeństwa.

Według Agencji Rozwoju Przemysłu w całym okresie od 1989 do końca 2016 
roku37 można doliczyć się co najmniej sześciu etapów restrukturyzacji sektora węgla 
kamiennego w kraju, które jednak z dzisiejszej perspektywy, biorąc pod uwagę wy-
datkowane środki na ten cel, w stosunku do osiągniętych rezultatów, nie przyniosły 
oczekiwanych efektów. Dla zobrazowania przemian: 

 ● w 1988 roku w kraju funkcjonowało: 70 kopalń, wydobyto: 192,7 mln ton 
węgla kamiennego, zatrudnionych było ponad 428 tys. pracowników; 

 ● w 2016 roku funkcjonowało: 21 kopalń, wydobyto: 70,4 mln ton węgla ka-
miennego, zatrudnionych było ok. 84,6 tys. pracowników38.

36  I. Jonek-Kowalska, M. Turek, Ścieżki restrukturyzacji w polskim górnictwie węgla kamiennego, In-
stytut Ekonomii i Informatyki, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, Gliwice 2013, 
s. 242.
37  Dane przedstawiają pełne roczne okresy w 1988 r. i 2016 r. 
38  Agencja Restrukturyzacji Przemysłu, O/Katowice, Raport o wynikach górnictwa w 201 6r., http://bre-
aking100news.com/pl/gospodarka/xxvi-sep-raport-o-wynikach-gornictwa-w-2016-r/ [dostęp: 9.03.2017].
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Rysunek 2. Zestawienie ilości kopalń, wydobycia i zatrudnienia w 1988 i 2016 roku 
Figure 2. Coal mines, output and employment in years 1988 and 2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Agencja Restrukturyzacji Przemysłu, O/Kato-
wice, Raport o wynikach górnictwa w 2016r., http://breaking100news.com/pl/gospodarka/
xxvi-sep-raport-o-wynikach-gornictwa-w-2016-r/ [dostęp: 9.03.2017].

Polska jest największym producentem węgla kamiennego w  Unii Europejskiej, 
w świecie zajmuje 9 miejsce. Węgiel jest paliwem dominującym w produkcji energii 
elektrycznej w kraju i wytwarza się z niego 87,6 proc. ciepła39. Istnieje więc przekona-
nie pewnych grup społecznych i politycznych, że pomimo skomplikowanej sytuacji 
sektora górniczego w kraju, dekoniunktury na światowych rynkach węgla oraz strat 
branży, ze względu na utrzymanie niezależności energetycznej kraju i  duże koszty 
społeczne nie należy z niego rezygnować. Niezbędne stało się jednak uświadomienie 
wszystkim grupom społeczno-politycznym, zaangażowanym w naprawę sektora, nie-
bywałych zagrożeń i powagi sytuacji. Od lat procesom restrukturyzacyjnym w górnic-
twie towarzyszy niestabilność polityczna paraliżująca zmiany w sektorze górniczym 
należącym do skarbu państwa. Właśnie owa struktura własnościowa przedsiębiorstw 
górniczych stanowi w głównej mierze przeszkodę w ich skutecznej i efektywnej re-
strukturyzacji. Dodatkowo sytuację komplikuje ogromna presja ze strony związków 
zawodowych, których jest w górnictwie ponad dwieście. Związki zawodowe skutecz-
nie blokują powiązanie systemu wynagrodzeń z efektywnością pracy40.

39  Ibidem.
40  M. Turek, I. Jonek-Kowalska, Z. Ganszczyk, Determinanty Innowacyjności w  przedsiębiorstwach 
górniczych, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Ekonomii I Informatyki, 
Główny Instytut Górnictwa, Gliwice 2016, s. 167.
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Niebagatelne znaczenie, mające zdecydowany wpływ na procesy restrukturyza-
cji sektora, mają również radykalne zapisy Decyzji Rady Unii Europejskiej nr 787 
z 10 grudnia 2010 r.41, w zakresie ograniczenia w czasie wsparcia dla nierentownych 
kopalń oraz coraz bardziej restrykcyjne zapisy dotyczące zmniejszenia emisyjności 
dwutlenku węgla i ochrony środowiska naturalnego. Właśnie owa konieczność wy-
pełniania zobowiązań, które wynikają z  regulacji UE zawartych w  pakiecie klima-
tyczno-energetycznym, staje się zasadniczym czynnikiem determinującym funkcjo-
nowanie górnictwa w obecnej rzeczywistości. Wszystkie powyższe uwarunkowania 
niekorzystnie wpływają na popyt na rynku węgla kamiennego oraz prowadzą do 
rozwoju różnego rodzaju biopaliw, energetyki wodnej i wiatrowej oraz planów bu-
dowy elektrowni jądrowej. Ponadto w ciągu wielu lat wprowadzania kolejnych pro-
gramów restrukturyzacji koncentrowano się przede wszystkim na powierzchownych 
zmianach organizacyjnych, redukcji mocy produkcyjnych i zamykaniu kopalń oraz 
zmniejszaniu zatrudnienia, co przy stale rosnących wysokich kosztach wydobycia nie 
przynosiło spodziewanych efektów ekonomicznych. Polskie kopalnie to kopalnie głę-
binowe, uciążliwe geologicznie, o trudnych uwarunkowaniach środowiskowych, na-
rażone na wiele zagrożeń, ze stale pogłębianym obszarem eksploatacji i koncentracją 
wydobycia, przez co nakładochłonne. Trudna sytuacja finansowa, niska rentowność 
przedsiębiorstw wydobywczych i utrudniony dostęp do kapitału, nasiliły trudną sytu-
ację w górnictwie, powodując nikłe nakłady inwestycyjne w nowe zasoby wydobyw-
cze oraz opóźnienia w przystosowaniu branży górniczej do standardów światowych.

Najogólniej ujmując, przebieg procesu restrukturyzacji wszystkich przedsiębiorstw, 
a w szczególności jego sukces zależy przede wszystkim od dwóch podstawowych uwarun-
kowań: zewnętrznych – związanych z dynamiką i zmiennością otoczenia i wewnętrznych 
– dotyczących konkretnej branży, w szczególności szans i zagrożeń, które niesie ze sobą ten 
proces. Przedstawione powyżej uwarunkowania procesu restrukturyzacji sektora górnic-
twa węgla kamiennego w Polsce można scharakteryzować jako uwarunkowania prawne, 
polityczne i środowiskowe. Owe uwarunkowania stanowią przesłanki restrukturyzacji42. 

3. Identyfikacja głównych przesłanek mających kluczowe znaczenie  
 w procesie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce 

W historii światowej restrukturyzacji najbardziej opiniotwórcze są dwa modele 
restrukturyzacji górnictwa: brytyjski i niemiecki43. Istnieje wielka różnica pomiędzy 

41  Decyzja Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie  niekon-
kurencyjnych kopalń węgla, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1507725598095&u-
ri=CELEX:32010D0787 [dostęp: 10.10.2017].
42  A. Karbownik, K. Wodarski, Koncepcja restrukturyzacji spółki węglowej, „Przegląd Górniczy” 2014, nr 9, s. 24.
43  Węglowy Remanent. Modele restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, Wyd. Tauron 
Polska Energia SA, Węglokoks SA, Energa SA, Katowice 2017, s. 30, http://nettg.pl/uploads/do-
cs/2017-09/1504528301-weglowy_remanent-28-33_secured.pdf [dostęp: 6.11.2017]. 
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prawie bezbolesną, rozłożoną w czasie, gwarantującą spokój społeczny restruktury-
zacją sektora górniczego w Niemczech, a gwałtowną, obarczoną protestami społecz-
nymi likwidacją górnictwa, które zostało dokonane w Wielkiej Brytanii. Brytyjski 
odznaczał się dużym radykalizmem i krótkim czasem trwania. Niemiecki to proces 
rozłożony w czasie, przy wsparciu finansowym z budżetu. Żaden z wymienionych 
modeli nie przystaje do polskich warunków. Obecnie zarówno Niemcy, jak i Wielka 
Brytania są czołowymi importerami węgla na świecie44 i coraz bardziej zaczynają 
doceniać rolę tego surowca w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego. O po-
wrocie Niemiec do węgla zdecydowała katastrofa w elektrowni jądrowej w Fukushi-
mie w 2011 roku. Wtedy to rząd niemiecki postanowił zrewidować politykę ener-
getyczną i ogłosił plan całkowitego odejścia od energii jądrowej45. Energochłonna 
gospodarka Niemiec zaczęła odczuwać deficyt mocy, lukę w tym wypadku zapełnił 
węgiel. W 2013 roku, i jest to najwyższy poziom od roku 2007, 45 proc. energii elek-
trycznej w Niemczech wyprodukowano z węgla. Eksperci uważają, że w kolejnych 
latach ten trend będzie nadal rósł. W 2015 roku Niemcy wprawdzie wydobyły 13 
mln ton węgla kamiennego, ale import wyniósł 55 mln ton, i to głównie z Polski. 
Ponadto zwiększają one wydobycie węgla brunatnego na potrzeby własnej ener-
getyki. W 2014 roku wydobyły trzy razy więcej węgla brunatnego niż Polska, czyli 
185 mln ton. Emitują przy tym 831 mln ton dwutlenku węgla, wobec 330 ton CO2 
– emisji z Polski, mając dalsze plany eksploatacji kolejnych złóż oraz rozwoju całego 
górnictwa węgla brunatnego na następnych 40 lat. Polska zaś została zobligowana 
do zamykania kopalń i likwidacji energetyki węglowej46. Ponadto w 12 krajach Unii 
Europejskiej zwiększa się systematycznie z roku na rok import węgla. Polska, mając 
w  swoich zasobach przede wszystkim węgiel, w  opinii wielu ekspertów powinna 
upomnieć się o swoje interesy, umieć korzystać z tych zasobów i uczynić z nich atut.

Autorka tego opracowania od lat związana jest z branżą górniczą i interesuje się 
problematyką związaną z funkcjonowaniem górnictwa węgla kamiennego. W czasie 
swoich czynności służbowych ma możliwość swobodnej, nieskrępowanej rozmowy 
z  wieloma interesariuszami górnictwa, wysłuchania opinii i  argumentacji różnych 
grup interesów oraz obserwacji mechanizmów tam funkcjonujących, co daje sposob-
ność wnikliwej interpretacji wyników badań. Ponadto w wyniku przeprowadzonych 
badań stwierdzono, że w  zdecydowanej większości przypadków rozmówcy nie są 
w stanie zdefiniować ogólnych źródeł problemów w branży, skupiając się jedynie na 

44  Ibidem.
45  W 2011 r. Niemcy w przeciągu tygodnia zamknęły osiem swoich elektrowni jądrowych. C. Morris, 
M. Pehnt, Niemiecka transformacja energetyczna. Przyszłość oparta na odnawialnych źródłach energii, 
Inicjatywa Fundacji im. Heinricha Bölla, wydanie z 28 listopada 2012 r., aktualizacja: styczeń 2014 roku, 
www.energytransition.de [ dostęp: 6.11.2017], s.70, 80. Dyskusja o energetyce jądrowej po Fukuszimie: 
„Raport niemieckiej komisji etyki z maja 2011 roku i szybka decyzja kanclerz A. Merkel odnośnie do 
zamknięcia najstarszych reaktorów jądrowych oraz wygaszenia pozostałych elektrowni atomowych do 
roku 2022 zostały przyjęte z zaskoczeniem i uznane za niezwykle odważną reakcję na katastrofę”.
46  http://m.nettg.pl/news/130281/hipokryzja-i-bezczynnosc.
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własnym doświadczeniu i  małym wycinku swojej działalności. Pytania do respon-
dentów dotyczyły przede wszystkim oceny skutków poprzednich etapów restruktury-
zacji47, przyczyn niepowodzeń procesu restrukturyzacji48 oraz zdefiniowania działań, 
które należy podjąć obecnie, aby kolejne etapy procesów restrukturyzacyjnych dopro-
wadziły do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw wydobywczych49. 

Na podstawie dokonanej analizy literatury przedmiotu, przeprowadzonych wy-
wiadów, zarówno w środowisku naukowym, jak i górniczym – na różnych szczeblach 
zarządzania branżą, opierając się na wcześniej już wspomnianych doświadczeniach 
autorki i obserwacji uczestniczącej kilku poprzednich etapów restrukturyzacji sek-
tora górnictwa węgla kamiennego oraz stanu aktualnego, można zdefiniować szereg 
przesłanek determinujących powodzenie procesu restrukturyzacji. Wynikają one 
z praktyki, są typowo branżowe, związane ze specyfiką polskiego górnictwa węgla 
kamiennego. Są to między innymi50:

1. Zmienne i interaktywne otoczenie konkurencyjne51; 
2. Niekorzystne otoczenie prawne52; 
3. Twarde warunki stawiane przez UE w celu obniżenia emisji gazów cieplar-

nianych, w tym CO2
53;

4. Nieprzewidywalny, niedający się kształtować poziom cen na rynkach świa-
towych spowodowany przede wszystkim nadpodażą węgla i niestabilnością rynku54;

5. Zmieniające się potrzeby i wymagania klientów;
6. Dywersyfikacja działalności biznesowej;

47  W  zdecydowanej większości rozmówcy negatywnie ocenili poprzednie etapy restrukturyzacji 
sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Twierdzili, że restrukturyzacja była źle zaplanowana 
i przygotowana, wprowadzona pochopnie i za szybko, bez uwzględnienia lokalnych uwarunkowań.
48  Najczęściej zwracano uwagę na to, że restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego od początku była 
przedsięwzięciem bardzo trudnym i wielowątkowym z punktu widzenia gospodarczego, politycznego 
i społecznego. Górnictwo w pierwszej fazie transformacji ustrojowej po 1989 roku pełniło funkcję kotwi-
cy inflacyjnej, a ze względu na dużą wrażliwość na poziom cen i małą elastyczność działalności narażone 
było na generowanie strat. Każdemu z etapów restrukturyzacji towarzyszył duży opór społeczny. 
49  Szczególną rolę w restrukturyzacji branży przypisuje się unowocześnieniu, wzroście innowacyjności 
górnictwa i zwiększeniu nakładów na przygotowanie produkcji oraz zmniejszeniu kosztów wydobycia.
50  M. Turek, I. Jonek-Kowalska, Z. Ganszczyk, Determinanty innowacyjności w  przedsiębiorstwach 
górniczych, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Ekonomii i Informatyki, 
Główny Instytut Górnictwa, Gliwice 2016, s. 165-167.
51  Na podstawie analiz zauważono, że w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej zagrożenie dla pro-
wadzenia działalności najczęściej przychodzi nie od konkurencji z tej samej branży, lecz z zewnątrz. 
Zmienne otoczenie organizacji wymusza konieczność opracowania nowych, współczesnych, absorbu-
jących innowacje technologiczne modeli biznesu.
52  Podstawową rolą państwa staje się stabilizacja warunków prowadzenia biznesu, określanie trwałych 
ram prawnych, nienakładanie nadmiernych obciążeń podatkowych, aby zachęcać do długotermino-
wego i odpowiedzialnego inwestowania.
53  Polska gospodarka ze względu na swoją specyfikę i oparcie systemu bezpieczeństwa energetyczne-
go na węglu potrzebuje więcej czasu na dostosowanie się do dyrektyw Unii Europejskiej. 
54  W ciągu wielu lat funkcjonowania sektor górnictwa węgla kamiennego miał do czynienia z kil-
koma gwałtownymi cyklami wzrostu i spadku cen węgla na rynkach światowych, które trudno było 
przewidzieć. W przeważającej części miało to związek z nadpodażą węgla.
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7. Zbyt wysokie koszty wydobycia surowca oraz działalności ogółem i potrze-
ba ograniczenia straty finansowej;

8. Zwiększenie elastyczności i kreatywności działania przedsiębiorstw wydo-
bywczych55;

9. Uniezależnienie przedsiębiorstw wydobywczych od wpływu poszczegól-
nych grup społecznych, interesariuszy, których łączy węgiel, a dzielą różne, czasem 
sprzeczne interesy;

10. Postęp techniczny i technologiczny, dążenie do innowacyjności organizacji. 
Czynnikiem mającym decydujący wpływ na kondycję finansową sektora, wyni-

kającym w głównej mierze z uwarunkowań środowiskowych związanych z wysoki-
mi kosztami wydobycia, pozostaje niska efektywność produkcji56 oraz niedający się 
kształtować poziom cen węgla, (ostatnie kilka miesięcy to znaczny wzrost cen węgla 
na rynkach światowych, co od razu poprawiło notowania i prognozy ekonomicz-
ne branży). Ponadto ważnym uwarunkowaniem, którego nie sposób przecenić, jest 
przezwyciężenie oporu czynnika ludzkiego podczas realizacji procesu restruktury-
zacji, co zdecydowanie ułatwia i poprawia skuteczność tego procesu57.

