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Streszczenie: Wdrażanie innowacji oraz towarzysząca temu działalność innowacyjna przedsię-
biorstw stanowią bardzo istotne aspekty rozwoju zarówno tych podmiotów, jak i  gospodarek, 
w których funkcjonują. Celem artykułu jest dokonanie oceny innowacyjności polskiej gospodarki 
i porównanie jej z innowacyjnością gospodarek innych państw. Przyjęto tezę, że poziom innowa-
cyjności polskiej gospodarki jest niski w porównaniu z poziomami innowacyjności innych krajów 
i powinien być wyższy. W celu udowodnienia tej tezy poddano analizie i ocenie wyniki badań wpi-
sujących się w literaturę przedmiotu, przeprowadzonych przez krajowe i zagraniczne instytucje.  

Słowa kluczowe: innowacje, działalność innowacyjna 
 
Abstract: Implementation of innovations and accompanying innovative activity of enterpri-
ses constitute very important aspects of the development of such entities and the economies in 
which they function. The aim of the paper is to assess innovativeness of the Polish economy and 
to compare it with innovativeness of other counties’ economies. The thesis formulated in the 
paper is that the level of innovativeness of the Polish economy is low compared to that of other 
countries and should be higher. In order to prove this thesis, findings of studies presented in 
academic literature, conducted by Polish and foreign institutions, were analysed and assessed.

Keywords: innovations, innovative activity

Wprowadzenie

Innowacje stanowią bardzo ważny element gry rynkowej, kształtujący konkurencyjność 
współczesnych przedsiębiorstw. Konkurencyjność zapewnia przedsiębiorstwom względną 
stabilność na rynku w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Dla rozwoju przedsiębior-
stwa niezbędne jest prawidłowe wykorzystanie zasobów, które stanowią przesłankę do kre-
owania wartości1. W ujęciu zasobowym tworzenie wartości w wyniku działalności innowa-
cyjnej jest zazwyczaj łączone i rozpatrywane wraz z innowacyjnością. Bardzo istotne jest, by 
w odpowiednim czasie przechwycić tę wartość w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej 
na rynku2. Innowacje przedsiębiorstw najczęściej dotyczą wyrobów i usług, systemów zarzą-
dzania (marketing, produkcja, logistyka itp.), procesów technologicznych i informacyjnych, 
funkcji zasobowych (finansów, rzeczy, ludzi, informacji itp.) czy też funkcji regulacyjnych 
(planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie).

Celem niniejszego artykułu jest dokonanie oceny innowacyjności polskiej gospodarki 
i porównanie jej z innowacyjnością gospodarek innych państw. Przyjęto tezę, że poziom 
innowacyjności polskiej gospodarki jest niski w porównaniu z poziomami innowacyjno-
ści innych krajów i powinny zostać podjęte działania mające na celu jego podwyższenie. 

1  F. Sepulveda, M. Gabrielsson, Network Development and Firm Growth: A Resource-Based Study of 
B2B Born Globals, „Industrial Marketing Management” 2013, Vol. 42, s. 802 (792-804).
2  W. Dyduch, M. Bratnicki, Tworzenie i przechwytywanie wartości w organizacjach współdziałających 
w sieci, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, t. 32, 
WWSZiP, Wałbrzych 2015, s. 78.
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W celu udowodnienia tej tezy poddano analizie i ocenie wyniki badań wpisujących się 
w literaturę przedmiotu, przeprowadzonych przez krajowe i zagraniczne instytucje.  

1. Istota innowacji – ujęcie teoretyczne

W literaturze przedmiotu występuje bardzo duża ilość różnorodnych ujęć innowa-
cji. Innowacje wymagają coraz częściej zupełnie nowego, często wręcz rewolucyjnego 
spojrzenia i  podejścia do elementów tworzących dany podmiot. Zalecane jest m.in. 
wprowadzenie fundamentalnych zmian w dotychczasowym sposobie prowadzenia biz-
nesu, zredefiniowanie przyjętej strategii, zreformowanie modelu biznesu, ciągły dialog 
z klientami czy też koncentracja na rewolucyjnych pomysłach. To powoduje, że innowa-
cje te są trudne do zrealizowania. Największym ograniczeniem jest obawa menedżerów 
i/lub właścicieli, że tak rewolucyjne kroki nie przyczynią się do sukcesu, ale spowodują 
klęskę danego podmiotu. Do trendów budujących innowacyjność należą m.in.:

−	 łączenie strategii biznesowych ze strategiami innowacyjnymi,
−	 wysoki poziom współpracy firm świadczący o dojrzałości gospodarki,
−	 postępujący proces przechodzenia od innowacji przyrostowych do innowa-

cji przełomowych,
−	 zmiana w proporcji tworzonych dóbr i usług – zmniejszenie udziału dzia-

łalności produkcyjnej,
−	 rozwijający się model finansowania nowych biznesów corporate venturing,
−	 wzrost roli konsumenta w tworzeniu innowacji3.
Pojęciem, któremu poświęca się ostatnio dużą uwagę, jest innowacja przełomo-

wa. Jej definicję zaproponował m.in. C. Christensen w 1997 roku,  według którego 
innowacje przełomowe polegają na tworzeniu całkowicie nowych rynków i modeli 
biznesu. Wyrazem innowacji  tego typu są poszukiwania sposobów bycia konku-
rencyjnym w obszarach braku konsumpcji (non-consuption), a także burzenie mo-
delu biznesowego lidera branży. Z pojęciem innowacji przełomowej związane jest 
rewolucyjne myślenie, pozwalające zaproponować rewolucyjne pomysły oraz rewo-
lucyjne biznesplany4. Definicja C. Christensena odbiega od innych ujęć innowacji 
przełomowych, zyskując coraz większe grono zwolenników.  W niniejszym opraco-
waniu przyjęto definicję innowacji zaproponowaną przez Komisję Europejską oraz 
Główny Urząd Statystyczny ze względu na to, że przedmiotem dalszych rozważań 
będą wyniki badań przeprowadzonych m.in. przez te instytucje.

Innowacja to „wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu, usłu-
gi) lub procesu, nowej metody organizacyjnej lub nowej metody marketingowej w prak-

3  PARP, Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności,            
P. Zadura-Lichota (red.), Warszawa 2015, s. 109-118.
4  P. Matthyssens,  K. Vandenbempt, L. Berghman, Value Innovation in Business Markets: Breaking the 
Industry Recipe, „Industrial Marketing Management” 2006, Vol. 35, Iss. 6, s. 754 (751–761).
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tyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem. Nowy lub 
istotnie ulepszony produkt zostaje wdrożony, gdy jest wprowadzony na rynek. Nowe 
procesy, metody organizacyjne lub metody marketingowe zostają wdrożone, kiedy roz-
poczyna się ich faktyczne wykorzystywanie w działalności przedsiębiorstwa”5. Z powyż-
szej definicji wynika podział innowacji na innowacje produktowe, innowacje proceso-
we, innowacje organizacyjne oraz innowacje marketingowe. Ponadto w opracowaniu 
przyjęto, że produkty, procesy oraz metody organizacyjne i marketingowe, aby mogły 
zostać nazwane innowacjami, nie muszą stanowić nowości dla rynku, na którym funk-
cjonuje przedsiębiorstwo, ale muszą stanowić nowość dla tego przedsiębiorstwa. Nie jest 
również konieczne, by produkty te, procesy oraz metody organizacyjne i marketingo-
we były opracowane przez dane przedsiębiorstwo – mogą one być efektem prac innych 
przedsiębiorstw lub jednostek o innym charakterze, np. instytutu naukowo-badawcze-
go, ośrodka badawczo-rozwojowego czy szkoły wyższej6.

Obok pojęcia innowacji zaproponowano również definicję działalności innowa-
cyjnej, rozumianej jako „angażowanie się przedsiębiorstw w różnego rodzaju działania 
naukowe, techniczne, organizacyjne, finansowe i komercyjne, które prowadzą lub mają 
w zamierzeniu prowadzić do wdrażania innowacji7. Niektóre z tych działań mają cha-
rakter innowacyjny, natomiast inne nie są nowością, lecz są konieczne do wdrażania 
innowacji. Działalność innowacyjna obejmuje także działalność badawczo-rozwojo-
wą (B+R), która nie jest bezpośrednio związana z tworzeniem konkretnej innowacji”8. 
Warto podkreślić, że do działań innowacyjnych należą również takie działania, które nie 
mają charakteru innowacyjnego, ale są niezbędne do wdrożenia innowacji, natomiast 
działalność badawczo-rozwojowa (B+R) stanowi element działalności innowacyjnej, 
mimo że nie jest związana w sposób bezpośredni z tworzeniem danej innowacji9. Wyło-
niono trzy kategorie działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa:

−	 działalność pomyślnie zakończoną wdrożeniem innowacji (przy czym nie-
koniecznie musi się ona wiązać z sukcesem komercyjnym);

−	 działalność bieżącą – w trakcie realizacji, która nie doprowadziła dotych-
czas do wdrożenia innowacji;

−	 działalność zaniechaną przed wdrożeniem innowacji10.

5  Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Działalność innowacyjna przedsię-
biorstw w latach 2013-2015. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2016, s. 17. Por. z defi-
nicją przedstawioną w: OECD, Eurostat, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych 
dotyczących  innowacji, wyd. 3, Warszawa 2008, s. 48.
6  Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw…,  s. 17.
7  J. Nowakowska-Grunt, Marketing-Logistic Management In the Case of a Dairy Cooperative,  [w:] C.B. Illés, 
F. Bylok, S.I. Egyetemi (red.), People Knowledge and Modern Technologies In the Management of Contemporary 
Organizations, Gödöllö 2013, Hungary, s. 213. 
8  Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw…,  
s. 17, por. z definicją przedstawioną w: OECD, Eurostat, Podręcznik Oslo…, s. 49.
9  R. Blaźniak, Innowacyjność przedsiębiorstw a problematyka transferu technologii, „Zeszyty Naukowe 
Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2016, nr 22, s. 149.
10  Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w  Szczecinie, Działalność innowacyjna 
przedsiębiorstw…,  s. 17.
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Zgodnie z przyjętą terminologią przedsiębiorstwo aktywne innowacyjnie to takie, 
które „w badanym okresie wprowadziło przynajmniej jedną innowację produktową 
lub procesową lub realizowało w tym okresie przynajmniej jeden projekt innowacyj-
ny, który został przerwany lub zaniechany w trakcie badanego okresu (niezakończony 
sukcesem) lub nie został do końca tego okresu ukończony (tzn. jest kontynuowany)”11. 
Natomiast przedsiębiorstwo innowacyjne w zakresie innowacji produktowych i pro-
cesowych należy rozumieć jako przedsiębiorstwo, które „w badanym okresie wprowa-
dziło na rynek przynajmniej jedną innowację produktową lub procesową (nowy lub 
istotnie ulepszony produkt bądź nowy lub istotnie ulepszony proces)”12.

2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 
2012-2015 w świetle badań GUS oraz Komisji Europejskiej

Analizując wyniki przeprowadzonego przez GUS badania działalności innowa-
cyjnej, można zauważyć, że przedsiębiorstwa przemysłowe (18,9%) częściej niż przed-
siębiorstwa z sektora usług (10,6%) wykazują aktywność innowacyjną (tabela 1)13. 

Tabela 1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2015
Table 1. Innovative activity of enterprises in Poland in the years 2012-2015

Okres 
badania

Przedsiębiorstwa przemysłowe (%)

Aktywne 
innowacyjnie

Które wprowadziły innowacje
Produktowe 
lub proce-

sowe
Produktowe Procesowe Organiza-

cyjne
Marketin-

gowe

2012-2014 18,6 17,5 11,7 12,9 8,4 7,6
2013- 2015 18,9 17,6 11,8 13,0 8,1 7,1

Okres 
badania

Przedsiębiorstwa z sektora usług (%)

Aktywne 
innowacyjnie

Które wprowadziły innowacje
Produktowe 
lub proce-

sowe
Produktowe Procesowe Organiza-

cyjne
Marketin-

gowe

2012-2014 12,3 11,4 6,8 8,4 9,7 7,9

2013-2015 10,6 9,8 4,8 7,4 8,1 6,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny (2016), Działalność 
innowacyjna przedsiębiorstw w  Polsce w  latach 2013-2015. Opracowanie sygnalne, http://
szczecin.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/ [dostęp: 13.02.2017].