Dużym przedsiębiorstwom wydobywczym, całej branży górnictwa węgla ka-
miennego, która zatrudnia kilkadziesiąt tysięcy osób, znacznie trudniej szybko re-
agować na zmiany, które zachodzą w otoczeniu. Taką organizację trudno jest zatrzy-
mać, z trudem się rozpędza, lecz, gdy się już rozpędzi, znów jest nie do zatrzymania. 
Należy zdawać sobie z tego sprawę, że niejednokrotnie zagrożenie prowadzenia biz-
nesu przychodzi nie od konkurencji z tej samej branży, lecz z zewnątrz, w wyniku 
zupełnie zmieniających się uwarunkowań funkcjonowania organizacji. Zmienne 
otoczenie organizacji wymusza konieczność nowego zdefiniowania celów, kryte-
riów i zasad prowadzenia działalności biznesowej. 

Podsumowanie

Od dziesięcioleci węgiel był postrzegany jako polskie dobro narodowe, a jako 
tanie źródło energii jest jednym z najważniejszych surowców na świecie. Na wy-
dobyciu węgla oparta była polska gospoda- rka. Węgiel zapewniał bezpieczeństwo 
energetyczne kraju i nadal daje gwarancję energetycznej suwerenności w trudnym 
geopolitycznie rejonie świata. Sektor górnictwa węgla kamiennego wymaga perma-
nentnej restruktu- ryzacji58, by nadążyć za cywilizacyjnym postępem. Niebagatelne 

55  Przemysł wydobywczy jest mało elastyczny i z dużym opóźnieniem reaguje na zmienne otoczenie.
56  A. Karbownik, K. Wodarski, Koncepcja restrukturyzacji…, s. 24.
57 A. Zakrzewska-Bielawska, Ograniczenia procesu restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw, „Zeszy-
ty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie” 2004, nr 39, s. 13; D. Thierry, 
Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Adaptacja pracowników do zmian, Poltex, Warszawa 1995, s. 20-21. 
58  R. Borowiecki, A. Jaki, Restrukturyzacja – od transformacji do globalizacji, „Przegląd Organizacji” 
2015, nr 9, s. 4 -9. 
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znaczenie w   tym procesie będzie miało zacieśnienie współpracy przedsiębiorstw 
wydoby- wczych sektora węgla kamiennego i energetycznego. Ponadto węgiel po-
winien zacząć być postrzegany inaczej niż dotychczas, nie tylko jako paliwo nada-
jące się do spalania. Konieczne staje się unowocześnienie starych zasobów również 
w  energetyce59, opracowanie nowych technologii wydobycia i  wzbogacania oraz 
czystego spalania węgla. Rozwój nowych technologii paliw płynnych może stwo-
rzyć szanse dodatkowego wykorzystania węgla kamiennego i wytwarzania paliwa 
przyjaznego środowisku naturalnemu60. Kolejną szansą jest zgazowanie węgla oraz 
technologia odzyskiwania metanu z pokładów węglowych61.

Obecne zmiany otoczenia, poprzez swoją niestabilność, nieprzewidywalność 
i duże tempo zmian, stwarzają możliwości współpracy oraz integrację gospodarczą 
różnych organizacji wcześniej nieznaną. Zdefiniowanie przesłanek procesu restruk-
turyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego, zwrócenie szczególnej uwagi na 
istotną potrzebę ich rozpoznania, co było celem tego opracowania, jest niezwykle 
ważne z kilku powodów. Niejednokrotnie zarządzający nie są w stanie rozpoznać 
momentu krytycznego w organizacji. Lekceważą ten moment lub nie zauważają go, 
tracąc przez to możliwość szybkiego reagowania na potrzeby zmian. Dużym proble-
mem w realizacji procesów restrukturyzacyjnych jest zatem nieświadoma zagrożeń 
kadra zarządzająca i jej brak szerszego spojrzenia na tę problematykę, myślenie ste-
reotypami i niedobór zrozumienia potrzeby myślenia strategicznego62. Zdiagnozo-

59  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło Program Bloki 200+. Celem programu jest opracowa-
nie nowych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i prawnych, które pozwolą dostosować bloki ener-
getyczne do zmieniających się warunków eksploatacji i nowych wyzwań związanych z pracą krajowego 
systemu elektroenergetycznego. Najlepsze projekty mogą otrzymać nawet ok. 90 mln zł na modernizację 
bloków węglowych. Bloki 200 MW powinny być w dobrej kondycji jeszcze przez 10-20 lat, a co równie 
istotnie – poprawić swoją sprawność i zmniejszyć swoją emisyjność, być bardziej podatne na regulacje, 
stabilnie pracować przy 40 proc. nominalnej mocy i dobrze znosić wiele odłączeń do systemu, http://
biznesalert.pl/program-bloki-200-zalozenia-ncbir-dotacja/?smclient=b3bc7fbd-e773-4cc5-8f33-
7d3001831785&smconv=a86c147d-2979-4b49-af9c-cb8cb48d [dostęp: 27.10.2017].
60  W. Biały, M. Zasadzień, Węgiel kamienny w Polsce – eksport, import, nowe możliwości, Gliwice 2013, s. 29.
61  W obecnej chwili technologie, o których mowa, są w trakcie badań i testów i nie są jeszcze w pełni 
gotowe do wdrożenia. Są również w tej postaci nieopłacalne ekonomicznie. Po 2025 r. w Polsce plano-
wana jest budowa pierwszej systemowej elektrowni na gaz ze zgazowanego węgla. Nowy blok energe-
tyczny o mocy 500 MW w pełni przemysłowy, w nowatorskiej technologii, najnowocześniejszy w Eu-
ropie ma być zasilany węglem, ale w drodze zgazowania. Taki blok na poziomie 200 MW funkcjonuje 
w Japonii. Metoda ta zapewnia znaczącą redukcję emisji, jednakże nie wiadomo, czy będzie opłacalna 
ekonomicznie. Będzie to pilotaż na skalę europejską lub światową. Polski węgiel powinien wykorzystać 
szansę i możliwość pozostania w miksie energetycznym kraju (miks energetyczny – struktura produkcji 
i konsumpcji energii według kryterium nośników energii – np. prąd lub olej napędowy – lub sposobów 
wytwarzania. Miks energetyczny jest jednym z indeksów użytecznych w badaniu bezpieczeństwa ener-
getycznego. Polski miks energetyczny to oprócz węgla ropa naftowa, gaz ziemny, biomasa i w niewielkim 
procencie energia wiatrowa i słoneczna), http://www.cire.pl/item,153371,1,0,0,0,0,0,tchorzewski-pierw-
sza-elektrownia-wykorzystujaca-zgazowanie-wegla-po-2025-r-.html [dostęp: 26.10.2017].
62  J. Piaseczny, Restrukturyzacja – wczoraj, dziś, jutro, [w:] R. Borowiecki (red.), Restrukturyzacja 
a konkurencyjność przedsiębiorstw, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Eko-
nomicznej w Krakowie, Kraków 1997, s. 22-24; J.M. Bugaj, M. Szarucki, Założenia teoretyczno-meto-
dologiczne budowy modelu restrukturyzacji uczelni publicznej, [w:] A. Jaki, T. Rojek (red), Zarządzanie 
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wanie stanu organizacji pozwala ponadto na dopasowanie jej do dalszych procesów 
zmian i do swojego otoczenia, określa kierunki rozwoju oraz przygotowania strate-
gii. Tworzenie strategii zorientowanych na przyszłość oraz oparcie ich na absorbu-
jących innowacje technologiczne wzorcowych modelach strategii restrukturyzacji 
są potencjalnie głównymi determinantami sukcesu procesu restrukturyzacji sektora 
górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Takie ujęcie tematu stanowi próbę odpowie-
dzi na zadane na wstępie pytanie badawcze: jakie są główne determinanty sukcesu 
procesu restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce? 

Ponadto analiza przeprowadzonych badań potwierdza postawioną w  wyniku 
procedury badawczej hipotezę badawczą: istnieje możliwość identyfikacji (wska-
zania), czynników determinujących skuteczną działalność przedsiębiorstw branży 
górnictwa węgla kamiennego na rynku (opracowania modelu strategii restruktu-
ryzacji, określającego kierunki rozwoju przedsiębiorstwa sektora górnictwa węgla 
kamiennego w kraju). 

W niniejszym opracowaniu nie wyczerpano omawianego zagadnienia, podjęto 
jedynie próbę zasygnalizowania potrzeby podjęcia tego tematu. Biorąc pod uwagę 
powyższe, istnieje zasadność prowadzenia dalszych prac badawczych w celu poszu-
kiwania nowej jakości w procesach restrukturyzacyjnych, wypracowania solidnych 
podstaw naukowych, które w konsekwencji mogą doprowadzić przedsiębiorstwa do 
uzyskania stabilnej pozycji konkurencyjnej na rynku oraz przyczynić się do wytwo-
rzenia wartości dodanej – wskazania, zdefiniowania nowych koncepcji, kierunków 
rozwoju branży, zarówno w sferze teoretycznej, jak i utylitarnej. Sektor górnictwa 
węgla kamiennego w Polsce ma szansę na stałą rentowność, a po osiągnięciu kon-
kurencyjności na światowym rynku producentów węgla może stanowić trwały ele-
ment bezpieczeństwa energetycznego kraju63. 
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ZNACZENIE ZARZĄDZANIA ZAUFANIEM  
W ORGANIZACJI WIRTUALNEJ

THE IMPORTANCE OF TRUST MANAGEMENT 
IN A VIRTUAL ORGANIZATION

Streszczenie: Nieustanne zmiany w dziedzinie technologii informatycznych powodują przeobra-
żenia w wielu dziedzinach życia, nie ulega wątpliwości – także w dziedzinie zarządzania. Wirtuali-
zacja, istnienie ponadczasowości w oferowaniu usług wymusiło konieczność działalności organi-
zacji  w przestrzeni wirtualnej – na odległość, tworzenia nowych form pracy. Często jedyny sposób 
kontaktu z ową organizacją stanowi Internet. Kontakty te dotyczą zarówno relacji przedsiębiorstwo 
– klient (B2C), relacji przedsiębiorca – przedsiębiorca (B2B), jak i relacji pomiędzy liderem a pra-
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cownikiem. Z uwagi na fakt, iż istnieją bardzo silne związki pomiędzy zaufaniem a działaniem na 
odległość, za cel niniejszego artykułu postawiono ukazanie znaczenia zaufania w organizacji wirtu-
alnej, która porusza się w skomplikowanej, zmiennej rzeczywistości, a pracownicy, przedsiębiorcy 
i ich klienci bez wzajemnego zaufania nie są zdolni do współistnienia. 
Współczesne, nowoczesne, uczące się organizacje zorientowane są na człowieka i tylko takie or-
ganizacje są w stanie konkurować z innymi. Budowanie zaufania z racji specyficznych interakcji 
pomiędzy uczestnikami organizacji wirtualnej jest głównym elementem relacji międzyludzkich 
w ogóle i podstawą do jej funkcjonowania.

Słowa kluczowe: zaufanie, organizacja wirtualna, zarządzanie zaufaniem, wirtualizacja, 
technologie informatyczne

Abstract: Constant changes in information technology cause changes in many areas of life, 
therefore, with in the field of management as well. Virtualization, the issue of timelessness in of-
fering services has led to the need for organizations to operate in virtual space - at the distance, 
thus creating new forms of work. Often, the only way to contact such organization is over the 
Internet. These contacts concern both the business-customer relationship (B2C), the business-
business relationship (B2B) and the relationship between the leader and the employee. Due to the 
fact there are strong links between trust and virtual space, the purpose of this article is to show 
how important the trust is in a virtual organization that is operating in a complex, variable reality 
where employees, entrepreneurs and their customers without mutual trust cannot coexist.
Contemporary, modern and learning organizations are oriented to human and only these 
organizations are able to compete with others. Building trust in complex interactions be-
tween participants in a virtual organization is central to interpersonal relationships in gen-
eral and the foundation for virtual organization functioning. 

Keywords: trust, virtual organization, trust management, virtualization, information technology

Wstęp

Jak pisał T. Goban-Klas, „nowoczesne biura coraz bardziej stają się tak zwanymi 
electronic office. […] Biuro współczesne powoli ulega delokalizacji, nie mieści się 
w jednym budynku czy miejscowości, staje się organizacją wirtualną”1. Współczesne 
przedsiębiorstwa opierają swoje istnienie oraz rozwój na paradygmatach: partner-
stwa, kooperacji, koopetycji z innymi podmiotami, które działają w ich otoczeniu. 
Trudno jest zatem wyobrazić sobie realizację takiej filozofii działania z pominięciem 
dookreślenia wspólnych celów, bez wzajemnego zaufania, będącego warunkiem do 
ich osiągnięcia2. W  efekcie szerokiego uznania zaufania, jego roli jako elementu, 
który związany jest z kooperacją w warunkach zmienności i trudnościami z przewi-

1  T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydaw-
nictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999, s. 81.
2  J.M. Moczydłowska, Zaufanie jako determinanta relacji przedsiębiorcy – przedstawiciele administra-
cji samorządowej, „Zarządzanie i Finanse” 2012, r. 10, nr 4, cz. 2, s. 75.
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dywaniem otoczenia, doceniono je również na gruncie nauk o zarządzaniu3. Za cel 
artykułu przyjęto wskazanie roli zarządzania zaufaniem w organizacjach wirtual-
nych. Zaufanie ma kluczowe znaczenie we wszystkich płaszczyznach funkcjonowa-
nia organizacji wirtualnych, a świadome kierowanie procesem budowania zaufania 
generuje wiele korzyści dla samych przedsiębiorstw.

1. Zaufanie

„Gdy niepewność, zmienność i ryzyko rzucają cień na każdą decyzję, niezastą-
pionym panaceum pozwalającym dalej funkcjonować i szukać najlepszych rozwiązań 
jest zaufanie w relacjach”4. W tabeli 1 zaprezentowano wybrane definicje zaufania.