11  Ibidem, s. 41.
12  Ibidem.
13  Główny Urząd Statystyczny, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2015. Opraco-
wanie sygnalne, http://szczecin.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/ [dostęp: 13.02.2017].
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W latach 2013-2015 aktywne innowacyjnie przedsiębiorstwa przemysłowe stano-
wiły 18,9% ogólnej liczby tych podmiotów, co stanowiło wzrost o 0,3% w porównaniu 
do poprzedniego okresu badawczego 2012-2014 (18,6%). Natomiast w sektorze usług 
udział przedsiębiorstw wykazujących aktywność innowacyjną wynosił 10,6% w  la-
tach 2013-2015 i odnotował spadek o 1,7% (12,3%) względem lat 2012-2014. 

Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje produktowe lub procesowe, 
największy udział zanotowały w działach przemysłu: Wytwarzanie i przetwarzanie 
koksu i  produktów rafinacji ropy naftowej (45,0%) oraz Produkcja podstawowych 
substancji farmaceutycznych oraz leków i  pozostałych wyrobów farmaceutycznych 
(41,5%), natomiast w usługach – w działach: Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fun-
dusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (68,7%) 
oraz Badania naukowe i prace rozwojowe (45,0%)14.

Należy zauważyć, że największy odsetek podmiotów aktywnych innowacyjnie 
był w przedsiębiorstwach zatrudniających 250 i więcej osób (por. rys. 1).

Rysunek 1. Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie w latach 2013-2015 według liczby osób 
w nich pracujących (%)
Figure 1. Innovation active enterprises in the years 2013-2015 according to the number of 
persons employed (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny 
w Szczecinie (2016),  Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013-2015. Informa-
cje i opracowania statystyczne, Warszawa, s. 41.

14  Główny Urząd Statystyczny (2016), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w  Polsce w  latach 
2013-2015. Opracowanie sygnalne, http://szczecin.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sy-
gnalne/ [dostęp: 13.02.2017].
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Polska według najnowszego raportu European Innovation Scoreboard 2016 od-
notowała jednopunktowy wzrost wskaźnika innowacyjności, zajmując 23 miejsce 
(w 2015 roku zajmowała miejsce 24)15. Do zajęcia wyższego miejsca przyczyniły się 
m.in.  wzrost udziału wydatków przedsiębiorstw na B+R w PKB (wzrost o 15%) oraz 
wzrost dochodów z licencji i patentów pochodzących z zagranicy (wzrost o 15%)16. 
Zajęcie przez Polskę 23 miejsca oznacza zakwalifikowanie naszego kraju do trzeciej 
grupy – umiarkowanych innowatorów – z czterech przyjętych (pozostałe grupy to: 
1. Liderzy innowacji, 2. Silni innowatorzy, 4. Skromni innowatorzy).

3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 
2015-2016 w świetle badań Uniwersytetu Cornella, WIPO oraz INSEAD

Uniwersytet Cornella we współpracy z World Intellectual Property Organization 
(WIPO) oraz The Business School for the World (INSEAD) cyklicznie opracowuje ra-
porty dotyczące innowacji na świecie, wykorzystując Globalny Wskaźnik Innowacyj-
ności GII (Global Innovation Index)17. W dziewiątym rankingu „The Global Innovation 
Index 2016. Winning with Global Innovation” Polska zajęła 39 miejsce na 128 badanych 
państw z całego świata, uzyskując 40,20 punktów na 100 możliwych18. Nie jest to zado-
walający wynik, choć lepszy w porównaniu z rankingiem z zeszłego roku (2015), w któ-
rym Polska zajęła 46 pozycję19. Pierwsze miejsce w rankingu zajęła Szwajcaria, uzyskując 
66,28 punktów na 100 możliwych.  Kolejne miejsca należały odpowiednio do Szwe-
cji (miejsce drugie, 63,57 punktów na 100 możliwych) oraz Wielkiej Brytanii (miejsce 
trzecie, 61,93 punktów na 100 możliwych). Stany Zjednoczone zajęły czwarte miejsce, 
z liczbą punktów 61,40 na 100 możliwych. Na objęcie przez Polskę 39 pozycji w ran-
kingu wpłynęła poprawa sytuacji w wybranych badanych obszarach, do których należą 
m.in.: łatwość założenia firmy (awans o 6 miejsc z miejsca 71 w 2015 roku na miejsce 
66. w 2016 roku), edukacja (awans o 2 miejsca, z miejsca 36 w 2015 roku, na miejsce 34 
w 2016 roku), nakłady krajowe brutto na B+R w PKB  (awans o 3 miejsca, z miejsca 39 
w 2015 roku, na miejsce 36 w 2016 roku), zawartym umowom na rynku venture capital 
(awans o 16 miejsc, z miejsca 53 w 2015 roku, na miejsce 37 w 2016 roku), pracownicy 

15  European Union (2016), European Innovation Scoreboard 2016,  s. 6.
16  Ibidem,  s. 67.
17  Szczegółowa formuła obliczania wskaźnika została zaprezentowana w poszczególnych raportach.
18  Cornell University, INSEAD, World Intellectual Property Organization, The Global Innovation Index 
2016. Winning with Global Innovation, s. XVIII-XIX, https://www.globalinnovationindex.org/gii-2016-re-
port [dostęp: 13.02.2017]. W ostatnio opublikowanym raporcie The Global Innovation Index 2017. Inno-
vation Feeding the World Polska zajęła 38 pozycję – o jeden punkt wyższą w porównaniu do roku 2016 
– osiągając 41,99 punktów. Informacja ta została w artykule wyłącznie zasygnalizowana, ze względu na pu-
blikację raportu po złożeniu artykułu do recenzji. Cornell University, INSEAD, World Intellectual Property 
Organization, The Global Innovation Index 2017. Innovation Feeding the World, s. XVIII.
19  Cornell University, INSEAD, World Intellectual Property Organization, The Global Innovation In-
dex 2015. Effective Innovation Policies for Development, s. XXX, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/
en/wipo_gii_2015.pdf [dostęp: 13.02.2017].
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z zaawansowaną wiedzą (awans o 2 miejsca, z miejsca 32 w 2015 roku, na miejsce 30 
w 2016 roku), naukowym artykułom (awans o 2 miejsca, z miejsca 36 w 2015 roku, na 
miejsce 34 w 2016 roku), kreatywność sektora technologii informatycznych i komuni-
kacyjnych (awans o 14 miejsc, z miejsca 95 w 2015 roku, na miejsce 81 w 2016 roku)20.

Jednym z elementów badania jest ustalenie wskaźnika efektywności innowacji 
dla każdego kraju (Efficiency Ratio). Wskaźnik ten pokazuje sensowność podejmo-
wanych nakładów na innowacje w stosunku do otrzymanych efektów. Polska zajęła 
odległą, 66 pozycję na liście, z wynikiem 0,6521.

Podsumowanie

Polskie przedsiębiorstwa od wielu lat zajmują odległe miejsca w  światowych 
rankingach badających i  oceniających rozwój innowacji w  poszczególnych pań-
stwach, co potwierdziły zaprezentowane wyniki. W większości krajów należących 
do Unii Europejskiej można zauważyć w ostatnich latach zmniejszenie liczby przed-
siębiorców podejmujących działania innowacyjne. W Polsce zauważamy co prawda 
niewielki wzrost liczby podmiotów aktywnych innowacyjnie, ale wyłącznie wśród 
przedsiębiorstw przemysłowych. W przypadku przedsiębiorstw usługowych  udział 
przedsiębiorstw wykazujących aktywność innowacyjną odnotował spadek. 

Niewielki wzrost działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw uwarun-
kowany jest zmianą (poprawą) sytuacji w wybranych obszarach, do których należą 
przede wszystkim:

−	 wydatki przedsiębiorstw na B+R w PKB,
−	 edukacja,
−	 udział dochodów z licencji i patentów pochodzących z zagranicy,
−	 liczba zawartych umów na rynku venture capital,
−	 pracownicy z zaawansowaną wiedzą,
−	 kreatywność sektora technologii informatycznych i komunikacyjnych.
Pozytywnym zjawiskiem, które można obserwować od kilku lat w Polsce, jest 

tworzenie się grupy innowacyjnych przedsiębiorstw cyklicznie zwiększających na-
kłady na działalność innowacyjną22.  Niepokojące natomiast jest zbyt wolne tempo 
cyfryzacji w Polsce. Zgodnie z wynikami sprawozdania z postępów Europy w za-
kresie cyfryzacji za 2017 rok, według wskaźnika gospodarki cyfrowej i społeczeń-

20  Cornell University, INSEAD, World Intellectual Property Organization, The Global Innovation In-
dex 2015…, s. 269; Cornell University, INSEAD, World Intellectual Property Organization, The Global 
Innovation Index 2016…, s. 263.
21  Cornell University, INSEAD, World Intellectual Property Organization (2016), The Global Innova-
tion Index 2016…, s. XVIII.
22  PARP, Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności,    
P. Zadura-Lichota (red.), Warszawa 2015, s. 9-45.
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stwa cyfrowego DESI (Digital Economy and Society Index)23 Polska zajęła 23 miejsce 
w grupie 28 państw członkowskich. Wynik ten pozwolił zakwalifikować Polskę do 
grupy państw osiągających niskie wyniki, obok Rumunii, Bułgarii,  Grecji, Włoch, 
Chorwacji, Cypru, Węgier i Słowacji24.

Nasuwa się pytanie: czy tak wolny wzrost cyfryzacji i  taki sposób prowadzenia 
innowacji  wystarczą, by wyjść z grupy umiarkowanych innowatorów i w przyszłości 
awansować choćby do grupy innowatorów silnych? Zgodnie z przekonaniem D. Ro-
drika nie jest możliwe, by kraj rozwijający się awansował do grupy liderów innowa-
cji. Wynika to w dużej mierze z przedwczesnej deindustrializacji, która uniemożliwia 
konwergencję rozwijających się państw z państwami wysoko rozwiniętymi25. Gospo-
darki państw rozwijających się nie osiągną takiego poziomu nasycenia przemysłem, 
jaki występuje w  państwach wysoko rozwiniętych. W  związku z  tym gospodarki 
państw rozwijających się nie będą posiadały tak istotnego czynnika wzrostu, jakim 
jest przemysł (największe nakłady na B+R, które generują wzrost produktywności, 
obserwujemy w  przemyśle wytwórczym)26. Jeżeli zgodzimy się z  przedstawionym 
przez D. Rodrika założeniem, nasuwają się ważne pytania – o ile miejsc Polska, jako 
kraj rozwijający się – ma szansę przesunąć się w rankingach na wyższe miejsca i ja-
kie warunki powinny zostać wówczas spełnione. Odpowiedzi na te pytania pozostają 
w gestii badaczy eksplorujących to zagadnienie. Jedno jest pewne – należy dążyć do 
poprawy innowacyjności polskiej gospodarki. Wymaga to przede wszystkim zmiany 
infrastruktury zarządzania polską gospodarką oraz przyspieszenia procesu cyfryzacji. 
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI 
INNOWACYJNEJ W POLSCE

THE SOURCES OF FINANCING INNOVATIVE 
ACTIVITY IN POLAND

Streszczenie: We współczesnej gospodarce innowacje stanowią kluczowy czynnik rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Sukces mają szansę osiągnąć te przedsiębiorstwa, które budują 
swoją przewagę konkurencyjną realizując projekty innowacyjne. Dostęp do finansowania 
działalności innowacyjnej stanowi jeden z  ważniejszych problemów polskich przedsię-
biorców.  Istnieje wiele programów zarówno na poziomie krajowym, jak i finansowanych 
z funduszy Unii Europejskiej, dzięki którym możliwy jest rozwój innowacyjności w Polsce. 
Działania te mogą być podjęte w  ramach realizacji projektów z  Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Regionalnych Pro-
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gramów Operacyjnych. Ponadto przedsiębiorcy mogą wykorzystać środki dostępne z pro-
gramów ramowych UE, takich jak Horyzont 2020 oraz COSME. Na poziomie krajowym, in-
strumenty finansowe w ramach programów wpierających innowacje, udostępniane są przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Słowa kluczowe: innowacje, źródła finansowania, fundusze Unii Europejskiej,  przedsię-
biorstwa, kapitał. 