Tabela 1. Definicje zaufania
Table 1. The definictions of trust

Autor Zaufanie

Bhattacharya, Devinney, & Pillutla (2003)
oczekiwanie pozytywnych lub negatywnych 
rezultatów działania drugiej strony podczas 
interakcji w warunkach wysokiej niepewności

Larzelere & Huston (1980) poziom, do którego osoba wierzy  w życzli-
wość i uczciwość drugiej strony

Gambetta (1988)

prawdopodobieństwo, że dana osoba,  
z  którą współpracujemy, wykona odpo-
wiednio powierzone jej zadanie lub że co 
najmniej jej działania nie będą miały na tyle 
szkodliwych skutków, aby konieczne było 
zerwanie tej współpracy

Mishra&Morrisey (1990)
gotowość do współpracy, która oparta jest 
na wierze, iż druga strona jest kompetent-
na, otwarta, troskliwa oraz odpowiedzialna

Blomqvist & Stahle (2000)
oczekiwanie aktora gry/wymiany rynko-
wej  w zakresie kompetencji, dobrej woli jak  
i postępowania

Zaheer, McEvily, & Perrone (1998)

oczekiwanie w stosunku do uczestnika, iż: 
- wypełni on swoje obowiązki;
- będzie zachowywał się w sposób możliwy 
do przewidzenia;
- będzie działał i  negocjował w  sposób 
uczciwy, nawet w sytuacji, gdy może zacho-
wać się oportunistycznie

3  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem  w orga-
nizacjach wirtualnych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, s. 30.
4  W.M. Grudzewski, I. K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem  w przed-
siębiorstwie, WoltersKluwer, Kraków 2009, s. 163.
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Sitkin & Roth
wiara w kompetencje konkretnej osoby, któ-
re potrzebne są jej do wykonania określone-
go zadania w określonych okolicznościach

Keen (1999)

zaufanie wobec relacji biznesowej, definicja za-
wiera w sobie ryzyko jak i koncentruje się na 
relacjach, które związane są z  komputerami, 
telekomunikacją, kreowaniem więzi zaufania 
–bezpieczeństwo, uczciwość, przestrzeganie 
praw konsumentów, kontrakty, prywatność, 
reputacja, marka oraz wzajemne zaufanie.

Ratnasingam i Pavlou (2002)

subiektywne prawdopodobieństwo, po-
przez które członkowie organizacji oceniają 
kolektywnie, czy określona transakcja zo-
stanie zawarta

Źródło: opracowanie własne na podstawie: W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, 
M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Wydawnictwo Di-
fin, Warszawa 2007, s. 33-35.

Celem zaprezentowania definicji zaufania jest ukazanie roli zaufania  w biznesie 
wirtualnym. Współpraca w  ramach organizacji wirtualnych oraz pomiędzy nimi 
opiera się na domniemaniu uczciwości drugiej strony.

2. Istota organizacji wirtualnej

W. Grudzewski i  I. Hejduk definiują organizację wirtualną (OW) jako dyna-
miczne narzędzie zaufania, oparte na sieciach komputerowych z możliwościami 
korzystania z banków informacyjnych takich jak Internet. Internet stanowi idealny 
środek ułatwiający osiąganie przewagi konkurencyjnej. Sieć organizacyjna, będąca 
podstawą kreowania organizacji wirtualnej, jest najczęściej nieograniczonym zbio-
rem partnerów, którzy zaakceptowali cele i zasady organizacji5. 

Według K. Perechudy OW to nowoczesny model zarządzania, wdrażany przez 
firmy szukające szans poprawy efektywności poprzez koncentrowanie swoich dzia-
łań na inwestycje w dobra niematerialne. Istotę OW stanowi sieć potencjałów wie-
dzy, sukcesu i działania kreujących wartość dodaną w stosunku do aktorów organi-
zacyjnych i podmiotów otoczenia. OW dokonuje transformacji wiedzy w procesy, 
które generują wartość dodaną w przestrzeni rynkowej6. 

M. Bratnicki i P. Kordel definiują OW jako zorientowaną na końcowe rezultaty, 
skupiającą się wokół sieci współpracy, będącą nieograniczoną czasowo i przestrzen-

5  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Przedsiębiorstwo wirtualne…, s. 39.
6  K. Perechuda (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Agencja 
Wydawnicza PLACET, Warszawa 2000, s. 47.
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nie, ukierunkowaną na przedsięwzięcia. W OW możliwe jest osiągnięcie poziomu 
produktywności, którego nie da się osiągnąć w organizacjach tradycyjnych7. 

J. Burn, P. Marshall, M. Barnett określają OW jako organizację będącą specyficz-
ną strukturą organizacyjną, która opiera się na wielorakich formach współdziałania, 
co ma służyć wspólnemu wykorzystaniu wiedzy, kompetencji i innych zasobów po-
trzebnych do wytworzenia konkretnego dobra lub w celu wykorzystania pojawiającej 
się szansy rynkowej. Podstawowym elementem funkcjonowania OW jest technologia 
informacyjna. Zasadniczą jej cechą jest zdolność adaptacji i elastyczność w obliczu 
zmiennego środowiska biznesu, warunek często określany jako „zwinność”8.

Na gruncie nauki o organizacji i zarządzaniu „wirtualność” najczęściej rozumie 
się jako:

a) pozorną, nierealną rzeczywistość przypominającą realny byt, którym  w rze-
czywistości nie jest;

b) byt istniejący, ale podlegający nieustannym transformacjom;
c) obiekt posiadający potencjał, który ujawni się, gdy tylko zaistnieje taka po-

trzeba;
d) byt wyobrażalny;
e) obiekt niemal rzeczywisty; 
f) byt przełamujący ograniczenia przestrzeni i czasu9.
W. Grudzewski, I. Hejduk, A. Sankowska i  M. Wańtuchowicz10 zauważają, iż 

idealna OW w rzeczywistości nie istnieje, jednakże aktorzy proponują zestawienie 
cech idealnej OW (tabela 2). Mając na uwadze cechy wskazane w tabeli 2, trudno 
mówić o funkcjonowaniu organizacji wirtualnej bez świadomości znaczenia i ko-
nieczności budowania zaufania. Z definicji OW wyłania się jej swoisty charakter. 
OW jest bardzo wrażliwa na wszelkie niepewności, czego źródłami mogą stać się 
zarówno czynniki technologiczne, jak i abstrakcyjne. Sytuacje niepewne oznaczać 
mogą pogorszenie się jakości zarządzania, a  w konsekwencji spadek wydajności 
pracy w  organizacji. By przeciwdziałać takim sytuacjom, należy zidentyfikować 
czynnik, który zdołałby zrównoważyć każdą pojawiającą się przeszkodę, blokującą 
aktywność uczestników organizacji, a takim czynnikiem jest właśnie zaufanie11.

7  M. Bratnicki, P. Kordel, Budowanie zaufania w organizacji wirtualnej, [w:] P. Knosala (red.), Kompu-
terowo zintegrowane zarządzanie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002, s. 77.
8  J. Burn, P. Marshall, M. Barnett, E-bussines Strategies for Virtual Organizations, Butterworth-Heine-
mann, Oxford 2002, s. 17-18.
9  M. Brzozowski, Istota organizacji wirtualnej, „Przegląd Organizacji” 2007, nr 2, s. 7-11.
10  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem…,  
s. 163-164.
11  D. Świercz, Rola zaufania w organizacji wirtualnej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oecono-
mica” 2003, nr 167, s. 217.



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie236

Tabela 2. Cechy organizacji wirtualnej
Table 2. The features of virtual organization

Cechy organizacji wirtualnej
koncentracja na kluczowych 
kompetencjach uczestników

dobór uczestników na podstawie posiada-
nych rzadkich umiejętności i wiedzy

sieciowość
sieci niezależnie prawnych różnych jedno-
stek, łączących się w celu realizacji konkret-
nego zadania

płaskie struktury brak hierarchii, silna decentralizacja władzy

rozmyte granice
trudno wskazać, gdzie zaczyna się i kończy każ-
da OW; jest kombinacją niezależnych podmio-
tów, a zarządzane są jakoby stanowiły całość

tymczasowość istnieje tak długo, aż cel, dla którego została 
powołana, nie zostanie zrealizowany

elastyczność szybko reaguje na zmiany w otoczeniu

niski stopień formalizacji relacje między partnerami są mniej formal-
ne  i mniej trwałe

wspólny cel istnieje dla realizacji konkretnego, wspól-
nego celu

dzielenie ryzyka, zasobów oraz wiedzy wiedza, umiejętności, koszty, ryzyko – dzie-
lone jest pomiędzy partnerów

zaufanie

w OW, w której brak jest uregulowań praw-
nych, dla zrealizowania wspólnego celu, 
ważne jest zaufanie pomiędzy partnerami, 
powinna panować sytuacja „zwycięzca-
-zwycięzca”

czasowe i przestrzenne rozproszenie
rozproszenie w  miejscu i  czasie, fizycz-
na odległość między uczestnikami nie ma 
większego znaczenia

technologie informacyjno-komunikacyjne korzysta z narzędzi opartych na IT, ułatwia-
jących komunikację partnerów

koncentracja na kliencie zmierza do zaspokojenia klientów na naj-
wyższym poziomie

modularność 
opiera się na zorientowanych na klienta 
procesach zbudowanych z  małych jedno-
stek – modułów

heterogeniczność uczestnicy posiadają różne profile kompe-
tencji

zmiana zbiór uczestników podlega ciągłych zmianom

jedna tożsamość wirtualna 
stanowi zbiór niezależnych jednostek, jed-
nakże przez końcowego odbiorcę-klienta, 
postrzegana jest jako całość
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rekonfiguralność sieci nie ma jednej, raz ustalonej struktury, OW 
dostosowuje się do realizowanego celu

nastawienie na okazję 
OW łączą się, aby wykorzystać okazję ryn-
kową, najczęściej rozdzielają, kiedy cel zo-
staje zrealizowany).

Źródło: opracowanie własne na podst.: W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska,  
M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Wydawnictwo Di-
fin, Warszawa 2007, s. 163-164.

3. Zarządzanie zaufaniem w organizacji wirtualnej 

Zaufanie zyskuje szczególne znaczenie w  odniesieniu do zmian, jakie zacho-
dzą w otoczeniu współczesnych organizacji, istniejących w erze Web 2.0+. Ciągle 
zmieniający się świat i możliwości współpracy w wymiarze globalnym za pomocą 
środowisk cloud computing, e-communication, e-leadership, e-business itd. decydują 
o trosce w stosunku do zaufania12. 

W odniesieniu do OW istotny problem stanowi również funkcjonowanie zespo-
łów wirtualnych. B. Bergiel, E. Bergiel i P. Balsmeier wskazują na kluczowe czynniki 
sukcesu oraz bariery pracy zespołów wirtualnych (tabela 3)13. 

Tabela 3. Czynniki sukcesu i bariery zespołów wirtualnych
Table 3. The success factors and barriers for virtual organizations

Czynniki sukcesu i bariery zespołów wirtualnych

czynniki sukcesu bariery 

wysoki poziom zaufania różne strefy czasowe

przejrzystość komunikacji język

silne przywództwo różnice kulturowe

odpowiednia technologia różne sposoby rozwiązywania konfliktów

Źródło: B. Bergiel, E. Bergiel, P. Balsmeier, Nature of virtual teams: a summary of their ad-
vantages and disadvantages, “Management Research News” 2008, Vol. 31, No. 2, 2008, s. 100, 
https://www.researchgate.net/ [dostęp: 12.12.2017].

Zaufanie intensyfikuje procesy uczenia w  organizacji przez wytwarzanie wię-
zi społecznych, które stanowią nieformalne kanały komunikacji. Jest to efektem 
zwiększania zakresu postrzeganej odpowiedzialności oraz rozszerzania obszaru 

12  A. Wziątek-Staśko, Motywowanie w erze Web 2.0+, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2016, s. 53.
13  B. Bergiel, E. Bergiel, P. Balsmeier, Nature of virtual teams: a summary of their advantages and dis-
advantages, “Management Research News” 2008, Vol. 31, No. 2, s. 100, https://www.researchgate.net/ 
[dostęp: 12.12.2017].



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie238

potencjalnych możliwości do uczenia się14. Zarządzanie zaufaniem oraz trust-ba-
sed organization są odpowiedzią na potrzeby organizacji, jej partnerów i klientów. 
Tworzenie organizacji opartej na wzajemnym zaufaniu stanowi jednak trudne za-
danie. Wymaga wysokiego poziomu świadomości, kompetencji, stałej uwagi i zaan-
gażowania osób zarządzających na najwyższym szczeblu15. Zarządzanie wyznacza 
nową orientację organizacji i koncentrację na relacjach zmierzającą do zapewnienia 
ciągłości i efektywności współpracy. Zarządzanie zaufaniem rozpatruje się w dwóch 
płaszczyznach: budowaniu własnej wiarygodności i ocenie wiarygodności innych 
jednostek. Tradycyjne systemy kontroli blokują kreatywność, przedsiębiorczość, 
samodzielność. Przedsiębiorstwo, które dostrzega istotną wartość zaufania i  dba 
o jego rozwój oraz akumulację, to przedsiębiorstwo oparte na zaufaniu16. 

I.K. Hejduk, W.M. Grudzewski, A. Sankowska i M. Wańtuchowicz wskazują, że 
zarządzanie zaufaniem różni się od innych teorii zarządzania: 

1. dotyka obszaru podstawowych wartości istniejących w kulturze organiza-
cyjnej i przenosi się na wszystkie sfery funkcjonowania przedsiębiorstwa;

2. biznes nie stanie się automatycznie rentownym, tworzy konieczne warunki 
dla jego rozwoju, atmosferę kooperacji i kulturę przestrzegania praw innych. Dzięki 
temu zaufanie stanowi wstępny warunek do podejmowania praktyk biznesowych;

3. konieczne jest zawsze, nie może ono zostać zachowane na „specjalne okazje”;
4. to połączenie różnokierunkowej wiedzy z zakresu zarządzania: teorii orga-

nizacji, socjologii. To faktyczne przykłady, zasady i podejście do zarządzania orga-
nizacją, jej relacjami, tak by kreować w niej zaufanie, a także zaufanie do niej, tzn. 
tworzenie efektywnych interakcji, opartych na dobrej woli17.

Tabela 4. Ekonomiczne i nieekonomiczne efekty zaufania relacji biznesowych
Table 4. The economic and uneconomical effects of trust in the business relationship

Ekonomiczne i nieekonomiczne efekty zaufania relacji biznesowych

D. Williamson (1981) redukuje koszty negocjacji umów, kontroli oraz ko-
ordynacji

P.M. Doney i J.P. Cannon (1997) umożliwia przewidywanie przyszłych interakcji

N. Bendapudi i L. Berry (1997) łagodzi obawy przed zachowaniami oportunistycznymi

T.K. Das i B.S. Teng (1998) zaufanie połączone z kontrolą prowadzi do pewności 
w zakresie postaw kooperacyjnych drugiej strony

14  A. Sopińska, Zjawiska patologiczne obniżające stopień zaufania w przedsiębiorstwie, „Organizacja 
i Kierowanie” 2017, nr 2 (176), s. 241.
15  I.K. Hejduk, W.M. Grudzewski, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Znaczenie zaufania i zarządza-
nia zaufaniem w opinii przedsiębiorstw, „E-mentor” 2009, nr 5 (32) [dostęp: 5.02.2018].
16  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów zarządzania, 
„Master of Business Administration” 2011, tom 19, nr 1. 
17  I.K. Hejduk, W.M. Grudzewski, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Znaczenie zaufania  i zarządza-
nia zaufaniem… [dostęp: 5.02.2018].
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A. Zaaher i in. (1998) prowadzi do zmniejszenia kosztów transakcyjnych

R.E. Miles i in. (2000) umożliwia współpracę nad innowacjami

K. Blomqvist i P. Stahle (2000) ma pozytywny wpływ na poziom efektywności ko-
munikacji oraz dzielenie się wiedzą

Y. Huang i I.F. Wilkinson (2013) konsekwencję zaufania stanowi długotrwała współ-
praca

Źródło: M. Zieliński, Ocena zaufania w relacjach business-to-business, „Przegląd Organiza-
cji” 2017, nr 9, s. 29.