Abstract: In the modern economy, innovation is a key factor in socio-economic development. 
Success is likely to reach those companies that build their competitive advantage by imple-
menting innovative projects. Access to financing innovative activities is one of the most im-
portant problems of Polish entrepreneurs. There are many programs, both at national level and 
financed by European Union funds, thanks to the development of innovativeness in Poland 
is possible. This actions can be taken as part of the implementation of the projects from the 
Operational Program Intelligent Development, the Operational Program Eastern Poland and 
Regional Operational Programs. In addition, businesses can use the resources available under 
the EU Framework Programs, such as Horizon 2020 and COSME. At national level, financial 
instruments within the innovation support programs are provided by the National Research 
and Development Center and the Polish Agency for Enterprise Development.

Keywords: innovations, the sources of financing, European Union founds, companies, ca-
pital   

Wstęp

Obecnie innowacje stanowią istotny czynnik rozwoju społeczno-gospodarcze-
go. W dobie globalizacji, wzrostu oczekiwań klientów i nasilającej się konkuren-
cji przedsiębiorstwa, chcące utrzymać się na rynku i ukierunkowane na rozwój, są 
zmuszone podejmować działalność innowacyjną. Prowadzone badania zarówno na 
poziomie przedsiębiorstw, jak i krajowym czy międzynarodowym pokazują istot-
ny wpływ podejmowanej aktywności innowacyjnej na kondycję poszczególnych 
podmiotów gospodarczych, jak też całych gospodarek. Wdrażane przez przedsię-
biorstwa działania innowacyjne przynoszą im wiele korzyści, m.in. wprowadzenie 
na rynki nowych produktów i  usług, zastosowanie nowej technologii produkcji, 
a  w dłuższej perspektywie obniżkę kosztów, poszerzenie rynku zbytu, nadążanie 
za coraz bardziej wygórowanymi wymaganiami konsumentów. Ważne jest, aby 
w  każdym kraju istniały odpowiednie mechanizmy zachęcające przedsiębiorców 
do zwiększania nakładów na działania badawczo-rozwojowe. Dlatego istotnym ele-
mentem rozwoju polskiej innowacyjności jest możliwość pozyskania kapitałów na 
ten cel i ich dostępność dla wszystkich przedsiębiorstw.

Niniejsze opracowanie obejmuje zagadnienia związane z  pozyskaniem i  do-
stępnością źródeł finansowania działalności innowacyjnej w Polsce. 
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Celem artykułu jest identyfikacja dostępnych źródeł finansowania działalności 
innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Dla zrealizowania tak postawionego celu  wy-
jaśniono pojęcia związane z innowacjami, opisano działalność innowacyjną przedsię-
biorstw w Polsce, oraz wskazano  dostępne źródła  pozyskiwania kapitału na finanso-
wanie projektów innowacyjnych. Opracowanie zakończone jest podsumowaniem, ze 
szczególnym uwzględnieniem kierunków rozwoju polskiej innowacyjności. 

Artykuł  napisany został w  oparciu głównie o  źródła internetowe, ponieważ 
w literaturze dotyczącej  omawianej tematyki brak jest aktualnych opracowań na ten 
temat. Zostały wykorzystane informacje, zestawienia, statystyki i raporty umiesz-
czone na portalach instytucji publicznych, takich jak: Ministerstwo Rozwoju, Pol-
ska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Główny Urząd Statystyczny, Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju.   

1. Pojęcia związane z innowacjami  

W literaturze przedmiotu można spotkać się z dużą różnorodnością w definio-
waniu pojęcia innowacji. Teorię innowacji do nauk ekonomicznych wprowadził J. 
Szumpeter. Sformułował on również tezę, że innowacyjność przedsiębiorstw stano-
wi o rozwoju w większym stopniu niż kapitał. Twierdził on, że innowacja to istotna, 
fundamentalna lub radykalna zmiana prowadząca do nowego1. Pojęciem tym objął2:

•	 wprowadzenie do produkcji wyrobów nowych lub udoskonalenie już ist-
niejących,

•	 wprowadzenie nowej  lub udoskonalonej metody produkcji, 
•	 wprowadzenie nowoczesnych technologii,
•	 znalezienie i rozwój nowych rynków zbytu,
•	 wykorzystanie nowych surowców lub podzespołów,
•	 nowe formy organizacji przedsiębiorstwa.  
W niniejszym opracowaniu przyjmuje się definicję aprobowaną przez Unię Eu-

ropejską i OECD, zaprezentowaną w Podręczniku Oslo Manual. Podręcznik określa 
innowacje jako „wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyro-
bu, usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organiza-
cyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otocze-
niem. Przyjęto, że minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby produkt, 
proces, metoda marketingowa lub metoda organizacyjna były nowe (lub znacząco 
udoskonalone) dla firmy”3.

1  M. Krawczyk, Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 53. 
2  J. Szumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104. 
3 Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data – Oslo Manual, 
OECD and Eurostat, 2005, s. 49. 
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Działalność innowacyjna według wspomnianego wyżej Podręcznika Oslo Manu-
al  to wszelkie działania (przedsięwzięcia) o charakterze naukowym (badawczym), tech-
nicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym (komercyjnym), których celem 
jest opracowanie i wdrożenie innowacji. Niektóre z tych działań są innowacyjne same 
w sobie, inne zaś mogą nie zawierać elementu nowości, lecz są niezbędne do opracowa-
nia i wdrożenia innowacji. Proces innowacyjny należy zatem rozumieć jako działanie 
kreatywne polegające na tworzeniu, projektowaniu i realizacji innowacji.

Istotnym pojęciem, które związane jest  ze źródłami pozyskiwania funduszy na 
działalność innowacyjną,  są nakłady. Nakłady na działalność innowacyjną zostały zde-
finiowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) jako wszelkie wydatki niezależnie 
od źródeł finansowania, bieżące i inwestycyjne, poniesione w danym roku, na wszelkie 
rodzaje działalności innowacyjnej, na prace zakończone sukcesem (tzn. wdrożeniem 
innowacji), przerwane, zaniechane i niezakończone do końca roku.  Obejmują one4:

•	 prace badawcze i  rozwojowe (B+R) związane z  opracowaniem nowych 
i istotnie ulepszonych produktów i procesów, wykonane przez własne zaplecze roz-
wojowe lub nabyte od innych jednostek,

•	 zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych (licencje, prawa patentowe),
•	 zakup oprogramowania – zakup i montaż maszyn i urządzeń,
•	 szkolenie personelu związane z działalnością innowacyjną,
•	 marketing dotyczący nowych lub istotnie ulepszonych produktów,
•	 pozostałe przygotowania do wprowadzenia innowacji produktowych lub 

procesowych.
Nakłady poniesione na działalność innowacyjną oraz prace badawczo-rozwo-

jowe są jednym ze wskaźników oceny innowacyjności. Środki wydatkowane przez 
przedsiębiorstwa na ten cel zróżnicowane są według rodzajów działalności innowa-
cyjnej oraz źródeł finansowania5.

2. Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw

Aktywność innowacyjna wpływa na rozwój przedsiębiorstw oraz wyznacza ich po-
zycję konkurencyjną. Oznacza to, że każda firma potrzebuje innowacji nie tylko aby 
móc się dynamicznie rozwijać, ale także aby przetrwać w konkurencyjnym otoczeniu. 
Dlatego też działania innowacyjne zalicza się, obok czynności operacyjnych i zarządza-
nia klientami, do podstawowych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie6. 

4 http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/765,pojecie.
html [dostęp: 5.06.2017].
5  Nauka i  technika w  2015 r.. Informacje i  opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, 
Warszawa 2016, s. 130. 
6  M. Krawczyk, Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP…, s. 65. 
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W  Polsce działalność innowacyjna (głównie technologiczna) w  większości 
przypadków jest prowadzona przez duże przedsiębiorstwa. Wynika to głównie z ich 
większych możliwości ekonomicznych w stosunku do przedsiębiorstw sektora MŚP. 
W Polsce, podobnie jak innych krajach unijnych, motywy podejmowania działal-
ności inwestycyjnej przez przedsiębiorstwa są podobne. Dotyczą one głównie in-
nowacji technologicznych. Zasadniczym celem podejmowanej działalności inwe-
stycyjnej przez polskie przedsiębiorstwa była i  jest poprawa jakości wyrobów lub 
usług. Na kolejnych pozycjach znalazły się: dążenie do zwiększenia asortymentu 
wyrobów lub usług, wejście na nowe rynki bądź też zwiększenie udziału w rynku, 
poprawa zdrowia lub bezpieczeństwa pracowników oraz zmniejszenie negatywnego 
oddziaływania na środowisko naturalne7.

Jak pokazują dane Głównego Urzędu Statystycznego, w latach 2013-2015 w Pol-
sce aktywność innowacyjną wykazało 18,9 proc. przedsiębiorstw przemysłowych 
oraz 10,6 proc. przedsiębiorstw usługowych. Nowe lub istotnie ulepszone innowa-
cje produktowe lub procesowe wprowadziło 17,6 proc. przedsiębiorstw przemysło-
wych i 9,8 proc. przedsiębiorstw usługowych. Nakłady na działalność innowacyjną 
poniesione w 2015 roku wyniosły 31094,1 mln zł w przedsiębiorstwach przemysło-
wych oraz 12640,9 mln zł w przedsiębiorstwach usługowych8.  

W 2015 r. przedsiębiorstwa przemysłowe, podobnie jak w roku poprzednim, 
najwięcej środków przeznaczyły na nabycie maszyn i urządzeń technicznych, środ-
ków transportowych, narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia. Nakłady te 
stanowiły 51,2 proc. wszystkich nakładów na działalność innowacyjną w przedsię-
biorstwach przemysłowych. Przedsiębiorstwa usługowe najwięcej środków prze-
znaczyły na działalność badawczo-rozwojową – 32,7 proc. Najniższe nakłady na 
działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych, tak 
jak w poprzednim okresie badawczym, poniesione zostały na szkolenia personelu 
związane bezpośrednio z  wprowadzaniem innowacji produktowych lub proceso-
wych. 

7  E. Mazur-Wierzbicka, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce, „Zeszyty Naukowe Mało-
polskiej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2015, t. 26, nr 1, s. 101. 
8  Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w  latach 2013-2015. Informacje i opracowania 
statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016, s. 9. 
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Tabela 1. Udział przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje w latach 2013-2015 w ogól-
nej liczbie przedsiębiorstw w Polsce
Table 1. Share of companies that have introduced innovations in the years 2013-2015 in the 
total number of companies in Poland 

Wyszczegól-
nienie

Przedsiębiorstwa 
aktywne 

innowacyjnie

Innowacje

produktowe procesowe organiza-
cyjne

marketin-
gowe

w %
Przedsiębior-
stwa 
przemysłowe

18,9 11,8 13,0 8,1 7,1

Przedsiębior-
stwa usługowe 10,6 4,8 7,4 8,1 6,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Działalność innowacyjna  przedsię-
biorstw w Polsce w latach 2013-2015. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2016.

Według danych GUS głównym źródłem finansowania nakładów na działal-
ność innowacyjną w 2015 r., podobnie jak przed rokiem, były środki własne, które 
w przedsiębiorstwach przemysłowych stanowiły 62,0 proc. wszystkich poniesionych 
na ten cel nakładów, a w przedsiębiorstwach usługowych – 73,0 proc. Część przedsię-
biorstw korzystała ze środków publicznych. Największy odsetek aktywnych innowa-
cyjnie przedsiębiorstw przemysłowych, które otrzymały publiczne wsparcie na dzia-
łalność innowacyjną, wystąpił w województwie małopolskim (35,6 proc.), natomiast 
w przypadku jednostek usługowych – w województwie świętokrzyskim (39,3 proc.)9.

3. Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw 

Jedną z  barier prowadzenia działalności innowacyjnej może stanowić brak 
kapitału. Jak wynika z przedstawionych danych w realizacji projektów innowacyj-
nych, przedsiębiorstwa korzystają w  dużej mierze z  kapitałów własnych. Dostęp-
ność poszczególnych źródeł finansowania uzależniona jest od szeregu czynników, 
takich jak forma organizacyjno-prawna, faza rozwoju, koszt kapitału czy wielkość 
przedsiębiorstwa.  Ze względu na istotną rolę, jaką odgrywają innowacje w rozwo-
ju społeczno-gospodarczym kraju, dostępnych jest wiele publicznych programów 
sprzyjających innowacyjności, które mają na celu wspieranie szeroko rozumianej 
innowacyjności. W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój usług finansowych  
i pojawia się coraz więcej możliwości zdobycia pieniędzy na nowoczesne techno-
logie, patenty oraz inne działania charakteryzujące się innowacyjnością. Obecnie 

9  Ibidem, s. 10. 
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przedsiębiorcy mogą korzystać z bardzo różnorodnych instrumentów finansowych 
ukierunkowanych na wdrażanie innowacji, na badania i rozwój oraz na współpracę 
z naukowcami.  