Stopień zaufania wymiernie wpływa na funkcjonowanie biznesu. Z  Raportu 
Krajowego Rejestru Długów i  Rzetelnej Firmy z  kwietnia 2015 wynika, iż 52,5% 
przedsiębiorców wątpi w  uczciwość swoich kontrahentów18. Wartość transakcji, 
które nie zostały zawarte z  obawy przed nieuczciwością kontrahentów, szacować 
można na 145 do 215 mld zł, czyli ok. 10% PKB. Brak działań, które zwiększają za-
ufanie do firmy, skutkował utratą możliwości zawarcia umów o wartości 66,3 mld zł 
– ok. 3% PKB19. Poziom nieufności działa oczywiście w obie strony – 53,2% przed-
siębiorców przyznaje, że „trzeba nieustannie gromadzić dowody swojej uczciwości, 
w przeciwnym razie partner będzie chciał udowodnić twoje zaniedbania”20. 

Znaczenie zaufania dla powodzenia przedsiębiorstwa jest niepodważalne. Za 
wzrostem znaczenia zaufania w relacjach biznesowych przemawia siła przetargo-
wa współczesnego konsumenta i  postępująca demokratyzacja informacji. Zwięk-
sza się dostęp do informacji o  produktach i  usługach, klienci posiadają więcej 
alternatyw wyboru, korzystają z bardziej zindywidualizowanej komunikacji z or-
ganizacjami.  W  tych warunkach zwiększa się rola zaufania w  relacjach z  nimi  
oraz otoczeniem firmy. Podobnie jest w  sytuacji wzrostu znaczenia zaufania  
wewnątrz organizacji21.

18  Raport Krajowego Rejestru Długów i Rzetelnej Firmy, Kapitał społeczny i zaufanie w polskim bizne-
sie 2015 – skrót raportu, 2015, s. 4 [dostęp: 12.12.2017].
19  Ibidem, s. 3.
20  Raport Krajowego Rejestru Długów i Rzetelnej Firmy, Kapitał społeczny i zaufanie…, s. 5. 
21  I.K. Hejduk, W.M. Grudzewski, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Znaczenie zaufania i zarządza-
nia zaufaniem… [dostęp: 5.02.2018].
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Podsumowanie

Nowoczesne technologie informacyjne w coraz większym stopniu okazują się być 
narzędziem, które scala rozproszone organizacje wokół realizacji wspólnego zadania, 
zaś koncepcja OW jest odzwierciedleniem zmian społeczno-technologicznych i pro-
cesów globalizacji działalności gospodarczej22. W literaturze, zaufanie określa się jako 
niezbędny element rozwoju relacji, jednakże pozostaje ono zjawiskiem, którego istota 
nie została jeszcze do końca zbadana. Uproszczenie oraz niespójność w podejściu do 
badań o charakterze ilościowym w efekcie prowadzi do tego, iż zależności między za-
ufaniem a różnymi zmiennymi są raczej poznane, jednakże sam mechanizm zaufania 
pozostaje materią, która jest nadal słabo rozpoznana23.

Każda forma kooperacji wymaga organizacji opartej na zaufaniu. Warunek do-
tyczy tutaj konieczności zaistnienia danego stopnia zaufania w określonych formach 
współdziałania. Im mniej ustrukturyzowane formy organizacji, tym ważniejsza rola 
organizacji opartej na zaufaniu.24 
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FORMS OF PROMOTION IN COMPUTER GAMES. 
AN EXAMPLE OF SECOND LIFE

FORMY PROMOCJI W GRACH KOMPUTEROWYCH. 
PRZYKŁAD GRY SECOND LIFE

Abstract: Advertisers are faced with the choice of means of marketing communications. 
Messages that have an attractive form and are distributed by the popular source are more 
noticeable and are better remembered. The prevalence and ubiquity of traditional promo-
tional instruments leads to seeking new forms of promotion. In recent years, the interest in 
promotion in the new medium of computer games has increased. This article is aimed to 
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present traditional and new promotional tools embedded in a virtual environment on the 
example of Second Life game. The reflections are based on a review of available Polish and 
foreign literature. In order to achieve the assumed goal, traditional and new promotional 
instruments are first characterized. Thereafter an examples of the use of these instruments 
in computer games are represented. The study is ended with final conclusions.

Keywords: forms of promotion, in-game promotion, Second Life

Streszczenie: Reklamodawcy stoją przed decyzją wyboru środków przekazu marketingowe-
go. Komunikaty posiadające atrakcyjną formę i rozpowszechniane przez popularne źródło 
zwracają większą uwagę i są lepiej zapamiętywane. Powszechność i wszechobecność trady-
cyjnych instrumentów promocji prowadzi do poszukiwania nowych jej form. W ostatnich 
latach rośnie zainteresowanie promocją w nowym medium, jakim są gry komputerowe. Ni-
niejszy artykuł ma na celu przedstawienie tradycyjnych oraz nowych instrumentów promo-
cji osadzonych w wirtualnym środowisku na przykładzie gry Second Life. Rozważania opar-
te są na przeglądzie dostępnej literatury polskiej i zagranicznej. Aby zrealizować zamierzony 
cel, w  pierwszej kolejności scharakteryzowane zostały tradycyjne oraz nowe instrumenty 
promocji. Następnie zostały przedstawione przykłady zastosowania tych instrumentów 
w grach komputerowych. Opracowanie jest zakończone wnioskami.

Słowa kluczowe: formy promocji, promocja w grach, Second Life

Introduction

The high intensity of advertising on television and the gradual increase in on-
line advertising make computer games an attractive medium for marketing com-
munication1. Additionally, consumers learned how to avoid traditional advertising 
messages. Computer games are an another way to solve this problem2. A specific 
feature of computer games is their interactivity, which focuses long-term customer 
attention3. Messages that have an attractive form and are distributed by the popular 
source are more noticeable and are better remembered4.

It can be observed the growing popularity of computer games based on strolling 
virtual worlds5. A virtual world is a stimulated by computer environment aimed for 
its users to inhabit and interact via avatars represented. This environment may oper-
ate similarly to real world with real-world rules, real-time actions and communica-

1 M. Mitręga, Advergaming jako rozwijająca się forma komunikacji marketingowej,„Studia Ekono-
miczne” 2013, (140), p. 135.
2 M. Lee, R. J. Faber, Effects of product placement in on-line games on brand memory: A perspective of 
the limited-capacity model of attention,“Journal of advertising” 2007, 36(4), p. 75.
3 M. Mitręga, Advergaming…, p. 135.
4 P. Kotler, Marketing, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2005, p. 582.
5 M. Hofman-Kohlmeyer, Characterization of new business opportunities in virtual commerce, “World 
Scientific News” 2017, 78, p. 182.
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tions or depict a fantasy world. Last years, virtual worlds gain popularity and impact 
on people’s communication6. This kind of games attracted meaningful numbers of 
companies which decided to use dose games on the commercial purposes7. There 
exist many virtual worlds but the most common example is Second Life. 

Marketing literature investigated virtual worlds as virtual marketplace, resident’s 
as a  consumers’ needs and virtual worlds as a  new channels for brand presence, 
product placement and advertisement. Frequently, the authors brought up an issue 
of selling real-life product inside the game environment or possibilities for conduct-
ing various research8. This article is aimed to represent the forms of promotion in 
computer games on the example of Second Life and its based on literature review.

The paper is organized as follows. At first, the forms of promotion are presented, 
especially fundamental Kotler’s forms of traditional promotional activities and next 
an example of non-traditional forms of promotion. Second part constitutes the re-
view of forms of promotion featured inside the Second Life game. Final part con-
tains some conclusions.

1. Forms of promotion

Kotler distinguishes the following promotional instruments: advertising, sales 
promotions, public relations, direct marketing and direct selling.

According to Kotler’s definition, advertising covers all forms of non-personal 
presentation and promotes the idea, goods or services by a particular sponsor. The 
advertiser can be not only company but also museum, charity and government 
agency, which target their message to specific market. From a financial point of view 
advertising is a paid form of dissemination of information, regardless of its purpose. 
Advertisement represents product and company’s offer and try to persuade audi-
ences to rapid purchases. It can also reach to geographically dispersed consumers in 
successful way and build long term image of product or brand9.

Sales promotions includes promotional sales activities geared toward customers 
and persuading them to choose product or service of the brand. Sales promotion 
can be also describe as short-term encouragements to purchase product or service. 
This tool arouse the need to buy particular product or service at a certain time, for 
example by price reduction, coupons, in-store demonstrations. Sales promotion ex-
ert positive impact on consumers through tree different factors, namely economic, 
informative and affective factor. The economic factor is related to the economic 

6 Y. Peng, D. Ke, Consumer trust in 3D virtual worlds and its impact on real world purchase 
intention,“Nankai Business Review International” 2015, 6(4), p. 381-382.
7 M. Hofman-Kohlmeyer, Characterization of new…, p. 182.
8 J. Ramanathan, K. Purani, Brand extension evaluation: real world and virtual world, “Journal of Pro-
duct & Brand Management” 2014, 23(7), p. 505-506.
9 P. Kotler, Marketing…, p. 589-590, 600.
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benefit associated with a product purchase, the informative factor influence on be-
liefs about a brand or industry, affective factor is related to consumers’ feelings and 
emotions toward the product or brand10. Sales promotions provide immediate ef-
fects but for short period of time11.

Public relations (PR) is aimed to deal with the organization’s image in public opin-
ion and develop communications strategies to build strong relationship with them. 
Every company can create a public relations program, despite of limited budget or 
number of staff12. Effective public relations help managers to develop and maintain 
a positive reputation of a companies. It’s also useful in building positive relationships 
with the various stakeholders13. Public relations activities encompass establishing and 
maintaining contacts with the press with presenting news about the company in the 
best light, popularizing the company’s products, popularizing the company’s activities 
and advises managers on all aspects related to public issue and company’s image14.

Direct marketing has its origins in companies that sell their products from cata-
logue or by mail-order15. It use a direct channel to reach to the customers in order to 
avoid intermediary companies. Amongst this channel can be find post, catalogues, 
telemarketing, interactive television or websites. The primary aim of direct market-
ing is to gain customers’ orders16. Direct marketing include acquiring new custom-
ers as well as keeping those already gained. Companies create databases and fre-
quently use customer relationship management (CRM) programmes. Information’s 
about customers allow to personalize products, pricing and promotions to meet 
customers’ needs. This kind of activities are implement in order to make customer 
loyal to the product or company17.

Direct selling is the most effective instrument in the later stage of purchase pro-
cess, especially in building customers’ preferences and persuading them to action18. 
Peterson and Wotruba mentioned the following definition of direct selling: “a method 
of distribution of consumer goods and services through personal (seller to buyer) 
contact away from fixed business locations, primarily in a home”19. Personal selling 

10 Y. Köksal, O. Spahiu, The efficiency of monetary and non-monetary sales promotions on brand pre-
ference: A case of albanian GSM companies*/Parasalveparasalolmayansatispromosyonlarininmarkaterc
ihiüzerindekietkisi: Arnavutluk GSM firmalariörnegi. “Istanbul Üniversitesi Isletme Fakültesi Dergisi” 
2014, 43(2), p. 320.
11 P. Kotler, Marketing…, p. 590.
12 D. Jerman, G. Vukovic, B. Zavrsnik, How public relations impact on a company’s effectiveness,“Orga-
nizacija” 2008, 41(3), p. 91.
13 J.K. Springston, R.A. Weaver Lariscy, Public relations effectiveness in public health institutions,“Jour-
nal of Health and Human Services Administration” 2005, 28(1), p. 220, 227.
14 P. Kotler, Marketing…, p. 628.
15 S. Harridge-March, Direct marketing and relationships,“Direct Marketing” 2008, 2(4), p. 193.
16 P. Kotler, Marketing…, p. 632.
17 S. Harridge-March, Direct marketing…, p. 193, 195.
18 P. Kotler, Marketing…, p. 590.
19 R.A. Peterson, T. R. Wotruba, What is direct selling?—Definition, perspectives, and research agenda, 
“Journal of Personal Selling & Sales Management” 1996, 16(4), p. 3.
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is characterized by three qualities, namely personal contact, building a bond and the 
commitment of the buyer to make a purchase as a result of the seller’s offering20. A cus-
tomers’ sense of saturation with traditional advertising and growing costs caused in-
creasing interest of companies with non-standard forms of promotion.

Amongst non-standard marketing activities, can be notice the ambient media. 
Ambient media can be describe as an alternative medium, different from common-
ly known press, television, radio or Internet. Ambient media refer to custom action 
which allow advertisers to stand out. Ambient media can be divided for five categories:

•	 reaching out to the customer when he traveling (e. g. advertising on tickets 
or postcards),

•	 reaching out to the customer when he is enjoying himself (e. g. advertising 
on beer stands),

•	 reaching out to parents and children (e. g. advertisement on textbooks),
•	 getting to the customer near the shop where he is shopping (e. g. advertis-

ing on buses, advertising on receipts),
•	 other (e. g. advertising on lids)21.
Nowadays, people learned to avoid traditional advertisement, especially in tel-

evision programs by changing the channel22. Practitioners started to employ prod-
uct placement as a solution of this problem. Product placement is more likely to be 
remembered and is widely utilize to increase attention, interest and purchase inten-
tion23. Product placement can be defined as a paid, intentional and inconspicuous 
message about the branded product embedded in a movie or TV program24.

Śliwińska and Pacut point out the following five types of product placement: 
generic placement, utility placement, brand placement, corporate placement and 
organization placement. Generic placement take place when the product category is 
placed, without any information about brand or producer. Utility placement shows 
the ways how the product should be utilized. Brand placement is when the brand 
or/and product is featured. Corporate placement can be describe by company name 
or brand of product featured on the billboards, neon signs or the others advertis-
ing medium. Organization placement take place when organization or company is 
embedded in the plot25.

20  P. Kotler, Marketing…, p. 590.
21 N. Hatalska, Niestandardowe formy promocji, „Marketing i Rynek” 2002, 11(09), p. 7.
22 C.R. Patel, P.V. Patel, Brand Recall for Product Placement in Hindi Movies,“Global Journal of Mana-
gement And Business Research” 2015, 15(7), p. 10.
23 F. Guennemann, Y.C. Cho, The effectiveness of product placement by media types: Impact of image 
and intention to purchase, “Journal of Service Science (Online)” 2014, 7(1), p. 29-30.
24 J. Kramolis, M. Kopecková, Product Placement: A Smart Marketing Tool Shifting a Company to the 
Next Competitive Level, “Journal of Competitiveness” 2013, Vol. 5, p. 100.
25 M. Hofman-Kohlmeyer, The role of product placement in brand management on the example of Se-
cond Life game, “Zarządzanie społeczno-ekonomiczne wobec wyzwań XXI wieku” 2017,  Wydawnic-
two Sophia, Katowice 2017, p. 166.
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One of the oldest and prevalent form of communication between consumers that 
can result in purchase product or service is word-of-mouth marketing (WOM)26. 
Sharma, Qiang, Wenjun, Qi defined word of mouth as “the informal transmission of 
ideas, comments, opinions and information between two or more individuals, nei-
ther one of which is a marketer”. Through virtual world, information’s are gathered 
amongst virtual friends and experts and can be exchange worldwide at lower cost27. 
In comparison to advertisement, information’s proliferated between friends and 
family are perceived as more credible by people. Moreover, this solution is much 
cheaper than traditional advertising for example in television28.

2. Forms of promotion in Second Life game

Last couple of years, computer games no longer attract a teenagers or a child but 
also adult players. More diversified demographic of players contributed to increase in 
interest of placing marketing activities inside the game environment29. Games are new 
means of communication and promotion, especially games based on virtual worlds 
like Second Life. Virtual world is an environment with virtual representations of vari-
ous elements from the real world and players embody the animated characters. Play-
ers (residents of virtual world) can create characteristics and behavior of avatars in 
flexible way. Second Life is the most popular virtual world, without defined goal of the 
game and oriented on social aspect. Second Life have own developed economy with 
own virtual currency inside the game. Many firms make real world money30.