W ramach dostępnych źródeł można wyróżnić zarówno finansowanie dłużne, 
kapitały obce bezodsetkowe, jak i kapitały własne, które przeznaczone są na rozpo-
częcie działalności  oraz na rozwój działalności innowacyjnej. Pochodzą one zarów-
no ze środków publicznych, jak i prywatnych. 

Niezwykle istotnym źródłem finansowania innowacji w Polsce są fundusze Unii 
Europejskiej. Środki unijne można pozyskać w ramach Programu Operacyjnego In-
teligentny Rozwój, Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz Progra-
mu Operacyjnego Polska Wschodnia.  Inteligentny Rozwój (PO IR) jest krajowym 
programem operacyjnym finansującym badania, rozwój oraz innowacje. W perspek-
tywie 2014-2020 na ten program zostało przeznaczone 8,6 mld euro. Głównym celem 
POIR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Systemowe zwiększanie nakła-
dów na prace B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa ma wpłynąć na podniesienie 
innowacyjności gospodarki. Podejmowane w ramach programu działania skoncen-
trowane są głównie na wzmocnieniu powiązań między biznesem a nauką, a tym sa-
mym na zwiększeniu stopnia komercjalizacji wyników prac B+R i ich praktycznego 
wykorzystania w gospodarce, a także na wsparciu innowacyjności firm. Najważniej-
szym założeniem PO IR jest wsparcie projektów badawczo-rozwojowych realizowa-
nych przez przedsiębiorców lub w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych oraz 
wprowadzenie wyników tych projektów na rynek. 

Program realizowany jest w ramach 5 osi priorytetowych10:
•	 wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,
•	 wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia dzia-

łalności B+R+I,
•	 wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,
•	 zwiększenie potencjału naukowo-badawczego,
•	 pomoc techniczna. 
O wsparcie w ramach Programu Inteligentny Rozwój występować mogą:
•	 przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP),
•	 jednostki naukowe oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych,
•	 instytucje otoczenia biznesu.

10  http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl  [dostęp: 7.06.2017]. 
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Tabela 2. Działania na rzecz innowacji w ramach PO IR  (2014-2020)
Table 2. Action for innovation from SG OP (2014-2020)
Poddziała-
nie Charakterystyka Aloka-

cja Finansowanie 

3.1.3 Fun-
dusz Po-
życzkowy 
Innowacji 

Dłużny instrument finansowy z prze-
znaczeniem na uruchomienie, wzrost 
i rozszerzenie działalności innowacyj-
nej dla startupów. 

129,74 
mln 
euro

Do 100% kosztów kwalifiko-
wanych. Maksymalna kwota 
pożyczki – 2 mln zł 

2.4.1 Scale 
UP – Start 
in Poland

Celem programu jest przyspieszenie 
rozwoju startupów; dedykowany dla 
małych i  średnich przedsiębiorstw, 
które chcą współpracować z dużymi 
przedsiębiorstwami; mający na celu 
przygotowanie produktu lub usługi 
do komercjalizacji, oparty na inten-
sywnej pracy z  uczestnikami tego 
programu, obejmujący w  szczegól-
ności wsparcie doradcze i mentorskie 
oraz wsparcie w  formie pieniężnej, 
mające na celu przyspieszenie pro-
cesu stworzenia produktu lub usługi

35 mln 
zł 

Maksymalna kwota grantu 
na pojedynczy projekt ak-
celeratora – 6  mln zł (część 
w  formie pieniężnej, część 
jako pakiet usług)  

2.3.2 Bony 
na innowa-
cje

Dofinansowanie na realizację projek-
tu obejmującego zakup od jednostki 
naukowej usługi polegającej na opra-
cowaniu nowego lub znacząco ulep-
szonego wyrobu, usługi, technologii 
bądź nowego projektu wzorniczego. 
Przeznaczony dla MŚP 

80,67 
mln 
euro

Do 85% kosztów kwalifiko-
wanych 

3.2.1 Bada-
nia na rynek

Wsparcie dla MŚP na wdrożenie 
wyników prac B+R zrealizowanych 
samodzielnie lub na zlecenie. Ich 
efektem musi być wprowadzenie 
na rynek nowych bądź znacząco 
ulepszonych produktów (towarów, 
usług). Produkt musi posiadać zdol-
ność patentową 

1047,89 
mln 
euro

Część badawcza – do 45% 
dla małego przedsiębiorcy, 
do 35% dla średniego przed-
siębiorcy, część doradcza – do 
50%; część inwestycyjna – 
zgodnie z  mapą pomocy re-
gionalnej. Maksymalna kwota 
dofinansowania – 20 mln zł 

3.2.2 Kredyt 
na innowa-
cje techno-
logiczne

Kredyt na innowacje technolo-
giczne  to instrument wsparcia dla 
mikro-, małych i  średnich przed-
siębiorstw planujących wdrożenie 
innowacji technologicznych. Korzy-
ścią dla firm jest premia technolo-
giczna, stanowiąca częściową spłatę 
kredytu udzielanego przez banki 
komercyjne na realizację inwestycji 
technologicznej

422 mln 
euro

Maksymalna wysokość pre-
mii technologicznej – 6 mln 
zł 
Udział premii technologicz-
nej w odniesieniu do warto-
ści kosztów kwalifikowanych 
ustalany jest zgodnie z puła-
pami określonymi w  mapie 
pomocy regionalnej (od 20% 
do 70%) 
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2.3.1 Proin-
nowacyjne 
usługi IOB 
dla MŚP

Wsparcie na rozwój i  wdrożenie 
innowacji technologicznej, produk-
towej lub procesowej. Usługa pro-
innowacyjna składa się  z  dwóch 
rodzajów  pomocy: usługi wsparcia 
innowacji i  usługi doradczej w  za-
kresie innowacji 
Instytucje otoczenia biznesu (IOB) 
– wszelkie instytucje ułatwiające 
funkcjonowanie przedsiębiorstw, 
świadczące na ich rzecz różnego ro-
dzaju usługi

43,58 
mln 
euro

Dofinansowanie do 70% 
wartości kosztów kwalifiko-
walnych projektu dla przed-
siębiorców, których całkowita 
kwota pomocy na te usługi 
nie przekracza 200 tys. eurodla 
jednego przedsiębiorcy w do-
wolnym trzyletnim okresie Do 
50% wartości kosztów kwalifi-
kowalnych projektu dla pozo-
stałych przedsiębiorców

Źródło: opracowanie własne. 

Program Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW) to instrument wsparcia roz-
woju społeczno-gospodarczego pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, pod-
karpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Jego środki – 2 mld euro 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – przeznaczone będą na rozwój 
innowacyjnej przedsiębiorczości oraz na ważne, z punktu widzenia spójności i do-
stępności terytorialnej makroregionu, inwestycje w  komunikację miejską, drogi 
i kolej. Poniższa tabela prezentuje opis działań w  ramach realizacji projektów na 
rzecz innowacji z PO Polska Wschodnia11. 

Tabela 3. Działania na rzecz innowacji w ramach PO PW  (2014-2020)
Table 3. Action for innovation from EP OP (2014-2020)

Poddziała-
nie Charakterystyka Aloka-

cja Finansowanie 

1.3.1 Wdra-
żanie inno-
wacji przez 
MŚP

W ramach poddziałania możliwości 
dofinansowania podlegają projekty 
realizowane na terytorium makrore-
gionu Polski Wschodniej dotyczące 
inwestycji początkowej i prowadzące 
do stworzenia innowacyjnych (przy-
najmniej na poziomie kraju) produk-
tów poprzez wdrożenie (własnych 
lub nabytych) wyników prac B+R

100 
mln 
euro

Maksymalna kwota dofi-
nansowania wynosi 7 mln zł. 
Na pokrycie kosztów kwali-
fikowalnych ponoszonych 
na realizację projektu w  ra-
mach wydatków związanych 
z inwestycją początkową jest 
ustalana zgodnie z   mapą 
pomocy regionalnej na lata 
2014–2020. 

11  https://www.polskawschodnia.gov.pl [dostęp: 9.06.2017]. 
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1.1.2 
Rozwój 
startupów 
w Polsce 
Wschod-
niej 

W ramach poddziałania możliwo-
ści dofinansowania podlegają pro-
jekty realizowane na terytorium 
makroregionu Polski Wschodniej 
polegające na rozwoju działalności 
biznesowej przedsiębiorstw typu 
startup gotowych do wejścia na ry-
nek z  produktem przygotowanym 
w  ramach Platformy startowej dla 
nowych pomysłów

140,1 
mln 
euro

Wysokość dofinansowania 
wynosi 85% kwoty kosz-
tów kwalifikowalnych i nie 
przekracza 800 tys. zł 

1.3.2 Two-
rzenie 
sieciowych 
produktów 
przez MŚP. 

Dofinansowaniu będą podlega-
ły projekty w  zakresie tworzenia 
i  rozwoju innowacyjnych produk-
tów sieciowych w  obszarach wpi-
sujących się w zakres Regionalnych 
Inteligentnych Specjalizacji wspól-
nych dla co najmniej dwóch woje-
wództw Polski Wschodniej. 

160 
mln 
euro

Koszty realizacji inwestycji 
początkowej – maksymal-
ną intensywność pomocy 
określa się zgodnie z mapą 
pomocy regionalnej.  
W  przypadku udzielenia 
pomocy na usługi dorad-
cze na rzecz MŚP – 50% 
kosztów kwalifikowalnych 

Źródło: opracowanie własne. 

Oprócz programów krajowych jest możliwość pozyskania dotacji na działal-
ność innowacyjną w  ramach wyznaczonych osi priorytetowych w  Regionalnych 
Programach Operacyjnych wszystkich województw.  Na przykład dla RPO dla wo-
jewództwa dolnośląskiego jest to Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, 
zawierająca następujące cele szczegółowe:

•	 zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej,
•	 zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw,
•	 lepsze warunki dla rozwoju MŚP,
•	 zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP,
•	  zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. 
Obok Programów Operacyjnych Unia Europejska w latach 2014–2020 przezna-

cza dodatkowe środki na finansowanie innowacji w ramach programów ramowych. 
Należą do nich:

•	 Program Horyzont 2020,
•	 Program COSME. 
Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest największym w hi-

storii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. W latach 2014–
2020 na nowatorskie badania i  innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie 
łącznie 77 028,3 mln euro. Struktura programu Horyzont 2020 została oparta na 
trzech zasadniczych, wzajemnie wspierających się filarach:
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•	 doskonałość w nauce, w tym wpieranie powstałych i nowych technologii 
oraz udostępnianie infrastruktury badawczej;  

•	 wiodąca pozycja w  przemyśle, w  tym  wspieranie innowacji w  małych 
i średnich przedsiębiorstwach;

•	 wyzwania społeczne. 
COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and me-

dium-sized enterprises) to program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw. Główne cele programu to12:

•	 wzmocnienie konkurencyjności i  trwałości unijnych przedsiębiorstw, 
szczególnie małych i średnich,

•	 krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia miejsc pracy 
oraz wzrostu MŚP.

Budżet programu to 2,3 miliarda euro, z czego co najmniej 60% (1,4 mld euro) 
zostanie przeznaczone na instrumenty finansowe. 

W ramach programu COSME realizowane są cztery kierunki działań:
•	 poprawa dostępu do rynków, dzięki usługom Enterprise Europe Network 

dla przedsiębiorców,
•	 poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania, dzię-

ki instrumentom finansowym (Instrument Gwarancji Kredytowych, Instrument 
Kapitałowy dla Wzrostu),

•	 poprawa warunków dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, 
•	 promocja przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości.
Dużą rolę w rozwoju innowacji w Polsce odgrywają programy realizowane przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).  Zadaniem Centrum jest wspie-
ranie tworzenia nowoczesnych rozwiązań i technologii zwiększających innowacyj-
ność, a tym samym konkurencyjność polskiej gospodarki. Działalność Centrum ma 
służyć wzmocnieniu współpracy między polskim biznesem oraz przyczyniać się do 
komercjalizacji efektów badań naukowych z korzyścią dla polskiej gospodarki. Cele 
te NCBR realizuje poprzez opracowywanie programów wsparcia badań stosowa-
nych i prac B+R, finansowanie komercjalizacji i transferu wyników do gospodarki, 
a także wspieranie rozwoju młodej kadry naukowej13. 