Companies can exploit the advertising potential of applications such as Second 
Life game31. Marketers frequently use virtual mass media similarly like in the real 
world. They can choose advertisement in newspapers or on virtual radio, pay for ads 
in location search engine. The most popular places for brand are billboards, banners, 
screens and neon lights on virtual buildings32. Organizations like MetaAdverse, rent 
out virtual billboards to firms and next track who views those billboards to obtain 
information to advertisers comparable to the data derived about traditional TV or 
online advertising. Virtual communication is cheaper than traditional online adver-

26 J. Ahrens, J.R. Coyle, M.A. Strahilevitz, Electronic word of mouth: The effects of incentives on e-refer-
rals by senders and receivers, “European Journal of Marketing” 2013, 47(7), p. 1035-1036.
27 G. Sharma, Y. Qiang, S. Wenjun, L. Qi, Communication in virtual world: Second life and business 
opportunities, “Information Systems Frontiers” 2013, 15(4),  p. 680-681.
28 J. Ahrens, J.R. Coyle, M.A. Strahilevitz, Electronic word of mouth: The effects of incentives on e-refer-
rals by senders and receivers, “European Journal of Marketing” 2013, 47(7), p. 1035-1036.
29 M. W. Smith, W. Sun, J. Sutherland, B. Mackie, Game advertising: a conceptual framework and explo-
ration of advertising prevalence,“The Computer Games Journal” 2014, 3(1), 94.
30 M. Hofman-Kohlmeyer, Characterization of new…, p. 175-176.
31 A.M. Kaplan, M.  Haenlein, The fairyland of Second Life: Virtual social worlds and how to use them, 
“Business Horizons” 2009, 52(6), p. 566.
32 J. Laskowska-Witek, M. Mitręga, Brand Promotion Throught Computer Games on the Example of 
Second Life, “StudiaEkonomiczne” 2014, 205, p. 41.
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tising. An example represents Canada’s IMAX Corporation used virtual advertising 
to promote fifth part of the Harry Potter saga, namely “Harry Potter and the Order 
of the Phoenix”33.

Sales promotion can be carried out by giving free samples of real product or of-
fering coupons for shopping in real market.

Amongst various public relation tools, companies often organize exhibitions, 
cultural and shopping events, lectures, talks and competitions. For example, L’Oreal 
Paris and virtual modeling agency Aspire organized a contest for the face of “L’Oreal 
Paris Glamour Fashion Show”. Similarly Coca-Cola organized a competition where 
participants created a project of virtual machines for beverages34.

IBM held virtual conference in 2008, in order to increase its presence in the 
market for technologies. They reduced the real world cost and reached to the peo-
ple all around the world. In the same year, Intel also conducted virtual conference. 
The event include keynote presentations, live product demos and social networking 
activities. Conference had fun for participants and created shared memories. Par-
ticipants can used text chat for conversation during the event35.

Popular form of promotion in Second Life is the sponsoring of events. The Brit-
ish Guardian newspaper and Intel supported together a virtual music festival, the 
Second Fest36.

Very often, well-known companies decide to buy their own locations inside the 
virtual world. This locations are named “branded islands”. Branded islands are the 
place where residents of Second Life can relax, play, purchase virtual products and 
are strongly associated with the brand community37. In 2006, Coca-Cola bought 
own island to promote the brand and gather public community. Residents can visit 
“Coke Studio” to record music and get free virtual drinks. The advantages for Coca-
Cola are brand promotion, marketing campaign, public attention and make busi-
ness strategy38.

Some companies chose to conduct various activities in terms of direct market-
ing39. Companies can set up virtual stores in order to allow residents use virtual 
products. For example Toyota shows in Second Life virtual editions of the Scion xB 
model40. Firms expect that virtual stores in Second Life will help them to reach to 
new customers and better understand their needs41.

33 A.M. Kaplan, M.Haenlein, The fairyland of Second Life…, p. 566.
34 J. Laskowska-Witek, M. Mitręga, Brand Promotion…, p. 31.
35  G. Sharma, L. Baoku, W.L. Juan, Online marketing in second life virtual world 2011, p. 13.
36 A.M. Kaplan & M. Haenlein,The fairyland of Second Life…, p. 566.
37 J. Laskowska-Witek, M. Mitręga, Brand Promotion…, p. 42.
38 G. Sharma, L. Baoku, W.L. Juan, Online marketing…, p. 13.
39 J. Laskowska-Witek, M. Mitręga, Brand Promotion…, p. 41.
40  A.M. Kaplan, M. Haenlein, The fairyland of Second Life…, p. 566.
41  R.Y. Arakji, K.R. Lang, Avatar business value analysis: a method for the evaluation of business value 
creation in virtual commerce, 2008, p. 209.
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The Crowne Plaza hotel chain, owned by the InterContinental Hotels Group, of-
fers companies virtual meeting rooms in Second Life, in the same way as they can rent 
rooms in Crowne Plaza hotels in the United States, Great Britain, or Switzerland42.

In the field of direct selling, some companies choose setting up virtual stores 
with full transactional opportunities, for example American Apparel that sell virtual 
versions of their real products. The others decide to only allow residents to interact 
with the virtual products or services without buying anything. This companies are 
focused on building a  brand image43. Avatars buy various products and services 
on the entertainment purposes. Moreover, products and brands help them to build 
their virtual identities44.

The large logistic company, Deutsche Post World Net, offered virtual card to 
Second Life residents. Thereafter this cards are subsequently delivered as real post-
cards all around the world. This specific form of selling can help overcome some 
of the disadvantages associated with traditional electronic commerce, e. g. lack of 
appropriate product presentation, and above all fashion and design items, or insuf-
ficient social interaction45. Similar activities were also implemented by firms like 
Circuit City and Amazon and evoked positive reactions among Second Life users.

Kaplan and Haenlein carried out a survey amongst users of Second Life. The resi-
dents strongly support the idea of setting up virtual world stores as an extension of 
traditional e-commerce activities and using them to selling real life products. Rela-
tively small group prefer to keep real life and Second Life unrelated. The vast majority 
of users expressed concerns about trust and security which negatively impact on their 
willingness to buy products in virtual stores. Some of the users admitted that they 
would be willing to buy via Second Life if companies offered them a discounts46.

Arakji and Lang explored the potential benefits for companies’ from virtual pres-
ence in game environment on the example of Second Life. In order to achieved the 
assumed goal they created Avatar Business Value Analysis. The analysis focused on 
the business value that may be created through the establishment of virtual stores. 

In ABV Analysis the authors defined and interpreted the probabilities of possible 
effect that can take place during the interaction of an avatar with a virtual store. When 
an avatar is strolling inside the virtual world, he may not notice the virtual store, de-
spite the effort that the company make, for psychological or technical reasons. If the 
avatar does notice the virtual store, he may enter and interact with some of virtual 

42 A.M. Kaplan, M.Haenlein, The fairyland of Second Life…, p. 568.
43 R.Y. Arakji, K.R. Lang, Avatar business value…, p. 209.
44 B. Koles, P. Nagy, Virtual customers behind avatars: The relationship between virtual identity and 
virtual consumption in second life,“Journal of theoretical and applied electronic commerce research” 
2012, 7(2), p. 91, 94.
45 A.M. Kaplan, M.Haenlein, The fairyland of Second Life…, p. 567.
46 A.M. Kaplan, M. Haenlein, Consumer use and business potential of virtual worlds: the case of “Second 
Life”, “The International Journalon Media Management” 2009, 11(3-4), p. 98-99.
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product. When he decides to enter the virtual store, he may buy a virtual product or 
not. Regardless of decision he made, visiting the virtual store creates brand awareness. 
The real consumer that owns the avatar may visit and purchase products in the real 
world from the company’s website or brick-and-mortar stores in the future. Arakji 
and Lang noticed that companies trying to sell their real products need to attract the 
users towards their web or brick-and-mortar stores to finalize the transactions. 

The figure 1 represents the series of decisions faced by a virtual customer when 
he notices a virtual store. Figure 1 does not include real transactions (e.g. buying 
with a credit card a product for use in the real world) through virtual stores47.

Figure 1. Avatar business value analysis 
Rysunek 1. Analiza “avatar business value”

Source: R.Y. Arakji, & K.R. Lang, Avatar business value analysis: a method for the evaluation 
of business value creation in virtual commerce, 2008, p. 211.

47 M. Hofman-Kohlmeyer, Characterization of new…, p. 180.
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Companies embed a brand identifier in games similarly to product placement 
in television shows or movie but playing games may have different effect than tra-
ditional product placement because of the realm of involvement and its impact on 
customers’ attention48.

In 2008, when Second Life gained the popularity, more than 100 real life brands 
joined to this virtual world. The brands come from different sectors, e. g.: cars (e. g. 
Mazda, Renault, Nissan, BMW, Fiat, Mercedes Benz), media (e.g. Reuters, Channel 
4 Radio), travel (e.g. STA Travel), consumer electronics (e. g. Intel, Sony Ericsson), 
consumer goods (e. g. Reebok, American Apparel, Calvin Klein, Adidas, L’Oreal 
Paris), telecommunications (e.g. Vodafone, Telus), finance (e.g. ABN, ING), profes-
sional services (e.g. IBM, PA Consulting)49.

For example, Starwood Hotel was opened in Second Life before building the 
physical hotel in real world. Residents of Second Life has tested architectural design 
and furniture choice. The company gathered important information’s about cus-
tomers’ preferences. Reebok design shoes in Second Live for avatars. People in real 
world wear the same models.

Nissan made use of the opportunity offered by Second Life in similar way to 
Starwood Hotel. Nissan launched the new model of cars in virtual world. This car 
existed in real life. Company get ideas and feedback from residents to design forth-
coming models. This solution benefit in cost saving, new model development, so-
cialization and brand promotion. After that, Nissan frequently utilized virtual world 
on the purposes of experiment and design new cars50.

Firms frequently collaborate with local communities and interest groups51. Vir-
tual communities can be utilized on the word-of-mouth communications purposes. 
Through virtual world, information’s are gathered amongst virtual friends and ex-
perts and can be exchange worldwide at lower cost52.

As a special form of word-of-mouth communication, companies also can utilize 
an opportunity of viral marketing. An attractive or/and controversial message is 
disseminated amongst residents of Second Life. “Virus” can take various forms of 
shocking idea, game, animation, video, image, spot, song, poem or message that 
avatars share with each other by e-mail, instant messaging and chat rooms. Many 
times, managers actively participate in Second Life forum and blogs53. 

There are some empirical research in literature, which investigated how the par-
ticular features of video game promotion affect the desired outcome of promotional 

48  M. Lee, R.J. Faber, Effects of product placement…, p. 76.
49  S. Barnes, J. Mattsson, Brand value in virtual worlds: an axiological approach, “Journal of Electronic 
Commerce Research” 2008, 9(3), p. 195-196.
50  G. Sharma, L. Baoku, W.L. Juan, Online marketing…, p. 12, 13.
51  J. Laskowska-Witek, M. Mitręga, Brand Promotion …, p. 41.
52  G. Sharma, Y. Qiang, S. Wenjun & L. Qi,Communication in virtual world…, p. 680-681.
53  J. Laskowska-Witek, M. Mitręga, Brand Promotion …, p. 41.
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message. The conducted research provides practical information for advertising agen-
cies and clients. The most popular studies refer to the impact of degree of visibility 
product placed in the game plot on the effectiveness of the message. The effectiveness 
is understood as strong brand recall by consumers after playing the game. Research 
shows that when the visibility is larger the better the brand is remembered54.

There are also research devoted the role of attention of players geared toward 
promotional message. Lee and Faber assumed that he more attention has been de-
voted to certain tasks in the past, the less attention is left to future tasks. The re-
search indicated that the more attention the game needs to pay, the less it is left to 
process information about the brand. The authors also focused on the issue where 
the brand or product is located and distinguished focal placement or peripheral 
placement. The products embedded in more visible manner are better remembered 
by the players than those put in the background. It is also often investigated how 
congruence of product and game plot influence on brand recall. Lee and Faber gave 
the proof that very incongruent product are better remembered but evoke negative 
emotions in the audience55.

The growing ranks of scholars are interested in the role of the interactive char-
acter of the game. There are a lot of conflicting research results. For example Rifon, 
Taylor Quilliam, Paek, Weatherspoon, Kim, Smreker disproved the hypothesis that 
interactive feature of computer game cause greater impact on consumers56, whereas 
Van Reijmersdal, Jansz, Peters, Van Noort G.achieve different results57.

Very popular research topic constitutes influence of players engagement on brand 
recall. According to survey, the more the player is involved in the game the less in-
formation about the brand remembers, no matter if the brand is very visible or not58. 

The issue of children as a target market of marketing campaign also gain popu-
larity amongst scholars and marketers59. The pivotal role plays a children’s knowl-
edge about persuasive characters of promotional message in computer games. Rec-
ognition of sales intentions can change a child’s response to a promotional message 
and limit their trust60.

54  V. Cauberghe, P. De Pelsmacker, ADVERGAMES: The Impact of Brand Prominence and Game Rep-
etition on Brand Responses, “Journal of Advertising” 2010, 39(1), p. 5, 12.
55 M. Lee, R.J. Faber, Effects of product placement…, p. 77-78, 86-87.
56  N.J. Rifon, E. Taylor Quilliam, H.J. Paek, L.J. Weatherspoon, S.K. Kim, K.C. Smreker, Age-depen-
dent effects of food advergame brand integration and interactivity, “International Journal of Advertis-
ing” 2014, 33(3), p. 477, 500-501.
57  E.A. Van Reijmersdal, J. Jansz, O. Peters, G. Van Noort, The effects of interactive brand placements 
in online games on children’s cognitive, affective, and conative brand responses, “Computers in Human 
Behavior” 2010, 26(6), p. 1787-1794.
58  M. Lee, R.J. Faber, Effects of product placement…, p. 77-78, 86-87.
59  O.B. Büttner, A. Florack, B.G. Serfas, A dual-step and dual-process model of advertising effects: Im-
plications for reducing the negative impact of advertising on children’s consumption behavior, “Journal of 
Consumer Policy” 2014, 37(2), p. 162.
60  S. An, S. Stern, Mitigating the effects of advergames on children, “Journal of Advertising” 2011, 40(1), p. 44.
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According to research, promotion in computer games can be effective tool in 
brand building process61. Despite progress made, there is a still a need of further 
research in the field of effectiveness of particular forms of promotion in the game 
environment62. 

Yang, Roskos-Ewoldsen, Dinun and Arpan indicated a need of research on long 
term effects of promotion in computer games. In most of the surveys conducted, 
the questionnaire was filled out immediately after the game. It is also important to 
identify the impact of the type of product placement on its effectiveness (e.g. passive 
placement such as traditional form of billboards and active advertising like using 
product by avatars)63.

Terlutter and Capella noticed a need of analyzing of dynamic advertising, dis-
played on the billboards in the game according to the established criteria, such as 
time of day, geographic region and how to target it. Future research should enhance 
adjustment displaying of advertisement to target market64. 

Rosado and Agante recommended to compare effectiveness of product place-
ment of more familiar brands and less known brands amongst children65. 

Chen and Deterding noticed that can be a meaningful differences of perceiving and 
interpretation of in-game product placement in particular countries and cultures66.

Granquist, Strömberg and Søilen mentioned that future research should explore 
the role of interactivity as a game feature which influence (or not) on effectiveness of 
promotional message in computer games. In research should take part active play-
ers as well as viewers. Additionally, the survey must be repeated after some period 
of time67. 

Vashisht recommended to investigate the impact of particular factors such as 
product placement congruity with game plot and game involvement on effective-
ness of promotional message in computer games68.

61  P. Walsh, G. Clavio, S. Mullane, W. Whisenant, Brand Awareness and Attitudes Towards Political 
Advertisements in Sport Video Games, “Public Organization Review” 2014, 14(2), p. 135.
62  M. Yang, D.R. Roskos-Ewoldsen, L. Dinu, L. M. Arpan, The effectiveness of ” in-game” advertising: 
Comparing college students’ explicit and implicit memory for brand names, “Journal of Advertising” 
2006, 35(4), p. 143.
63  M. Yang, D.R. Roskos-Ewoldsen, L. Dinu, L.M. Arpan, The effectiveness of” in-game” advertising…, p. 150.
64  R. Terlutter, M.L. Capella, The gamification of advertising: analysis and research directions of in-game ad-
vertising, advergames, and advertising in social network games, “Journal of Advertising” 2013, 42(2-3), p. 107.
65  R. Rosado, L. Agante, The Effectiveness of Advergames in Enhancing Children’s Brand Recall Image, 
and Preference/a EficÁCia Dos Jogos PublicitÁRios Para Potenciar a Notoriedade, PreferÊNcia E Ima-
gem Da Marca Nas CrianÇAs. “Revista Portuguesa de Marketing” 2011, 14(27), p. 43.
66  H. Chen, A. Deterding, College-aged young consumers’ interpretations of product placement in social 
games, “Young Consumers” 2013, 14(1).
67  C. Granquist, F. Strömberg, K. S. Søilen, Games as a marketing channel - the impact on players and specta-
tor, “International Journal of Electronic Business Management” 2015, 13, p. 64.
68  D. Vashisht, S.S., Effects of brand placement strength, prior game playing experience and game in-
volvement on brand recall in advergames, “Journal of Indian Business Research” 2015, 7(3), p. 307.
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Conclusion

Prevalence of traditional advertising, perceive by consumers as intrusive and 
irritating, and marketers’ seeking of new methods of attracting consumers’ atten-
tion have led to featuring promotional activities inside the computer games’ virtual 
worlds, such as Second Life. Well-known promotional instruments like advertising 
or public relations, can be find in game environment. 

In terms of advertising, companies frequently use advertisement in virtual me-
dia, e. g. virtual radio or billboard, in the same way like in the real world. Sales 
promotion encompass free samples and coupons for shopping. There are many PR 
tools, such as events, exhibitions and competitions. The popular form of promotion 
is also sponsoring of virtual events. Frequently companies buy own locations inside 
Second Life, named “branded islands”. Firms also set up virtual outlets in order to 
sell virtual versions of real life products or in order to sell real products via virtual 
world. Inside Second Life game product placement of real life brands and products 
gained popularity. Firms from various sectors decided to embedded brand identi-
fiers inside the game plot. Most often product placement is utilized to gather some 
information’s about consumers’ preferences. Vast part of authors mentioned about 
opportunities of word-of-mouth inside virtual communities and viral marketing.

Literature review offer some research, which investigated how the particular fea-
tures of video game promotion affect the desired outcome of promotional message. 
The conducted survey provides practical information for companies. Although sig-
nificant progress was made, there is a still a need of further research in this field.
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UWARUNKOWANIA WYCENY NIERUCHOMOŚCI 
W ASPEKCIE PROCESU DECYZYJNEGO 

KREDYTODAWCY

DETERMINANTS OF REAL ESTATE EVALUATION 
IN THE ASPECT OF CREDITOR’S DECISION 

– MAKING PROCESS

Streszczenie: Wycena nieruchomości sporządzana przez rzeczoznawców majątkowych 
w  formie operatów szacunkowych pozwala na określenie wartości rynkowej przedmiotu 



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie260

zabezpieczenia kredytu o  charakterze hipotecznym i  jest niejednokrotnie obligatoryjnym 
wymogiem kredytodawcy. Kredytodawcy wymagają, aby wyceny sporządzane przez rzeczo-
znawców majątkowych były zgodne z ich wytycznymi oraz zaleceniami. Mając powyższe na 
uwadze, w artykule dokonano analizy wytycznych ING Banku Śląskiego S.A., Banku Mil-
lennium S.A. oraz Alior Banku S.A. dla operatów szacunkowych dotyczących nieruchomo-
ści mających stanowić zabezpieczenie wierzytelności. Celem artykułu jest przedstawienie 
oraz porównanie wybranych rozwiązań dotyczących procesu wyceny nieruchomości jako 
zabezpieczenia wierzytelności w sektorze bankowym oraz zaproponowanie zaleceń w tym 
obszarze.

Słowa kluczowe: nieruchomość, operat szacunkowy, rzeczoznawca majątkowy, wytyczne 
kredytodawcy

Abstract: Real estate evaluation carried by real estate appraisers allows to assess market va-
lue of the mortgage loan collateral. Appraisal report is often considered by creditor as man-
datory requirement. Real estate evaluations are required by creditors to be in accordance 
with their guidelines and recommendations. Considering the above an analysis of guidelines 
of ING Bank Śląski S.A., Bank Millennium S.A. and Alior Bank S.A. for appraisal reports 
of real estates considered as collaterals was performed. Purpose of the following paper is to 
present and compare chosen solutions concerning evaluation process of real estate conside-
red as claims collateral as well as propose good practices in this area. 

Keywords: real estate, appraisal report, real estate appraiser, creditor’s guidelines 

Wprowadzenie

Banki to specyficzny rodzaj podmiotów gospodarczych pełniących szczegól-
ną rolę wynikającą z  ich podstawowych funkcji – banki symultanicznie udzielają 
kredytów i przyjmują depozyty. Kredytodawcy pełnię rolę pośrednika między pod-
miotami, które chcą ulokować środki pieniężne na czas określony (deponentami), 
a podmiotami, u których występuje w danym okresie zapotrzebowanie na środki 
pieniężne (kredytobiorcami)1. Możliwość uzyskania kredytu przy zabezpieczeniu 
hipotecznym wierzytelności jest jedną z najważniejszych zalet nieruchomości jako 
formy lokaty kapitału. Zabezpieczenie wierzytelności ma postać wpisu do księgi 
wieczystej. W krajach, w których rynek nieruchomości jest rozwinięty, zaciągane 
kredyty o charakterze hipotecznym sięgają 60–90% wartości nieruchomości, która 
ma stanowić zabezpieczenie kredytu2.

Kredyt, gdzie zabezpieczeniem jest nieruchomość, oznacza, że na mocy odpo-

1  M. Marcinkowska, Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich 
regulacjach nadzorczych, Regan Press 2010, s. 15.
2  E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2006, s. 200.
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wiedniego zapisu w księdze wieczystej wierzyciel – bank może domagać się zaspo-
kojenia swoich roszczeń z przedmiotowej nieruchomości. Nieruchomość, która jest 
obciążona hipoteką nie musi być przedmiotem kredytu3. Decyzja kredytodawcy 
odnośnie udzielenia kredytu hipotecznego jest poprzedzona analizą sytuacji eko-
nomicznej kredytobiorcy oraz możliwości zabezpieczenia kredytu4. Niejednokrot-
nie oprócz analizy kluczowych informacji dotyczących przedmiotu zabezpieczenia, 
takich jak dane ewidencyjne, projektowe, geodezyjne, wieczysto-księgowe czy pla-
nistyczne, na życzenie banku sporządzana jest wycena nieruchomości przez rzeczo-
znawcę majątkowego5. Wycena nieruchomości dla zabezpieczenia kredytodawcy 
bazuje zazwyczaj na wartości rynkowej nieruchomości, określonej najczęściej w po-
dejściu porównawczym na podstawie cen transakcyjnych nieruchomości podob-
nych. Dopuszczalna jest także wycena nieruchomości w  podejściu dochodowym 
bazująca na rynkowych stawkach najmu nieruchomości podobnych. Analiza cen 
rynkowych nieruchomości ułatwia bankom podjęcie decyzji w  aspekcie finanso-
wania nieruchomości przy jednoczesnym zapewnieniu zabezpieczenia przed po-
niesieniem straty6. Starannie określona wartość nieruchomości, która ma stanowić 
zabezpieczenie wierzytelności, podnosi jakość procesu decyzyjnego kredytodawcy. 
Wycena nieruchomości sporządzana przez rzeczoznawcę majątkowego powinna 
być sporządzona zgodnie przepisami prawa, metodologią wyceny oraz zgodnie 
z  wytycznymi dotyczącymi wycen oraz operatów szacunkowych kredytodawcy. 
Kredytodawcy wymagają dodatkowo sporządzenia operatów szacunkowych zgod-
nie ze swoimi wytycznymi. Rzeczoznawca majątkowy może jednak nie uwzględnić 
wymagań z powodu na przykład braku możliwości uzyskania informacji dotyczą-
cych wymagań wierzyciela lub niezgodnością tych wymagań z przepisami prawa 
lub standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych7.

1. Porównanie wytycznych dotyczących wyceny i sporządzania 
operatów szacunkowych dla ING Banku Śląskiego S.A., Banku 

Millennium S.A. oraz Alior Banku S.A.

Szczegółowa analiza sektora finansowego przeprowadzona na potrzeby niniej-
szego artykułu w zakresie rynku kredytów o charakterze hipotecznym pozwala za-
uważyć, że najwięcej kredytów, gdzie zabezpieczeniem jest nieruchomość, udziela-

3  Z. Kwaśnik, W. Żukow, Współczesne problemy ekonomiczne jako wyzwanie dla zmieniającej się go-
spodarki, Publishing House, Radomska Szkoła Wyższa 2010, s. 120.
4  R. Kaszubski, A. Tupaj-Cholewa, Prawo bankowe. Podręcznik, Oficyna A Wolters Kluwer business, 
Warszawa 2010, s. 61.
5  A. Pastuszka, Kreacja ryzyka kredytu hipotecznego w zarządzaniu, „Zeszyty Naukowe Politechniki 
Częstochowskiej. Zarządzanie” 2015, nr 18, s. 13.
6  Ibidem, s. 14.
7  Standard Zawodowy Rzeczoznawców Majątkowych „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności” 
z dnia 8.01.2010 (Dz.U. Ministra Infrastruktury 2010, nr 1, punkt 4.1.
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nych jest w następujących bankach: PKO Bank Polski, ING Bank Śląski S.A, Bank 
Millennium S.A., Alior Bank S.A., Bank Zachodni WBK, Bank Pekao SA, mBank, 
Getin Bank. Na podstawie analizy wymagań poszczególnych podmiotów do analizy 
porównawczej w niniejszym artykule wybrano wymagania kredytodawców wzglę-
dem sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych 
na przykładzie ING Banku Śląskiego S.A., Banku Millennium S.A. oraz Alior Banku 
S.A. Wytyczne te przedstawione zostały w tabeli 1.

Tabela 1. Porównanie wytycznych dotyczących wyceny i sporządzania operatów szacunko-
wych dla ING Banku Śląskiego S.A., Banku Millennium S.A., Alior Banku S.A.
Table 1. Guidelines comparison concerning real estate evaluation and appraisal reports for 
ING Bank Śląski S.A., Bank Millennium S.A. and Alior Bank S.A.

Elementy wy-
tycznych

Wytyczne banku

Bank Millennium S.A Alior Bank S.A. ING Bank Śląski S.A

Liczba stron 
dokumentu 6 stron 3 strony 2 strony

Wytyczne 
o charakterze 
ogólnym

Rzeczoznawca, spo-
rządzając operat, musi 
znajdować się na 
liście rzeczoznawców 
akceptowanych przez 
Bank. Operat musi być 
zgodny z przepisami 
prawa, Powszechnymi 
Krajowymi Zasadami 
Wyceny, standardami 
zawodowymi oraz 
z zasadami dobrej 
praktyki zawodowej.

Rzeczoznawca mająt-
kowy sporządza operat 
szacunkowy zgodnie 
z zasadami szczególnej 
zawodowej staranności 
i bezstronności oraz 
zgodnie z przepisami 
prawa i standardami 
zawodowymi, kierując 
się zasadami etyki 
zawodowej, a ponadto 
rzeczoznawca majątko-
wy powinien spełniać 
warunki niezależności, 
nie powinien pozo-
stawać w żadnym sto-
sunku osobistym lub 
służbowym z kredyto-
biorcą lub właścicielem 
nieruchomości, nie jest 
sam kredytobiorcą lub 
jego małżonkiem albo 
krewnym lub powino-
watym.

Brak zaleceń 
o charakterze ogólnym

Cel wyceny Wymagany Wymagany Wymagany
Określenie dat Wymagane Wymagane Wymagane



Uwarunkowania wyceny nieruchomości w aspekcie procesu decyzyjnego kredytodawcy 263

Podstawy for-
malne, prawne Wymagane Wymagane Wymagane

Określenie for-
my dostępu do 
drogi publicznej

Wymagane Wymagane Brak szczegółowych 
zaleceń

Określenie po-
wierzchni użyt-
kowej 

Niezbędny pomiar 
i zestawienie po-
wierzchni, w tym 
powierzchni na cele 
gospodarcze, ze wska-
zaniem podstawy nor-
matywnej. Weryfikacja 
projektu budowlanego.

Pomiar powierzchni 
w przypadku braku 
projektu budynku.

Brak szczegółowych 
zaleceń

Określenie prze-
znaczenia plani-
stycznego

Wymagane Wymagane Wymagane

Określenie stanu 
prawnego nieru-
chomości

Wymagane Wymagane Wymagane

Określenie stanu 
technicznego 
nieruchomości

Wymagane (w tym: 
wiek budynku, rodzaj 
konstrukcji, zestawie-
nie pomieszczeń, stan 
techniczny, stopień 
zużycia, gospodarka 
remontowa, standard 
wykończenia, aktualny 
sposób użytkowania 
w porównaniu z prze-
znaczeniem planistycz-
nym)

Wymagane (w tym: 
ocena stanu technicz-
nego nieruchomości, 
roku budowy, remontu 
lub modernizacji, oce-
na okresu eksploatacji 
ekonomicznej budyn-
ku, analiza decyzji 
pozwolenia na użyt-
kowanie / zgłoszenia 
zakończenia budowy 
i przystąpienia do 
użytkowania, z adno-
tacją iż właściwy organ 
nie wniósł sprzeciwu 
i przystąpienia do 
użytkowania obiektu 
budowlanego, zawiera-
jąca informacje o para-
metrach technicznych 
budynku.

Wymagane – brak 
szczegółowych zaleceń

Charakterystyka 
rynku nierucho-
mości

Wymagana Wymagana Wymagana
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Wytyczne w za-
kresie określanej 
wartości rynko-
wej nierucho-
mości

Wartość rynkowa dla 
aktualnego sposobu 
użytkowania nieru-
chomości. Wartość 
odtworzeniowa dla 
nieruchomości grun-
towych zabudowa-
nych, w tym wartość 
gruntu i koszt roz-
biórki ewentualnych 
obiektów do likwidacji. 
Dla nieruchomości 
w trakcie realizacji 
należy określić stopień 
zaawansowania prac, 
stan nieruchomości 
aktualny jak i po za-
kończeniu budowy 
oraz wartość rynkową 
aktualną jak i przyszłą 
nieruchomości. Należy 
załączyć do operatu 
kosztorys prac z okre-
śleniem poniesionych 
kosztów i kosztów do 
poniesienia.

Wartość rynkowa dla 
nieruchomości w sta-
nie aktualnym.
Wartość rynkowa 
gruntu, wartość ryn-
kowa nieruchomości 
w stanie aktualnym 
i docelowym, stopień 
zaawansowania prac 
dla nieruchomości 
w trakcie realizacji.

Wartość rynkowa dla 
nieruchomości w sta-
nie aktualnym.
Wartość rynkowa 
nieruchomości w sta-
nie docelowym po 
zakończeniu inwestycji 
oraz wartość odtwo-
rzeniowa, oszacowanie 
nakładów na do-
kończenie inwestycji 
w formie tabeli ele-
mentów scalonych dla 
nieruchomości w trak-
cie budowy lub robót 
budowlanych.
Wartość 
odtworzeniowa 
nieruchomości – po-
dejście kosztowe przy 
zastosowaniu techniki 
elementów scalonych. 
Należy określić stopień 
zaawansowania prac 
i stopień zużycia nieru-
chomości.