Jednym z  programów realizowanym przez NCBR jest INNOTECH.  Jest to 
program wsparcia nauki i  przedsiębiorstw w  zakresie realizacji innowacyjnych 
przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu (ścieżka programowa In-
-Tech), ze szczególnym wskazaniem na obszar zaawansowanych technologii (ścież-
ka programowa Hi-Tech). Program skierowany jest do podmiotów podejmujących 
działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia wyników badań, ukie-
runkowane na opracowanie i  wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów 

12  http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/program-cosme/ [dostęp: 8.06.2017]. 
13 http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/ [dostęp: 9.06.2017].
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lub usług. Program INNOTECH ma służyć zachęceniu przedsiębiorców do inwe-
stowania w sferę B+R oraz wzmocnieniu współpracy pomiędzy nauką i biznesem. 
W pierwszej kolejności środki z budżetu nauki kierowane będą do przedsiębiorców 
zainteresowanych i posiadających zdolność do zastosowania uzyskanych wyników 
badań w gospodarce oraz do jednostek naukowych.

Rozwój współczesnej gospodarki wymaga intensywnej współpracy strefy na-
uki z gospodarką. Kreatywność i innowacja stanowią istotny czynnik zwiększający 
konkurencyjność gospodarki. Dlatego  powstał realizowany przez NCBR Program 
Kreator innowacyjności, który umożliwia realizację projektów wspierających sze-
roko rozumianą komercjalizację B+ R14. Celem programu jest zwiększenie aktyw-
ności publicznych organizacji badawczych i przedsiębiorców w zakresie komercja-
lizacji wiedzy, w szczególności poprzez:

•	 rozwój systemów komercjalizacji wyników B+R z publicznych organizacji 
badawczych do przedsiębiorstw,

•	 zintensyfikowanie w  publicznych organizacjach badawczych działalności 
informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej dotyczącej komercjalizacji wiedzy,

•	 promowanie przedsiębiorczości wśród studentów, absolwentów i pracow-
ników uczelni oraz pracowników jednostek naukowych.

Kolejnym programem realizowanym przez NCBR i uzupełniającym działania na 
rzecz innowacyjności jest PATENT PLUS. Program PATENT PLUS stanowi wspar-
cie finansowe, ale przede wszystkim ma mobilizować do zwiększenia efektywności 
zarządzania własnością intelektualną poprzez patentowanie. Program został stworzo-
ny, aby zachęcić zarówno naukowców, jak i kierownictwo jednostek naukowych do 
występowania o prawną ochronę wyników prowadzonych przez nich badań. Głów-
nym celem programu jest zwiększenie liczby zgłoszeń patentowych, a  tym samym 
zwiększenie ochrony praw własności przemysłowej w Polsce, poprzez dofinansowanie 
lub refundowanie kosztów niezbędnych do przygotowania zgłoszenia patentowego. 
Pośrednio wdrożenie programu, poprzez ułatwienie pozyskiwania partnerów bizne-
sowych, powinno skutkować intensyfikacją komercjalizacji tworzonych wynalazków.

Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji to oferowany przez Polską Agen-
cję Rozwoju Przedsiębiorczości pilotażowy instrument finansowania innowacyj-
nych projektów, znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju.  Fundusz Pożycz-
kowy Wspierania Innowacji to mechanizm skierowany do dwóch grup odbiorców: 
bezpośredniej, w  postaci młodych przedsiębiorstw (pożyczkobiorców), spełniają-
cych kryteria mikro lub małego przedsiębiorcy oraz pośredniej, w postaci inwesto-
rów prywatnych, którzy dzięki możliwości finansowania dłużnego nowo powstają-
cych spółek mobilizowani są do inwestowania własnego kapitału. Inwestorem może 
być fundusz typu venture capital lub anioł biznesu. Fundusz Pożyczkowy Wspiera-

14  http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/kreator-innowacyjnosci/ [dostęp: 9.06.2017]. 
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nia Innowacji jako mechanizm wspierający współpracę między inwestorem a po-
czątkującym przedsiębiorcą pozwala na finansowanie innowacyjnych, nierzadko 
przełomowych projektów, które ze względu na wysokie ryzyko nie miałyby szans 
powodzenia poprzez zaangażowanie jedynie kapitału prywatnego. Fundusz Pożycz-
kowy Wspierania Innowacji został zaprojektowany w sposób umożliwiający reduk-
cję barier, na które napotykają podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą. 
Mechanizm oferowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pozwala 
zniwelować zarówno finansowe, jak i pozafinansowe ograniczenia, typowe dla star-
tupów znajdujących się na bardzo wczesnym, zalążkowym etapie rozwoju.

Przedsiębiorca będący w spółce kapitałowej może ubiegać się o udzielenie po-
życzki w kwocie od 200 tys. zł do 2 mln zł, a jej wysokość nie może przewyższać 
dwukrotności środków pozyskanych od inwestora prywatnego w  drodze emisji 
udziałów lub akcji. 1 zł zainwestowany przez fundusz podwyższonego ryzyka typu 
venture capital bądź anioła biznesu umożliwia zatem pozyskanie przez spółkę 1 zł 
kapitału pożyczkowego oferowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębior-
czości. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 5 proc. rocznie. Fundusz dys-
ponuje budżetem w wysokości 106 mln zł15. 

Przykładem na mieszaną, publiczno-prywatną formę finansowania innowacji 
jest Polski Fundusz Rozwoju Ventures, który działa w formule funduszu funduszy, 
oferując finansowanie innowacyjnym spółkom z sektora MŚP poprzez wybranych 
pośredników finansowych, np. fundusze venture capital lub aniołowie biznesu. 
Środki przeznaczone na innowacyjne przedsięwzięcia pochodzić będą z funduszy 
europejskich (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020) oraz środków 
prywatnych zapewnionych przez wybranych pośredników finansowych. Obecnie 
PFR Ventures wdraża fundusze dedykowane innowacyjnym MŚP znajdujących się 
na różnych etapach rozwoju, zaczynając od najwcześniejszej fazy (pre-seed), fazy 
zalążkowej (seed), poprzez pierwsze wdrożenia (early stage), aż po fazę wzrostu 
i ekspansji. Na przykład dla przedsiębiorstw na najwcześniejszym etapie rozwoju 
przeznaczony jest program PFR Starter FIZ, z budżetem 782 mln zł16.  W kontek-
ście działalności innowacyjnej przedsiębiorstw warto wspomnieć o rozwiązaniach 
podatkowych obowiązujących w Polsce. Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzono dla 
przedsiębiorców możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowa-
nia wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową,  czyli tzw. ulgę 
na badania i  rozwój (ulga B+R)17. Ulga pozwala na osiągnięcie realnych korzy-
ści finansowych wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczą 
bez względu na branżę, w której funkcjonują. Warunkiem skorzystania z ulgi B+R 

15  http://www.parp.gov.pl [dostęp: 9.06.2017]. 
16  https://www.pfrventures.pl [dostęp: 10.06.2017]. 
17  Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowa-
cyjności, Dz.U. 2015, poz. 1767. 
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jest poniesienie wydatków mieszczących się w ustawowo zdefiniowanej działalno-
ści badawczo-rozwojowej. Działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność 
twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w spo-
sób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zaso-
bów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Podsumowanie 

Według raportu The Global Innovation Index z  2016 r. określającym poziom 
innowacyjności Polska zajęła 39 miejsce na świecie (na 128 sklasyfikowanych kra-
jów)  oraz 27 wśród krajów UE (niższy poziom  innowacyjności w UE miały Grecja 
i Rumunia). W rankingu zestawiono także kraje pod względem efektywności inno-
wacji (efficiency ratio). Wskaźnik ten pokazuje sensowność nakładów na innowacje 
w stosunku do ich efektów. Pod tym względem Polska uplasowała się dopiero na 66 
pozycji18.  Z powyższych danych wynika, że w zakresie innowacyjności w Polsce jest 
jeszcze wiele do zrobienia 

Polskie przedsiębiorstwa mają ogromny potencjał, by tworzyć i opracowywać 
innowacyjne rozwiązania znane na całym świecie. Istnieje coraz większa świado-
mość podejmowania działalności innowacyjnej, co widoczne jest chociażby w ce-
lach strategicznych przedsiębiorstw.  Coraz więcej firm podejmuje działalność 
w obszarach badawczo-rozwojowych. Przejawia się to w  ich nowych, innowacyj-
nych produktach, oferowanych usługach i modelach biznesowych. Ponadto coraz 
więcej przedsiębiorstw dostrzega w tworzeniu innowacyjnych i unikatowych roz-
wiązań szansę na konkurencyjność oraz zdobycie nowych, zagranicznych rynków. 
Z drugiej jednak strony istnieje wiele utrudnień w rozwijaniu działalności innowa-
cyjnej. Mimo tak szerokiej palety możliwości pozyskania środków finansowych dla 
przedsiębiorstw, nadal istnieje szereg czynników stanowiących bariery w realizacji 
projektów innowacyjnych przez polskie przedsiębiorstwa. Aby uzyskać dofinanso-
wanie, należy spełnić określone warunki, które mogą stanowić istotne ograniczenie 
w dostępie do kapitału. Ponadto dla wsparcia finansowego innowacji niezbędne jest 
stworzenie odpowiedniego zaplecza instytucjonalno-systemowego, prawnego czy 
edukacyjnego. Należy tu podkreślić znaczenie odpowiedniej edukacji przedsiębior-
ców w zakresie korzyści, jakie można osiągnąć dzięki inwestowaniu w działalność 
badawczo-rozwojową, ponieważ rozwój sektora nowych technologii ściśle powiąza-
ny jest z nakładami na badania i rozwój. Z pewnością czynnikami, które motywują 
przedsiębiorców do podjęcia działań na rzecz innowacyjności, są korzystne przepisy 
prawne, zwiększenie możliwości pozyskania bezzwrotnego finansowania, perspek-
tywa współpracy z naukowcami oraz szybki zwrot z zainwestowanych nakładów. 

18  S. Dutta, B. Lanvin, S. Wunsch-Vincent (ed.), The Global Innovation Index 2016. Winning with 
Global Innovation, Cornel University, INSEAD, WIPO, 2016.   
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Jak wynika z przeprowadzonej analizy, polscy przedsiębiorcy mają obecnie na-
rzędzia do skutecznego wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Dostępnych jest 
wiele źródeł finansowania działalności innowacyjnej na każdym etapie rozwoju 
przedsiębiorstwa. Istnieje również możliwość uzyskania usług doradczych z zakre-
su innowacji. Zachętą jest także ulga na badania i  rozwój. Powstaje coraz więcej 
możliwości współpracy biznesu z nauką. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę 
na takie aspekty jak wzrost nakładów na badania i rozwój, pogłębianie współpracy 
przedsiębiorców i naukowców oraz wpisanie strategii innowacyjnych w długoletnie 
strategie biznesowe firm. 

Identyfikacja źródeł finansowania działalności innowacyjnej oraz ich dostęp-
ności dla polskich przedsiębiorstw może stanowić podstawę do dalszych rozważań 
w tym zakresie. Jako jedną z barier rozwoju innowacyjności często podaje się brak 
dostępu do informacji o  możliwych źródłach finansowania. Dlatego takie zbior-
cze zestawienie może być pomocne w podnoszeniu wiedzy na ich temat, co może 
skutkować większym wykorzystaniem kapitałów na działalność innowacyjną przez 
przedsiębiorstwa. Naturalną konsekwencją dokonanej analizy wydaje się być zgłę-
bienie, w  jakim zakresie i  w jakiej wysokości omówione źródła są przez polskie 
przedsiębiorstwa wykorzystywane oraz w jaki sposób przyczyniają się one do pod-
noszenia innowacyjności w Polsce. Istotne również jest to, jakie przyjmowane są 
kryteria wyboru danego źródła finansowania. 
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Abstract: The purpose of this paper is to present investment practices in Ukraine in the con-
text of international experience. The paper  analyzed the method of estimation of the degree 
of ease of investment climate in Ukraine and studied international experience of investment 
processes. Considered the directions of investment policies that contribute to the improve-
ment of the investment climate. In this study the statistical data was used from the official 
website of the State Statistics Committee of Ukraine.

Keywords: investment, investment process, investment climate, investor, investment policy

Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest prezentacja praktyk inwestowania na 
Ukrainie na tle międzynarodowych doświadczeń. W opracowaniu przedstawiono metodę 
szacowania stopnia łatwości klimatu inwestycyjnego na Ukrainie i zbadano międzynarodowe 
doświadczenia procesów inwestycyjnych. Uwzględniono kierunki polityki inwestycyjnej, 
które przyczyniają się do poprawy klimatu inwestycyjnego. W opracowaniu wykorzystano 
dane statystyczne z oficjalnej strony internetowej Ukrainy.
 
Słowa kluczowe: inwestycja, proces inwestycyjny, klimat inwestycyjny, inwestor, polityka 
inwestycyjna

Introduction

Investment activity is given an important place, because conducting large-scale 
economic, political, and social reforms aimed at providing favourable conditions 
for sustainable economic growth. From the perspective of essence of reforming the 
economy, the problem of increasing investment activity and improve the invest-
ment climate is one of the main objectives of each country.

1. The investment process in Ukraine

For many years, Ukraine has experience in investment activity, conducts an active 
policy to attract foreign capital in the country, changes the strategy and tactics of the 
management of investment processes. However, this, in our view, inadequate measure 
regulators, public investment made is not developed effective stimulating levers for 
establishing international cooperation, there are gaps in the investment law.

At the present stage of political instability unstable growth of investments and their 
effective use is not so much tactless, but not strategic. Its successful solution involves 
a comprehensive accounting of the distinctive investment process complex relationship 
of many elements of investment field. In this case, as shown by the experience of devel-
oped countries, the consistent implementation of the interrelation between the micro-
and macroeconomic reproduction is possible only with the support of the market as 
a self-regulating system, and on the regulatory investment activity of the State.
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According to the State Standard in January-June, 2016, the investments of for-
eign investors into the economy of Ukraine totaled 2859.1 million United States 
dollars and removed 330.1 million United States dollars appropriately (share capi-
tal), in the January-June 2015 – 1042.4 million United States dollars and 351.3 mil-
lion United States dollars, respectively (fig. 2)1.

Figure 1. Dynamics of investments in Ukraine
Rysunek 1. Dynamika inwestycji  na  Ukrainie

Source: Statistical information from the official website of the State statistics Committee of 
Ukraine, http://www.ukrstat.gov.ua (22.03.2017).
Źródło: Informacje statystyczne z oficjalnej strony Danych Statystycznych Ukrainy, http://
www.ukrstat.gov.ua (22.03.2017).

The amount raised from the early investment direct foreign investment (appro-
priately) in the economy of Ukraine in the 01.07.2016 of the year totalled 44790.7 
million United States dollars.

The investments are in already developed areas of economic activity. 
At the enterprises of industry focused 29.6% of total direct investment in Ukraine, 
in the institutions of the financial and insurance activity – 29.4%2.

Up to ten major countries-investors, which account for 83.5% of total direct invest-
ments include: Cyprus – 11091.7 million United States dollars, the Netherlands – 5769.0 
million United States dollars, Germany – 5447.4 million United States dollars, Russia – 

1  Statistical information from the official website of the State statistics Committee of Ukraine, http://
www.ukrstat.gov.ua (22.03.2017).
2  Ibidem.
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4740.4 million United States dollars, Austria – 2629.8 million United States dollars, Unit-
ed Kingdom – 1969.0 million United States dollars, Virgin Islands (UK)-1719.5 million 
United States dollars, France – 1526.0 million United States dollars, Switzerland – 1476.5 
million United States dollars, and Italy-964.9 million United States dollars (fig. 2)3.

Figure 2. Major countries-investors
Rysunek 2. Główni inwestorzy na  świecie

Source: Statistical information from the official website of the State statistics Committee of 
Ukraine, http://www.ukrstat.gov.ua (22.03.2017).

Up to ten regions: Dnipropetrovsk, Donetsk, Kharkiv, Kyiv, Luhansk, Lviv, Odes-
sa, Zaporozhye, Poltava, Ivano-Frankivsk regions and Kyiv received the largest total 
investment – 94.1 per cent of all involved foreign direct investment.Such the direction 
of foreign direct investment and capital investment in the regional context is not con-
ducive to uniform socio-economic development of the regions and the strengthens 
further increase the gap in their development. The volume development of capital 
investment companies of Ukraine in January-June 2016 make 119.8 billion UAH.

The leading spheres of economic activity, in terms of attracting capital invest-
ments in January-June 2016 remain: industry – 33.4%, construction – 13,7%, agri-
culture, forestry and fishery – 14,5%, information and telecommunications – 4,8%, 

3  Ibidem.
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wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles – 10,0%, trans-
port, storage, postal and courier activities – 6.8%, public administration and de-
fence; compulsory social insurance – 2.3% (fig. 3)4.

Figure 3. Leading spheres of economic activity, in terms of attracting capital investments in 
January-June 2016 [%]
Rysunek 3. Główne sfery działalności gospodarczej inwestycji kapitałowych w  okresie 
styczeń-czerwiec 2016 r. [%]

Source: Statistical information from the official website of the State statistics Committee of 
Ukraine, http://www.ukrstat.gov.ua (22.03.2017).

The main source of financing of capital investments still remain own means of 
enterprises and organizations, at the expense of which in January-June 2016 mas-
tered 72.2 per cent of capital investment.The share of loans to banks and other loans 
in the total amount of investment formed to 8.1 per cent.

Due to State and local budgets developed 3.9 per cent of capital investment. The 
share of funds of foreign investors was 3.7 per cent of all investments, the share of public 
funds on construction of housing – 10.0%. Other sources of funding are 2.1 per cent.

Therefore, Ukraine remains attractive to investment, at the same time it isn’t out 
of the world processes are sufficiently integrated in the world economy and viola-

4  Ibidem.
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tion of macro-stability in foreign markets has it’s response in Ukraine.
In the rating of investment attractiveness of countries International Business Com-

pass during 2015, published by BDO, Ukraine rose in 20 positions during one year5.
Ukraine in the rating is located on 89th place and is included in the list of coun-

tries, which showed the best growth during the year, along with Belarus and Latvia. 
In 2014, our country took 109th position6.

These codes are formed by BDO in conjunction with the Hamburg Institute of 
the world economy, and to characterize the economic and financial attractiveness 
of different countries on the basis of the three main indicators: economic, political 
and socio-cultural conditions.

In the ranking of the ease of doing business, which concludes, the World Bank, 
Ukraine has taken 83th place and enhanced its position in the 4 points compared 
to the previous year7.

The Doing Business 2016 report notes that a key reform, which has contributed to 
raising the rating of Ukraine, is a simplification of the registration business. So, in the field 
of registration of enterprises of Ukraine took 30th place and enhanced its position in the 
40 points compared to the last year. In Ukraine the time on the registration of the enter-
prise by the taxpayer and to drop the fee for State registration of business is reduced8.

To further improvement of the investment climate of Ukraine relevant for today 
is the question of improvement of the legal and organizational bases for increasing the 
efficiency of mechanisms ensuring a favourable investment climate and the formation 
of the basics of saving and increase of competitiveness of the national economy.

Foreign direct investment should strengthen international investment position 
in Ukraine and prevent the growth of the external debt, for today, the situation in the 
economy of the country is the opposite – investments shrinking, and debts are growing.

1. Investment policy in selected countries

Competition for global leadership is led by countries that have managed to establish 
the optimal investment policy and set up a mechanism for its implementation. These 
include, in particular, the United States, Japan, Germany and other members of the “G7”. 
For these countries the State intervention in the investment sector of the economy has 
been the norm for a long time and its methods was systematically improved. The most 
interesting in the regulation of investment activity seems to be the experience of the 
United States, Britain, Germany, Japan and France. It is those countries economic de-

5  Ibidem.
6  Ibidem.
7  Statistical information from the official website of the State statistics Committee of Ukraine, http://
www.ukrstat.gov.ua (22.03.2017).
8  Statistical information from the official website of the State statistics Committee of Ukraine, http://
www.ukrstat.gov.ua (22.03.2017).
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velopment strategies which could serve, as it seems to us a clear example for Ukraine.
The main priorities of American investment policy is to attract investments in 

the United States, as well as to stimulate foreign investment in order to create ad-
ditional jobs and economic recovery. In this regard, the main priority of the Federal 
Government, authorities at the level of States and at the municipal level, to advocate 
the maximum support for potential investors and creating effective incentives for 
investment. In particular, such as providing tax breaks, including in the form of tax 
credits, reduced bank lending, innovative grants and others.

The federal structure of the State regulation of foreign investments in the United 
States is carried out on two levels: at the federal level and at the level of States. 
On the federal level usually established General requirements and specific require-
ments for the participation of foreign investors in the projects on the territory of 
the respective States are set by local management. The work on attraction of foreign 
investments each State builds up independently on the basis of long-term and short-
term programs, which are developed in accordance with the local legislation and 
taking into account local characteristics and needs. Each State has its own program 
for attracting domestic and foreign investments, because the strength of the current 
practice of the Federal Government plays an active role in defining the objectives 
of the economic development of a region of the country. The local administration 
to independently determine the prospective directions of industrial development at 
the expense of both public and attracted funds9.

The politics held in United States, individual exceptions, providing equal condi-
tions for economic entities of foreign and national investors. For example, foreign 
investors can safely invest their funds in most sectors of the economy, as well as 
display the basic capital and profits.

In the United States regulation of investment processes in certain part carries 
the State. Of the total investment in the economy of the United States at a fraction 
of the State accounts for more than 20%, 12% goes to investments from the federal 
budget. The influence of the State on the investment activity is carried out with the 
help of such financial instruments as the preferential tax rates on income, the policy 
of accelerated depreciation, to stimulate certain categories of investment10.

United States purposefully develop international cooperation in the investment 
field. A significant role in the regulation of investment activity of the UK play in-
vestment companies – density. The legal basis for the existence of the trusts have 
limited liability, and the primary purpose of advocating effective merging of small 
investments into large. The whole system of regulation of investment activity of the 

9  D. Norkot, Investment decisions (transl. from English, edited by A. Shokhina), M: Banks and stock 
exchanges, YUNITI, 2007, p. 247.
10  Foreign Direct Investment Position in the United States, “Survey of CurrentBusiness”, September 
2008, p. 102.
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UK is aimed primarily at protecting the rights of the owners of capital and to ensure 
the rapid accumulation of capital in the interests of their owners, and, ultimately, 
the development of production and consumption growth11.

The Germany investment activities regulation, special attention is paid to the 
investment companies whose activity is regulated by the Law about the investment 
companies (1970). These companies are credit institutions. Therefore, they are sub-
ject to all legislation that is relating to credit institutions. The organization of col-
lective investments in Germany is very similar to the circuit operation of the trust 
in the UK. The main difference is that the German management company must be 
a credit organization and fall under the scope of banking regulation and control.

In France, despite the absence of a special law regulating foreign investments, the 
system of “prior notification of the authority about the intentions to extend the period 
of testing.” It mainly applies to investors from countries which are not EU members 
but participating in the activity of the French company. Furthermore, in French law 
there is a  clear distinction between direct and other foreign investments, which is 
explaining of using more favorable regulation in relation to the last. This is due to the 
fact that, despite the significant simplification of foreign investment regulation pro-
cedure, for most operations relating to the implementation of direct investments in 
France, is still requiring prior notification of intent or pre-authorization12.

The main methods of the investment activity regulation in the UK, France, Ger-
many and Japan are:

 – regulation of the total investments. This is the main method of the invest-
ment process management carried out through the policy lending rate, monetary, 
tax and depreciation policies;

 – selective investments stimulation in some enterprises, sectors and spheres of 
activities through credit and tax incentives, for example, the investment loan using;

 – direct administrative intervention in the investment process to input or 
output of the certain production facilities through the coordination of the major 
corporations plans.

Countries such as France and Germany focus of government economic policy 
on equalization of regional economic differentiation. It means that in addition to 
the branch method of the cash distribution is also using the state method because it 
is believing to be more effective.