Zalecenia 
odnośnie do 
zastosowania 
współczynnika 
eksperckiego 
(0,90 – 1,10)

Tak Nie Nie

Wytyczne dotyczące załączników do operatu szacunkowego
Dokumentacja 
fotograficzna Tak Tak Tak

Mapa Tak Brak szczegółowych 
informacji Tak

Wypis i wyrys 
z ewidencji 
gruntów i bu-
dynków

Tak Tak Tak

Wypisy z ksiąg 
wieczystych Tak Tak Tak
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Pozwolenie na 
budowę

Tak (doprecyzowanie 
– prawomocne pozwo-
lenie na budowę).

Tak Nie

Kopia dziennika 
budowy Tak Nie Nie

Rzuty kondy-
gnacji Tak Nie Nie

Kopie stron 
projektu budow-
lanego

Tak Nie Nie

Pozwolenie na 
użytkowanie Tak Tak Nie

Kosztorys budowy Tak Tak Tak
Zgłoszenie za-
kończenia prac Tak Tak Nie

Załącznik doty-
czący obszarów 
ryzyka 

Tak Tak Tak

Źródło: opracowanie własne na podstawie wytycznych dla operatów szacunkowych Alior 
Banku S.A., ING Banku Śląskiego S.A. oraz Banku Millennium S.A.

Przedstawione powyżej wytyczne zawierają istotne wskazówki dla procesu wy-
ceny nieruchomości. Zasadne jednak byłoby ich uzupełnienie o bardziej precyzyjne 
zapisy, co pozwoliłoby na usprawnienie procesu decyzyjnego menedżerów banku 
w aspekcie analizowanej przez nich oszacowanej wartości nieruchomości.

2. Propozycja wytycznych wyceny nieruchomości w aspekcie 
omówionych zaleceń, obowiązujących przepisów prawa, 

metodologii oraz doświadczenia zawodowego autora artykułu 

Poniżej zaproponowano wytyczne wraz z  krótkim komentarzem dotyczące 
operatów szacunkowych. Wytyczne te mogą przyczynić się do podniesienia jakości 
procesu decyzyjnego kredytodawców.

Wytyczne o charakterze ogólnym
Operat powinien być sporządzony zgodnie z przepisami prawa, Powszechnymi 

Krajowymi Zasadami Wyceny, standardami zawodowymi oraz z zasadami dobrej 
praktyki zawodowej. Rzeczoznawca powinien kierować się etyką zawodową. Rze-
czoznawca majątkowy powinien spełniać warunki niezależności, nie powinien po-
zostawać w żadnym stosunku osobistym lub służbowym z kredytobiorcą lub właści-
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cielem nieruchomości, nie być kredytobiorcą lub jego małżonkiem albo krewnym 
lub powinowatym, co pozwoli na założenie obiektywności sporządzanego operatu 
szacunkowego. Zasadne jest zachowanie ostrożności założeń do wyceny, przy któ-
rych wartość rynkowa nieruchomości wynikałaby z umiejętności i zaradności kon-
kretnego użytkownika zwłaszcza przy podejściu dochodowym. 

 
Cel wyceny 
Cel wyceny powinien być obligatoryjnie określony – rzeczoznawca powinien 

jasno wskazać, że wycena jest sporządzona dla celu zabezpieczenie wierzytelności.

Określenie dat istotnych dla operatu szacunkowego
Daty w  operacie szacunkowym powinny być wskazane – data przyjęcia zle-

cenia, data oględzin, data uwzględnienia stanu nieruchomości, data sporządzenia 
operatu szacunkowego. Wskazanie dat w operacie pozwala na określenie, na jaki 
moment wartość przedmiotu zabezpieczenia została określona.

Określenie podstaw formalnoprawnych
Określenie podstaw formalnoprawnych powinno być wskazane w operacie sza-

cunkowym co pozwoli na stwierdzenie, czy operat został sporządzony zgodnie z ak-
tualnymi przepisami prawa oraz wymogami formalnymi.

Dostęp do drogi publicznej 
Rzeczoznawca powinien wskazać dostęp i formę dostępu do drogi publicznej 

lub brak dostępu.

Określenie powierzchni użytkowej przedmiotu wyceny
Powierzchnia użytkowa powinna być precyzyjnie określona. Powierzchnia 

użytkowa budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego to podstawowy para-
metr miarodajny, bezpośrednio determinujący szacowaną wartość rynkową nieru-
chomości. 

Określenie przeznaczenia planistycznego
Określenie przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodaro-

wania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego jest ważnym elementem wyceny nieruchomości, który istotnie 
wpływa na wartość rynkową.

 
Określenie stanu prawnego nieruchomości
Stan prawny powinien być obligatoryjne określony przez rzeczoznawcą mająt-

kowego. Stan prawny nieruchomości wpływa na wartość nieruchomości – np. grun-
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ty jako przedmiot użytkowania wieczystego są tańsze niż grunty jako przedmiot 
prawa własności. Zasadne jest także określenie, czy nieruchomość jest obciążona 
ograniczonymi prawami rzeczowymi, co niekorzystnie wpływa na jej wartość ryn-
kową. Rzeczoznawca powinien także określić obciążenia nieruchomości o charak-
terze hipotecznym w IV dziale Księgi wieczystej – wpisy o charakterze hipotecznym 
nie mają znaczenia dla szacowanej wartości rynkowej, mogą mieć jednak znaczenie 
dla kredytodawcy. Analogiczne zasadne jest badanie III działu Księgi wieczystej, 
gdzie mogą się znajdować wpisy o charakterze komorniczym. 

Określenie stanu technicznego nieruchomości
Operat powinien zawierać ocenę stanu technicznego nieruchomości z uwzględ-

nieniem roku budowy, remontu lub modernizacji, ocenę stanu konstrukcji oraz 
stanu utrzymania i standardu wykończenia, a także ocenę szacunkową okresu eks-
ploatacji ekonomicznej budynku. Dobry stan techniczny wpływa korzystnie na war-
tość rynkową nieruchomości. Zły stan techniczny wpływa niekorzystnie na wartość 
rynkową nieruchomości – zły stan techniczny przy braku prac remontowych bę-
dzie eskalować, a  wartość przedmiotu zabezpieczenie maleć. Weryfikacja decyzji 
pozwolenia na użytkowanie / zgłoszenie zakończenia budowy i  przystąpienia do 
użytkowania z adnotacją iż właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, i przystąpienia 
do użytkowania obiektu budowlanego nie leży w gestii rzeczoznawcy majątkowego 
– przemawia za tym fakt, że przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności są często 
nieruchomości w stanie docelowym po zakończeniu prac budowlanych lub remon-
towych. Rola rzeczoznawcy to wycena nieruchomości na podstawie aktualnego sta-
nu nieruchomości oraz kosztorysu kredytobiorcy, nie jest rolą rzeczoznawcy wery-
fikacja czy prace zostaną wykonane, a budynek zostanie oddany do użytkowania. 
Istotne jest sporządzenie kolejnej wyceny nieruchomości po zakończeniu inwesty-
cji, co pozwoliłoby na weryfikację wartości docelowej przedmiotu zabezpieczenia. 
Pierwotna wycena stanu docelowego nieruchomości na podstawie kosztorysu ma 
charakter prognozy przy założeniu, że prace zgodnie z kosztorysem zostaną przez 
kredytodawcę faktycznie wykonane.

Charakterystyka rynku nieruchomości
Operat powinien zawierać analizę i charakterystykę rynku w zakresie dotyczą-

cym celu i sposobu wyceny, opisujące rynek właściwy ze względu na rodzaj, obszar, 
okres czasu objęty analizą, wielkość rynku wtórnego, płynność zbycia nieruchomo-
ści. Charakterystyka powinna zawierać także opis cen ofertowych nieruchomości 
podobnych, co pozwoli na głębszą analizę lokalnego rynku nieruchomości w aspek-
cie aktualności danych. 
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Wytyczne w zakresie określanej wartości rynkowej nieruchomości 
W przypadku nieruchomości, które mają być zabezpieczeniem wierzytelności 

w stanie aktualnym, wystarczające jest określenie wartości rynkowej nieruchomości 
w stanie aktualnym. Odnosząc się do nieruchomości w trakcie budowy, przebudo-
wy, remontu, adaptacji itp. zasadne jest określenie aktualnej wartości rynkowej nie-
ruchomości przed rozpoczęciem prac oraz określenie wartości rynkowej po zakoń-
czeniu prac. Niezbędne powinno być także przedstawienie kosztorysu planowanych 
prac jako załącznika do operatu. Określenie wartości odtworzeniowej nieruchomo-
ści, w tym wartości rynkowej gruntu, nie jest niezbędne w operacie w aspekcie sza-
cowania wartości nieruchomości jako zabezpieczenia wierzytelności. Zasadne jest 
określenie wartości nieruchomości dla celu wymuszonej sprzedaży, której określe-
nia wytyczne omawianych podmiotów nie wskazują. Sprzedaż wymuszona to sytu-
acja, gdy nie są spełnione warunki transakcji wolnorynkowej, zwłaszcza w aspekcie 
czasu eksponowania nieruchomości na rynku.

 
Zalecenia odnośnie do zastosowania współczynnika eksperckiego (0,90 – 1,10)
Stosowanie współczynnika korekcyjnego o  charakterze eksperckim wynika 

z Noty Interpretacyjnej NI1 – Zastosowanie Podejścia Porównawczego w Wycenie 
Nieruchomości punktu 6.1.: „Przy zastosowaniu metody korygowania ceny średniej 
lub porównywania parami można stosować współczynnik korekcyjny „K” z prze-
działu 0,90 – 1,10. Współczynnik znajduje zastosowanie przy możliwości zmiany 
relacji popytu i podaży oraz jeśli wady lub zalety nieruchomości wykraczają poza 
przyjęte cechy rynkowe”. Zastosowanie współczynnika jest opcjonalne i zależy od 
przedmiotu wyceny, zastosowanej metody i innych uwarunkowań.

Dokumentacja fotograficzna
Dokumentacja fotograficzna to obligatoryjny element operatu szacunkowego. 

Dokumentacja fotograficzna powinna uwzględniać dojazd do nieruchomości, jej 
otoczenie, stan nieruchomości z zewnątrz jak i wewnątrz budynku lub lokalu. Od-
powiednio szczegółowa dokumentacja fotograficzna pozwala na konfirmację lub 
falsyfikację przyjętych w  operacie założeń odnośnie do stanu nieruchomości i  w 
konsekwencji oszacowania jej wartości. 

Mapa
Mapa ewidencyjna, zasadnicza lub fragment mapy elektronicznej przy założe-

niu jej aktualności powinny być elementem operatu szacunkowego. Mapa pozwala 
na weryfikację założeń w operacie odnośnie do lokalizacji, otoczenia oraz prawi-
dłowego posadowienia budynków w granicach ewidencyjnych nieruchomości. Wy-
tyczne analizowanych podmiotów nie uwzględniają mapy o charakterze pośrednim. 
Mapa zasadnicza lub ewidencyjna to najczęściej skala 1:500 lub 1:1000 – taka obej-
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muje najbliższe otoczenie przedmiotu wyceny. Operat powinien zawierać mapę z   
lokalizacją przedmiotu wyceny na terenie powiatu lub gminy, co pozwoli na wery-
fikację założeń w operacie. 

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków
Wypis z ewidencji gruntów i kartoteki budynków to istotny element operatu sza-

cunkowego. Wypis pozwala na określenie aktualnego stanu prawnego, w tym struktu-
ry własności, powierzchni gruntu, numeracji ewidencyjnej – dane zawarte w księgach 
wieczystych są niejednokrotnie nieaktualne względem stanu faktycznego.

Wypisy z ksiąg wieczystych
Wypis z Księgi wieczystej pozwala na określenie stanu prawnego i weryfikację, 

czy stan prawny w niej zawarty jest aktualny względem stanu w ewidencji gruntów 
i budynków.

 
Pozwolenie na budowę
Badanie pozwolenia na budowę w przypadku nieruchomości w stanie docelo-

wym powinno leżeć w gestii kredytodawcy.
 
Kopia dziennika budowy
Załączenie kopii dziennika budowy nie powinno być obligatoryjne. Rzeczo-

znawca majątkowy nie jest wskazany przez ustawodawcę do badania dziennika bu-
dowy, który jest dokumentem urzędowym.

Rzuty kondygnacji
Rzuty kondygnacji nie są istotnym elementem operatu szacunkowego. Rzeczo-

znawca, weryfikując i przyjmując powierzchnię użytkową do operatu, opiera się na 
projekcie lub/i pomiarze.

 
Kopie stron projektu budowlanego
Rzeczoznawca majątkowy powinien uwzględnić kluczowe dane dotyczące nie-

ruchomości zawarte w projekcie budowlanym takie jak technologia budowy, infor-
macje odnośnie do powierzchni użytkowej. Załączenie kopii projektu budowlanego 
do operatu nie jest niezbędne.

Pozwolenie na użytkowanie
Badanie pozwolenia na użytkowanie ma charakter urzędowy i nie leży w gestii 

rzeczoznawcy majątkowego.



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie270

Kosztorys budowy
Kosztorys planowanych prac jest ważnym elementem operatu szacunkowego 

i  powinien być obligatoryjnie załączony do operatu. Rzeczoznawca, przyjmując 
stan docelowy nieruchomości po zakończeniu procesu inwestycyjnego, opiera się 
na kosztorysie kredytodawcy.

 
Zgłoszenie zakończenia prac
Badanie zgłoszenia zakończenia prac ma charakter urzędowy i nie leży w gestii 

rzeczoznawcy majątkowego.
 
Załącznik dotyczący obszarów ryzyka
Załączenie obszarów ryzyka jest obligatoryjne ze Standardem Zawodowym 

Rzeczoznawców majątkowych „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności”, 2010 
punktem 4.3. W  przedstawionych wytycznych przedmiotowych podmiotów bra-
kuje wskazówek, które obszary ryzyka powinny być uwzględnione obowiązkowo 
i jednocześnie są dla kredytodawcy kluczowe.

Podsumowanie

Wycena nieruchomości dla zabezpieczenia wierzytelności jest realizowana przez 
rzeczoznawców majątkowych zgodnie z aktualnym przepisami prawa, w tym zgodnie 
ze Standardem Zawodowym Rzeczoznawców Majątkowych „Wycena dla zabezpie-
czenia wierzytelności”. Bazując na przedstawionych w  artykule informacjach, należy 
stwierdzić, że kredytodawcy wymagają także uwzględnienia indywidualnych wytycz-
nych względem wyceny nieruchomości w formie operatu szacunkowego. W artykule 
przedstawiono wytyczne wybranych podmiotów: ING Banku Śląskiego S.A., Banku 
Millennium S.A. oraz Alior Banku S.A. Na podstawie porównania przedmiotowych wy-
tycznych odnotowano, że najbardziej szczegółowe zalecenia są zawarte w wytycznych 
Banku Millennium S.A., a najmniej szczegółowe są zalecenia zawarte w wytycznych 
ING Banku Śląskiego S.A., co może wynikać z różnic proceduralnych podmiotów.

Przedstawione wytyczne mają na celu usprawnić proces wyceny nieruchomości 
i w konsekwencji przyczynić się do precyzyjnego oszacowania wartości nierucho-
mości przez rzeczoznawcę majątkowego, która będzie uwzględniać aspekty prawne 
nieruchomości, atrybuty fizyczne nieruchomości oraz sytuację na lokalnym ryn-
ku nieruchomości, w  tym relację popytu i  podaży oraz ceny transakcyjne nieru-
chomości podobnych. Tak określona wartość nieruchomości w dużej mierze może 
wpływać pozytywnie na usprawnienie procesu decyzyjnego kredytodawcy. Staran-
nie sporządzony operat szacunkowy nieruchomości może pozwolić menedżerowi 
banku na precyzyjne odniesienie się do wartości nieruchomości mającej stanowić 
zabezpieczenie wierzytelności.
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Omówione wytyczne związane z procesem wyceny nieruchomości determinują 
wynik wyceny nieruchomości i wymagają rzetelnej analizy przez rzeczoznawcę mająt-
kowego przy wycenie nieruchomości nie tylko dla celu zabezpieczenia wierzytelności. 