In Germany in the practice of regional investment is the notion of “public task”, 
which corresponds to the concept of “target program”. In the new (Eastern) Fed-
eral States, developed rules “Improving regional economic structures” that help in 
investments stimulating by providing subsidies for the infrastructure development 
from the federal and local budgets, and the European regional development Fund.

11  Financial Services Act 1986, Halsbury’s Statutes, London 1986, p. 167.
12  Societes Commerciales, Memento pratique Francis Lefebvre, Editions Francis Lefebvre, 2010, p. 102.
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In France the relationship between the state and regions are build on a contract 
basis within the national planning system. In this way the state promotes economic 
development of the regions. Each region concludes planned contracts with a state 
that bind both parties to a certain investment program. Then they are entering in 
the national States plan as a priority. Additional funds are trying to identify the most 
problematic regions. The implementation of such a policy is carried out in the eco-
nomic restructuring of regions. For this purpose, the allocated investment grants 
available to assist in the improvement of regional infrastructure and creating jobs in 
priority sectors of the economy13.

French and German experience of state regions financing with the aim of cor-
recting imbalances in their development has been actively used at the EU level, 
which was created a special Structural Fund of the EU. This Fund accumulates funds 
of all states of the European Union members. But only those States on whose ter-
ritory from the point of view of economic development are the most problematic 
regions. Funds such funds are replenished not only due to receipts from the budget, 
but also based on attraction of free funds of the Austrian national Bank.

To finance critical structural projects that are building primarily for industry 
principles, Japan and China actively use the budget funds and various forms of citi-
zens savings that are under the state responsibility.In China, lending to the economy 
falls on the banking system. The main types of lending are commercial and political 
credit. For commercial lending interest rates on loans, as well as areas for lending 
are based on market principles. “Political lending” is meant to be the main instru-
ment for implementing state economic policy.

For this, China has established three state-owned development Banks. The prin-
cipal source of funds formation for the “political lending” is the state budget14.

In Japan the budget deficit at all levels, as well as state-owned enterprises is 
largely financed by the citizens savings as the main subscriber to government bonds 
in the primary market and a major buyer on the secondary is “Bureau of trust funds.” 
The bureau manages the public pension system, savings and insurance deposits in 
the postal savings banks. The funds of the bureau and government bonds are used to 
finance large-scale infrastructure development projects in which the private sector 
has no direct commercial interest. Such financing is carried out through a Program 
of investments and borrowings adopted by the Parliament annually.

13  Index of economic Freedom, The Heritage Foundation, Washington, 2009, http://www.heritage.org/
Index/pdf/Index09Full.pdf (22.03.2017).
14  P. Kamenov, China in the twenty-first century, The globalization of security interests, ed. by                                
R. Chupryna - М., 2012, p. 258.
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Conclusions

It should be noted that comparative analysis of a number of countries on indica-
tors such as the presence of an established Agency of foreign capital promotion in 
the economy’s functions, the existence of free trade zones, the system of relation-
ships between public and private sectors, measures to support foreign investments 
and guarantees for foreign investors, the scheme of interconnection of all partici-
pants in the investment process, the limits of the areas of penetration of foreign cap-
ital in the interests of security, regional differentiation motivation showed a similar 
picture in the tools and methods used by the investment policy.

Therefore, in the economically developed countries of the world, as well as in 
Ukraine, the ongoing investment policy and it’s regulatory support is heavily influ-
enced by the political events that are recently happening and integration processes. 
Which is generally a  common, unifying feature of investment activity regulation 
in Ukraine and in foreign countries. However, there are some differences in the 
process of formation of an effective investment model could be used in Ukrainian 
conditions.
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PRZYKŁAD NIEEFEKTYWNEJ ZMIANY 
W PRZEDSIĘBIORSTWIE W ASPEKCIE 
RETROSPEKCJI DZIAŁALNOŚCI PKS

THE EXAMPLE OF AN INEFFECTIVE CHANGE 
IN THE COMPANY IN TERMS OF THE HISTORY 

OF CAR COMMUNICATION ENTERPRISES ACTIVITY

Streszczenie: Dzisiejszy świat charakteryzuje bardzo duża zmienność, która dotyczy każdej 
sfery przedsiębiorstwa. Zmiany występują zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w jego otocze-
niu. Te, które można obserwować w otoczeniu przedsiębiorstwa, charakteryzują się zwięk-
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szaniem tempa dokonywania i wpływają na niezakłócone funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 
Z kolei te występujące w organizacji powinny być zamierzonym i zaplanowanym procesem. 
W artykule przedstawiono istotę zmiany w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu. Wykorzystu-
jąc metodę badania dokumentów, ukazano szczegółowo losy przedsiębiorstw komunikacji 
samochodowej, od ich powstania w latach powojennych, poprzez wpływ zmian ustrojowych 
w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, aż do lat współczesnych. 

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej, PKS, transformacja syste-
mowa, zmiana w organizacji, historia przedsiębiorstwa

Abstract: Today’s world can be characterized by very high volatility, which affects every 
sphere of business. Changes occur in both the enterprise and its environment. Changes that 
can be observed in the company’s environment are characterized by increased pace of pro-
duction and they have impact on undisturbed operation of the company. Changes in the 
organization should be the intended and planned. The article presents the essence of change 
in the company and its surroundings. By using the metod of document examination, the 
author shows in details the history of Car Transport Enterprises, since their inception in the 
postwar years, is shown in details, through the influence of the political changes in Poland 
in the 1990s, up to the present.

Keywords: Car Communication Enterprises, PKS, system transformation, change in orga-
nization, history of the company

Wstęp

Współczesna rzeczywistość charakteryzuje się bardzo dużą zmiennością. Do-
tyczy ona każdej sfery, od zmieniających się ludzi, ich zachowań, norm i wartości, 
poprzez przedsiębiorstwa, ich kultury i struktury organizacyjne po samo otoczenie, 
w którym występują wszystkie te przemiany. Od lat sześćdziesiątych XX wieku ob-
serwuje się wyraźny wzrost dynamiki otoczenia, szczególnie związany ze wzrostem 
nowości zmiany, tempa jej dokonywania się, jak również zwiększeniem intensyw-
ności i złożoności samego otoczenia1.

Polskie przedsiębiorstwa, silnie związane ze sposobem funkcjonowania w poprzed-
nim systemie, aktualnie muszą funkcjonować w warunkach, w których bierze się pod 
uwagę szczególnie otoczenie zewnętrzne. Dzisiejsze otoczenie wymusza na przedsię-
biorstwach szybkie reagowanie na zachodzące zmiany, ponieważ są one jedyną stałą 
i pewną rzeczą w obecnym świecie gospodarczym. Występowanie w otoczeniu nowych, 
nieznanych dotąd przez przedsiębiorstwa oczekiwań i problemów, wymaga, aby sięgać 
po aktualne, nowoczesne metody zarządzania umożliwiające spełnienie oczekiwań nie 
tylko właścicieli, ale także klientów, kontrahentów, dostawców itp.2 

1  B. Kożuch, Nauka o organizacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011, s. 223.
2  Zob. E. Okoń-Horodyńska, Globalizacja a przewidywane kierunki rozwoju gospodarki narodowej, 
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1. Istota zmiany w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu

Zachodzące zmiany, determinujące funkcjonowanie przedsiębiorstwa w  oto-
czeniu, w literaturze przedmiotu są definiowane według różnych podejść. Zmianę 
można definiować jako modyfikację pewnej części w ramach wyszczególnionej cało-
ści3 lub jako zdarzenie, wskutek którego postać końcowa jest zmieniona w stosunku 
do postaci początkowej4. Natomiast w kontekście przedsiębiorstwa i jego otoczenia 
zmiana to planowane i kontrolowane przekształcenie sposobu jego funkcjonowa-
nia, będące odpowiedzią na zachodzące lub prognozowane wariacje w otoczeniu, 
skierowana na podniesienie poziomu konkurencyjności i efektywności tego przed-
siębiorstwa5. Zmianę można również definiować jako funkcję systemu, odnoszącą 
się do walki z chaosem i poprawy swojej pozycji w otoczeniu6. Każda z przedstawio-
nych definicji jest odmienna, lecz wszystkie posiadają wspólną ideę, którą można 
sprecyzować jako osiągnięcie innego stanu poprzez przekształcenie obecnego.

Zmiany w przedsiębiorstwie nie można określać jako pojedynczej czynności. 
Jest to proces, na który składają się wzajemnie ze sobą powiązane zdarzenia7.

2. Historia przedsiębiorstw komunikacji samochodowej

Podstawą formowania się przedsiębiorstw transportowych w Polsce były zmiany, 
jakie wystąpiły po zakończeniu II wojny światowej i powojenne potrzeby komuni-
kacyjne zniszczonego kraju. Z wielu źródeł wynika, że przedsiębiorstwa Państwowej 
Komunikacji Samochodowej zaczęły powstawać po zakończeniu działań wojennych 
od roku 1945. Powołano wówczas do życia, na wniosek ministra komunikacji, Pań-
stwowy Urząd Samochodowy8 w Warszawie wraz z terenowymi agendami. Po kilku 
miesiącach, a dokładnie 16 stycznia 1946 roku, na mocy Dekretu Rady Ministrów 
wydzielono z  Państwowego Urzędu Samochodowego przedsiębiorstwo zajmujące 
się wyłącznie przewozami i utworzono przedsiębiorstwo pod nazwą Państwowa Ko-
munikacja Samochodowa9. Wraz z odbudową kraju wzrastała liczba przewożonych 

[w:] Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, red. K.B. Matusiak, J. Kuciński, A. Gryzik, PARP, War-
szawa 2009, s. 27; E. Wiśniewska, Restrukturyzacja organizacyjna jako zmiana radykalna, „Zeszyty 
Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2013, nr 67, s. 173-174.
3  R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, s. 407.
4  T. Pszczołkowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, PWN, Wrocław – Warszawa – 
Kraków – Gdańsk 1978, s. 298.
5  R. Wendt, Zarządzanie zmianą w polskiej firmie, Dom Wydawniczy Zachorek, Warszawa 2010, s. 11.
6  B. Kożuch, Nauka…, s. 224.
7  Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Sztumskim, Instytut Badań nad Gospodarką 
Rynkową, PBS Spółka z o.o., Gdańsk – Sopot 2012, s. 19-31.
8  S. Bukowski, A. Rostocki, Transport drogowy w Polsce ludowej, Wydawnictwa Komunikacji i Łącz-
ności, Warszawa 1973, s. 33-41.
9  Dekret z dnia 16 stycznia 1946 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego „Państwowa Komu-
nikacja Samochodowa” (Dz.U. 1946 r. nr 4, poz. 31).
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pasażerów. Do pierwszych przewozów pasażerskich używano samochodów wojsko-
wych lub ciężarowych zaadaptowanych na potrzeby przewozu osób. Jedne z pierw-
szych autobusów stanowiły poniemieckie pojazdy, między innymi marki Mercedes10. 
W 1947 roku powstało osiem oddziałów okręgowych PKS11. Począwszy od 1949 roku, 
przedsiębiorstwa te otrzymywały coraz nowocześniejsze, jak na tamte czasy, autobusy. 
W 1946 roku „cały” PKS przewiózł niespełna 9 mln osób, a w roku 1949 było to już 
ponad 40 mln osób12. W roku 1950 Dyrekcja Naczelna PKS zostaje przekształcona 
w Centralny Zarząd PKS w Warszawie, a dyrekcje okręgowe w zarządy okręgowe13. 