Bibliografia
 

Kaszubski R., Tupaj-Cholewa A., Prawo bankowe. Podręcznik, Oficyna A Wolters Kluwer 
business, Warszawa 2010.

Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2006.

Kwaśnik Z., Żukow W., Współczesne problemy ekonomiczne jako wyzwanie dla zmieniającej 
się gospodarki, Publishing House, Radomska Szkoła Wyższa, 2010.

Marcinkowska M., Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa 
w polskich regulacjach nadzorczych, Regan Press, 2010.

Pastuszka A., Kreacja ryzyka kredytu hipotecznego w zarządzaniu, „Zeszyty Naukowe Poli-
techniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2015, nr 18.

Standard Zawodowy Rzeczoznawców Majątkowych „Wycena dla zabezpieczenia wierzytel-
ności” z dnia 8.01.2010 r. (Dz.U. Ministra Infrastruktury 2010.

Wytyczne dla operatów szacunkowych Alior Banku S.A. (materiał wewnętrzny badanego 
podmiotu – materiał uzyskano w dniu 15.01.2018 r.).

Wytyczne dla operatów szacunkowych ING Banku Śląskiego S.A.

Wytyczne dla operatów szacunkowych Banku Millennium S.A. (materiał wewnętrzny bada-
nego podmiotu – materiał uzyskano w dniu 8.01.2018 r.).

https://www.ingbank.pl/partner/hipoteka/formularze-bankowe?CHANNEL=vortal&device=d
esktop&cmb=true&from=https://www.ingbank.pl/partner#dokumenty=4 [dostęp: 10.01.2017].

Nota o Autorze:
Sebastian Wygaś – rzeczoznawca majątkowy (numer uprawnień 5783) i pośrednik nierucho-
mości. W latach 1996–2001 studiował na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. 
Aktualnie jest studentem Studiów Doktoranckich na wydziale Zarządzania Politechniki Czę-
stochowskiej. Uprawnienia do wyceny nieruchomości uzyskał 22 listopada 2013 roku. Zawo-
dowo zajmuje się wyceną nieruchomości oraz doradztwem na rynku nieruchomości.

Author`s resume: 
Sebastian Wygaś – real estate appraiser (qualification certificate 5783) and real estate agent. 
He studied at Management Department of Technical University of Częstochowa in 1996–2001 
period. He acquired real estate certificate on 22nd November 2013. Currently Sebastian Wygaś 
is student at doctoral studies at Management Department of Technical University of Częstocho-
wa. His professional activity includes real estate evaluation and real estate market consulting. 



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie272

Kontakt/Contact:
Sebastian Wygaś
Adres biura: Kiedrzyńska 24/32 
42-200 Częstochowa
tel. 502 393 627
e-mail: Sebastian_wygas@o2.pl



LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH W 2018 ROKU: 

Prof. dr hab. Tadeusz Baczko, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii 
Nauk 
Prof. UE dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat, Uniwersytet Ekonomiczny w Kato-
wicach
Prof. zw. dr hab. Andrzej Chodyński, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego, 
Prof. dr hab. Halina Chwistecka-Dudek, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Gór-
niczej
Doc. dr Nadiya Dubrovina, V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine
Dr hab. inż. Janusz Falecki – European Association for Security
Prof. ndzw. dr hab. inż. Joachim Foltys, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Prof. ndzw. dr hab. inż. Kiril Georgiev, Technical University of Varna, Bulgaria
Prof. zw. dr hab. Grażyna Gierszewska, Politechnika Warszawska 
Prof. zw. dr hab. Marian Huczek, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Mo-
drzewskiego
Prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
Prof. dr hab. Anna Korombel, Politechnika Częstochowska
Prof. dr hab. Helena Kościelniak, Politechnika Częstochowska 
Doc. dr Milan Mikuláštik, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic
Prof. dr hab. Agata Mesjasz-Lech, Politechnika Częstochowska
Prof. dr hab. Piotr Pachura, Politechnika Częstochowska
Doc. dr Eva Sikorova, Silesian University in Opava, Czech Republic
Prof. zw. dr Stefan Slavik, University of Economics in Bratyslava, Slovakia
Prof. dr hab. Maciej Stajniak, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu 
Doc. dr Elena Szubertová, University of Economics in Bratyslava, Slovakia
Prof. dr hab. Zbigniew Widera, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Prof. dr hab. Viktor Zinchenko, Ukrainian Institute of Arts and Sciences, Kyiv, 
Ukraine 



ZASADY RECENZOWANIA

1. Po wstępnej ocenie tekstu przez redakcję, artykuły są recenzowane zgodnie 
z zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych. O przyjęciu tekstu do pu-
blikacji autorzy informowani są drogą e-mailową. 

2. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz wprowadzania 
w nich zmian (po uzgodnieniu z autorem). 

3. Do oceny każdej publikacji w  czasopiśmie „ZN WSH Zarządzanie” redakcja 
powołuje dwóch niezależnych recenzentów spoza Wyższej Szkoły Humanitas. Recenzen-
ci muszą legitymować się posiadaniem statusu samodzielnego pracownika naukowego. 
W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów 
jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

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

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

6. Recenzenci oceniają artykuły pod względem formalnym i merytorycznym. 
Dokonując oceny formalnej, recenzenci sprawdzają w  szczególności: czy tytuł jest 
zgodny z zawartością artykułu, czy abstrakt adekwatnie opisuje zawartość artykułu, 
czy słowa kluczowe zostały odpowiednio dobrane, czy objętość artykułu jest odpo-
wiednia, czy tekst jest zrozumiały, czy tekst jest napisany poprawnym językiem, czy 
w tekście użyto poprawnej terminologii, czy konstrukcja tekstu jest spójna i logiczna, 
czy ilustracje zostały w tekście umieszczone poprawnie (jeśli użyto), czy jakość gra-
ficzna ilustracji jest właściwa (jeśli użyto), czy odsyłacze zostały skonstruowane po-
prawnie oraz czy zawartość odsyłaczy i bibliografii jest adekwatna do treści artykułu. 
Dokonując oceny merytorycznej, recenzenci sprawdzają w szczególności: czy artykuł 
stanowi nowe ujęcie omawianego problemu, czy autor właściwie sformułował tezy ar-
tykułu (problemy badawcze), czy metody badawcze zostały użyte poprawnie, czy au-
tor w odpowiedni sposób rozwinął postawiony problem badawczy, czy sformułowane 
konkluzje są wartościowe dla nauki, czy artykuł spełnia kryteria pracy naukowej, czy 
artykuł ma charakter oryginalny, czy temat artykułu jest aktualny.

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

8. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu do druku podejmuje re-
daktor naczelny, po zapoznaniu się z recenzjami artykułu. Redaktor naczelny podejmu-
je decyzję o nieprzyjęciu tekstu do druku, jeśli co najmniej jeden z recenzentów oceni 
tekst jako negatywny - tekst niekwalifikujący się do druku.



INFORMACJE DLA AUTORÓW ZGŁASZAJĄCYCH PUBLIKACJĘ 
W CZASOPIŚMIE NAUKOWYM „ZN WSH. ZARZĄDZANIE”

1. Procedura zgłaszania artykułów

 W  czasopiśmie „Zarządzanie” publikowane są artykuły naukowe, dotyczące naj-
nowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie nauk o zarządzaniu, z podkreśleniem 
znaczenia omawianych zagadnień dla rozwoju nauki lub praktyki gospodarczej. Pu-
blikowane są również artykuły dyskusyjne, sprawozdania z konferencji naukowych 
poświęconych problematyce nauk o zarządzaniu oraz recenzje monografii i  innych 
prac naukowych, jak również informacje z działalności komitetów i towarzystw na-
ukowych.

Artykuł zgłaszany do publikacji powinien zawierać wstęp, główne omówienie za-
gadnienia oraz podsumowanie lub wnioski (Wytyczne edytorskie dla Autorów). 
Objętość artykułu nie powinna przekraczać 40 000 znaków, natomiast sprawozda-
nia z konferencji i recenzje nie powinny przekraczać 10 000 znaków. 

Każdy tekst zgłaszany do publikacji w czasopiśmie „ZN WSH Zarządzanie” powinien 
być dostarczony w wersji elektronicznej w formacie WORD drogą e-mailową na ad-
res: redakcjazn@humanitas.edu.pl lub na adres:

Redakcja Zeszytów Naukowych WSH Zarządzanie
ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec

e-mail: redakcjazn@humanitas.edu.pl

Autor wraz z artykułem zobowiązany jest złożyć podpisany Kwestionariusz autor-
ski (Formularz dla Autora) wraz ze wszystkimi oświadczeniami oraz umowę wy-
dawniczą (dokumenty do pobrania na stronie www.zarzadzanie.humanitas.edu.pl 
z zakładki Informacje dla Autorów). Dokumenty mogą zostać przesłane w postaci 
skanów drogą mailową.

Nazwa pliku powinna odpowiadać nazwisku autora (np. Nowak.doc). Abstrakt oraz 
słowa kluczowe w języku polskim i angielskim muszą znajdować się na końcu pliku 
zawierającego tekst. Na końcu pliku należy także umieścić krótką notkę biograficz-
ną i dane adresowe autora (autorów). Autor zgłaszający tekst do publikacji zobowią-
zany jest wypełnić i złożyć w Redakcji kwestionariusz autorski dostępny na stronie 
internetowej czasopisma.

Autorzy tekstów zgłaszanych do publikacji w czasopiśmie „ZN WSH Zarządzanie” zo-
bowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów profesjonalnych i etycznych. 
Redakcja nie dopuści do publikacji tekstów autorów naruszających standardy etyczne, 



a w szczególności dopuszczających się praktyk o charakterze „ghostwritingu” i „guest 
authorshipu” (z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny 
wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub 
bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest 
authorship” mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie 
miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji). Powyższe praktyki 
są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą przez Redak-
cję demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje 
zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych 
itp.). Redakcja będzie też dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej. 

Autor/Autorzy, podając dane kontaktowe, wyrażają jednocześnie zgodę na ich publi-
kację w ZN WSH Zarządzanie. 

Od 1 stycznia 2015 r. autorzy niebędący pracownikami Wyższej Szkoły Humanitas 
w Sosnowcu, zainteresowani publikacją artykułu naukowego w czasopiśmie ZN WSH 
Zarządzanie, partycypują w kosztach opracowania i wydania Zeszytów. Koszt ten wy-
nosi 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 0/00 groszy). Z opłaty za publi-
kację zwolnieni są Autorzy, którzy publikują artykuł w języku angielskim lub innym 
kongresowym oraz pracownicy WSH.
Więcej informacji na stronie: www.zeszytyhumanitas.pl

2. Wytyczne edytorskie

 W  celu usprawnienia procedury wydawniczej prosimy o  zastosowanie się do 
następujących zaleceń technicznych:
 ■ format papieru B5
 ■ marginesy: dolny i górny 1,6 cm, wewnętrzny i zewnętrzny 2,5
 ■ edytor MS Word PL (wersja dowolna);
 ■ interlinia – pojedyncza; wyrównanie obustronne;
 ■ czcionka podstawowa – Times New Roman CE 11p;
 ■ akapit 1 cm
 ■ streszczenia i bibliografia 9p;
 ■ tytuł artykułu – pogrubiony 14p; centrowany;
 ■ podtytuły (rozdziały) – pogrubione 11p; centrowane;
 ■ tytuły tabel – u góry, do lewej 11p; tabele – czcionka 9p;
 ■ tytuły tabel, rysunków i wykresów nad obiektem, centrowane, 9p;
 ■ tytuły tabel, rysunków i wykresów w języku polskim i angielskim;
 ■ rysunki, tabele i wykresy w odcieniach szarości (prosimy nie stosować kolorów, 
nie będą widoczne w druku!);

 ■ wykresy i rysunki w formacie akceptowanym przez edytor, umożliwiającym edy-
cję rozmiaru i czcionki np. MS Exel, MS Word, lub w formie bitmap GIF, BMB, 
WMF (brak możliwości korekty językowej);



 ■ przypisy – przypisy dolne, czcionka 9p; odwołania do literatury w przypisach wg 
wzoru: 
Inicjał imienia, Nazwisko, Tytuł pracy, Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania , s. ... .

 ■ alfabetyczny wykaz bibliografii wg wzoru:
1. Nazwisko I., Tytuł artykułu, „Tytuł periodyku” rok, nr 
2. Nazwisko I., Tytuł pracy, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania 
3. Nazwisko I., Tytuł artykułu, [w:] I. Nazwisko (red.), Tytuł pracy, nazwa wy-

dawnictwa, miejsce i rok wydania
- proszę nie stosować formatowania stylami typu „nagłówek”

Artykuł powinien zawierać zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim:
•	 tytuł, 
•	 słowa kluczowe (min. 5),
•	 krótkie streszczenie publikacji (ok. 1000 znaków typograficznych ze spa-

cjami),
•	 tytuły tabel, rysunków, wykresów, ilustracji,
•	 notę o Autorze/Autorach (w języku polskim oraz angielskim),
•	 dane kontaktowe do Autora/Autorów (adres korespondencyjny, telefon, e-mail).

Układ artykułu:
•	 na początku tytuł i stopień naukowy, imię i nazwisko autora, nazwa instytucji 

(afiliacja),
•	 tytuł w języku polskim,
•	 tytuł w języku angielskim,
•	 streszczenie w języku polskim,
•	 słowa kluczowe w języku polskim,
•	 streszczenie w języku angielskim,
•	 słowa kluczowe w języku angielskim,
•	 wstęp,
•	 rozdziały,
•	 podsumowanie,
•	 bibliografia sporządzona alfabetycznie (kolejność według nazwisk auto-

rów),
•	 nota biograficzna o Autorze w języku polskim,
•	 nota biograficzna o Autorze w języku angielskim,
•	 dane kontaktowe do Autora (do opublikowania).

3. Prenumerata 

Osoby zainteresowane prenumeratą czasopisma proszone są o  kontakt mailowy 
z  Wydawnictwem WSH wydawnictwo@humanitas.edu.pl lub olimpiagrabiec@
gmail.com lub telefoniczny 32 363 12 25.



Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
dr Olimpia Grabiec
Tel. 605-205-077
redakcjazn@humanitas.edu.pl

Więcej informacji na stronie: www.zeszytyhumanitas.pl

Dane kontaktowe zostały umieszczone za zgodą Autorów.



Wydaj z nami swoją Zakres usług
własną książkę!!! Wydawniczych

Zapraszamy do współpracy z Oficyną Wydawniczą 

„Humanitas". Oferujemy autorom i podmiotom 

instytucjonalnym usługi profesjonalnego opraco

wania redakcyjnego, graficznego i technicznego 

książek oraz ich wydanie, wraz z wprowadzeniem 

na rynek - szybko, profesjonalnie, tanio! Chcemy 

pomóc upowszechniać wiedzę, którą będzie 

można wykorzystać zarówno w pracy zawodowej, 

jak i w codziennym życiu. Nasza oferta skierowana 

jest do autorów:

• prac naukowych

• monografii autorskich i wieloautorskich

• periodyków

• materiałów przed- i pokonferencyjnych

• podręczników, ćwiczeń, zbiorów zadań

• poradników

Stawiamy na rzetelne przygotowanie publikacji do druku i indywidualne podejście do 
każdego projektu. Autor ma wgląd w każdy etap procesu wydawniczego.