Ważną datą w historii przedsiębiorstw komunikacji samochodowej był rok 1960. 
To wówczas, na podstawie uchwały nr 23 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 195914, 
powstało 17 wojewódzkich przedsiębiorstw PKS oraz utworzono Zjednoczenie Pań-
stwowej Komunikacji Samochodowej. Pod to zjednoczenie podlegały nowo powsta-
łe przedsiębiorstwa PKS, które jednocześnie były podporządkowane wojewódzkim 
radom narodowym. W toku reformowania ekspozytury przekształcono w oddziały, 
a stacje terenowe w placówki terenowe15. Rosnąca liczba pasażerów spowodowała, że 
w latach siedemdziesiątych nastąpił gwałtowny wzrost liczby nowych dworców PKS. 
Najczęściej przenoszono lokalizację lub wybierano nowe miejsca, które umożliwiały 
zbudowanie nowych budynków dworców. Ponadto w sąsiedztwie nowych dworców 
budowano także inne budynki wykorzystywane przez przedsiębiorstwa PKS, w tym 
między innymi zajezdnie czy zaplecze obsługowo-naprawcze, tworząc w ten sposób 
nowe bazy PKS16. Obiekty te często użytkowane są do dnia chwili obecnej, z więk-
szym lub mniejszym przystosowaniem do aktualnych warunków. Zarządzenie Mini-
stra Komunikacji nr 104 z dnia 2 czerwca 1975 roku w sprawie zmian w terytorialnym 

10  http://www.feniks-v.pl/historia_gliwice.php [dostęp: 11.08.2014].
11  http://www.pkssuwalki.pl/0,1,20.html?locale=pl_PL [dostęp: 11.08.2014].
12  http://www.autobusik.com/content/view/408/17/ [dostęp: 11.08.2014].
13  http://www.pkswalcz.pl/firma.php?id_strony=124&id_grupy=2&id_dzialu=2&lang=pl [dostęp: 
11.08.2014].
14  Uchwała nr 23 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1959 r. w sprawie organizacji przedsiębiorstw 
Państwowej Komunikacji Samochodowej i powołania Zjednoczenia Państwowej Komunikacji Samo-
chodowej (MP z 1959 r. nr 13, poz. 43, akt nieobowiązujący).
15  http://www.pkssuwalki.pl/0,1,20.html?locale=pl_PL [dostęp: 11.08.2014].
16  http://www.pks-czestochowa.pl/historia_firmy.php [dostęp: 11.08.2014];
http://www.pks.olsztyn.pl/historia (dostęp 11.08.2014 r.);
http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,47262,14678294,Ministerstwo_pyta__Dlaczego_wpisaliscie_dworzec_PKS.
html [dostęp: 11.08.2014];
http://www.pkswalcz.pl/firma.php?id_strony=124&id_grupy=2&id_dzialu=2&lang=pl [dostęp: 11.08.2014]; 
http://www.pks.chojnice.pl/strona.php?a=1&lg=pl [dostęp: 11.08.2014]; 
E. Modrzejewski, J. Radkiewicz, J. Sieczkowski, Realizacja dworca autobusowego w Kielcach, „Inżynieria i Bu-
downictwo” 1986, nr 3; 
http://pkspolonus.pl/pl/poznaj-polonus/historia-polonus [dostęp: 11.08.2014];
http://www.pks-gorzow.pl/2,historia.html [dostęp: 11.08.2014]; 
http://www.pks-wielun.pl/index.php/historia.html [dostęp: 11.08.2014]; 
http://www.pks.strzelceop.pl/index.php/historia (dostęp 11.08.2014 r.);
http://www.pks.kielce.pl/?page[0]=historia_firmy&page[1]=historia_prawa [dostęp: 11.08.2014].



Przykład nieefektywnej zmiany w przedsiębiorstwie w aspekcie retrospekcji... 53

zasięgu działania i organizacji przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samocho-
dowej ustalało terytorialny zasięg funkcjonowania poszczególnych przedsiębiorstw17. 
W tej formie przedsiębiorstwa te działały do końca roku 1981. 

Przedsiębiorstwa PKS do lat osiemdziesiątych obsługiwały na wyłączność auto-
busowy transport podmiejski oraz dalekobieżny na terytorium całego kraju. Był to 
okres, w którym często odnotowywano najlepsze wyniki działalności18. 

W latach osiemdziesiątych XX wieku w Polsce nastąpił kryzys gospodarczy. Po-
garszająca się sytuacja gospodarcza kraju negatywnie wpłynęła na przedsiębiorstwa 
PKS, a jej skutkiem było zlikwidowanie 1 stycznia 1982 roku Zjednoczenia PKS na 
podstawie uchwały nr 242 Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 roku19. Był to 
pierwszy podział przedsiębiorstw PKS, które od tej pory funkcjonowały jako sa-
modzielne przedsiębiorstwa państwowe. Na podstawie Zarządzenia nr 21 Ministra 
Komunikacji z dnia 28 lutego 1983 roku 14 z 1720 przedsiębiorstw PPKS połączyło 
się w jedno ogólnokrajowe przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Krajowa Pań-
stwowa Komunikacja Samochodowa (KPKS)21. KPKS było przedsiębiorstwem uży-
teczno-społecznym, nad którym nadzór sprawował minister komunikacji22.

Kolejne zmiany strukturalne w historii przedsiębiorstw komunikacji samocho-
dowej miały miejsce w roku 1990. Był to rok przełomowy. Nastąpiła wówczas reor-
ganizacja dotychczasowego modelu funkcjonowania przedsiębiorstw KPKS i PPKS. 
Na podstawie zarządzeń ministra transportu i gospodarki morskiej oraz Zarządze-
nia nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 1990 roku w sprawie podziału 
przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej, z dniem 1.07.1990 roku 
3 przedsiębiorstwa PPKS oraz KPKS zostały podzielone na 167 samodzielnych Pań-
stwowych Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej23.

Zmiany ustrojowe w Polsce na przełomie lat 1989-1990 istotnie wpłynęły na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw komunikacji samochodowej. Przedsiębiorstwa te, 
stanowiące do tej pory własność państwa, stały się samodzielnymi podmiotami go-

17  http://www.pks.legnica.pl/historia.htm [dostęp: 11.08.2014].
18  http://www.pkswalcz.pl/firma.php?id_strony=124&id_grupy=2&id_dzialu=2&lang=pl [dostęp: 
11.08.2014].
19  Uchwała nr 242 Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie zasad, trybu i terminu znie-
sienia zjednoczeń przedsiębiorstw państwowych (MP z 1981 r. nr 132, poz. 286, akt nieobowiązujący).
20  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1988 r. w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw 
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w których dyrektora powołuje i odwołuje organ 
założycielski (Dz.U. 1988 r. nr 8, poz. 57, akt nieobowiązujący).
21  http://www.pkswalcz.pl/firma.php?id_strony=124&id_grupy=2&id_dzialu=2&lang=pl [dostęp: 
14.09.2014].
22  http://www.pks.legnica.pl/historia.htm [dostęp: 10.12.2014].
23  http://www.pkswalcz.pl/firma.php?id_strony=124&id_grupy=2&id_dzialu=2&lang=pl [dostęp: 
11.10.2014]; http://www.autobusik.com/content/view/408/17 [dostęp: 11.10.2014];  Amberway news, 
jesień 2006, nr 2/11, s. 20; J. Sroka, Stosunki przemysłowe w wybranych przedsiębiorstwach użyteczności 
publicznej – przypadek Polski, Polskie Centrum Monitorowania Stosunków Przemysłowych, Warszawa 
2005, s. 269.
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spodarczymi24. Statuty większości przedsiębiorstw zawierały informacje dotyczące 
ich charakteru jako przedsiębiorstw użyteczno-społecznych, którą to rolę starały się 
wykonywać poprzez komunikację regularną, obsługującą wiele mniejszych miej-
scowości, wsi, a nawet osad. Pełnienie roli przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 
sprawiało, że często nie zwracano uwagi na rentowność takiej komunikacji25. Po-
nadto poprzedni ustrój dopuszczał subsydiowanie przedsiębiorstw państwowych, 
a w okresie przejściowym pomoc dla nich systematycznie malała. Z tego powodu 
przedsiębiorstwa PKS musiały zacząć zarządzać w sposób bardziej efektywny, aby 
poradzić sobie z nowymi wyzwaniami. Ponadto musiały sprostać wymaganiom sta-
wianym przez nowe, konkurencyjne przedsiębiorstwa na rynku26. 

Lata dziewięćdziesiąte były dla przedsiębiorstw jednym z trudniejszych okresów. 
W okresie tym zlikwidowano państwowe gospodarstwa rolne. W wielu rejonach kraju 
były one jedynymi pracodawcami i ta decyzja pociągnęła za sobą dramatyczne zmniej-
szenie miejsc pracy. Znaczna większość oferowanych usług transportu osób przez daw-
ne przedsiębiorstwa PKS związana była z dojazdem pracowników do zakładów pracy. 
W wielu przedsiębiorstwach widać było kolejną, znaczną redukcję ilości taboru z po-
wodu zmniejszenia się ilości przewożonych pasażerów. W latach dziewięćdziesiątych 
braki w taborze uzupełniano głównie poprzez zakup używanego taboru z upadających 
zakładów pracy. Sporadycznie dokonywano zakupu nowych autobusów27. 

Przedsiębiorstwa w tym okresie próbowały ratować swoją sytuację, dopasowu-
jąc potencjał produkcyjny do nowych potrzeb rynkowych28 i zajmując się też innymi 
rodzajami usług. Do najczęściej spotykanych należał transport towarów oraz usługi 
związane z wykorzystaniem zaplecza obsługowo-naprawczego29. Niektóre podmio-
ty wprowadziły pasażerskie przewozy międzynarodowe, których okres szczególnej 
opłacalności trwał do momentu wejścia na polski rynek niskokosztowych przewoź-
ników lotniczych w 2004 roku30. 

Transport samochodowy towarów charakteryzował się w  pierwszych latach 
transformacji bardzo dynamicznym rozwojem i stosunkowo niewielkimi barierami 

24  http://www.pkskamienpom.pl/historia.php [dostęp: 15.10.2014]; http://www.pks.gniezno.pl/index.
php/o_firmie [dostęp: 15.10.2014].
25  Referat Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie dotyczący 
sytuacji w publicznym transporcie zbiorowym, szczególnie w firmach wywodzących się z byłego PKS, 
Warszawa, dn. 15 grudnia 2010 r., www.pigtsis.pl/content/files/15/public/referat.pdf [dostęp: 1.02.2015].
26  T. Budzik, Strategia rozwoju determinantą poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstw komunikacji 
samochodowej, „Logistyka” 2013, nr 6, s. 550-552.
27  http://www.pks-czestochowa.pl/historia_firmy.php [dostęp: 15.10.2014]; http://www.autobu-
sik.com/content/view/408/17/ [dostęp: 11.10.2014]; http://www.pkspulawy.pl/historia.php [dostęp: 
12.11.2014];http://www.pks.garwolin.pl/index.php/2013-02-28-10-14-45/historia [dostęp: 11.10.2014].
28  http://www.pkswalcz.pl/firma.php?id_strony=124&id_grupy=2&id_dzialu=2&lang=pl [dostęp: 
11.10.2014].
29  http://www.zkm.elblag.com.pl/zkmforum/viewtopic.php?f=12&t=16&sid=ccff552665748d4ef738
e840ee37e 850&view=print [dostęp: 20.11.2014].
30  Z. Taylor, A. Ciechański, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Pol-
sce – część II, „Przegląd Geograficzny” 2009, t. 81, z. 2, Warszawa 2009, s. 12.
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wejścia. Wzrost liczby przedsiębiorstw transportowych spowodował zaostrzenie wal-
ki konkurencyjnej na rynku. Przedsiębiorstwa działające na nim zmuszone były do 
doskonalenia i dostosowania swojej oferty do wymogów odbiorców, przy jednocze-
snym utrzymaniu niskich cen. Wiele z nich wyspecjalizowało swoje działania, ofe-
rując kompleksową obsługę magazynowo-transportową31. Przedsiębiorstwa PKS nie 
dostosowały swojej oferty do zmieniających się warunków, czego efektem była niska 
rentowność oferowanych przewozów towarowych.  W okresie tym zmieniono rów-
nież rozwinięcie skrótu PKS. Do roku 1992 istniała nazwa Państwowa Komunikacja 
Samochodowa, którą zmieniono na Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej32.

Nowo utworzone przedsiębiorstwa podlegają pod Ministerstwo Transportu i Gospo-
darki Morskiej. Od tego momentu przedsiębiorstwa te stanowią przedsiębiorstwa pań-
stwowe posiadające osobowość prawną. Równocześnie stają się samodzielnymi, samo-
rządnymi, samofinansującymi się podmiotami gospodarczymi. W roku 1996 następują 
kolejne zmiany systemu funkcjonowania przedsiębiorstw PKS. Ustawa z dnia 8 sierpnia 
1996 roku „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki 
i administracji publicznej”33 zmienia organ założycielski. Od 1 października 1996 roku 
funkcje organu założycielskiego w stosunku do wszystkich przedsiębiorstw PKS przejęli 
wojewodowie, stosownie do ich obszaru działania34. Jednym z pierwszych przedsiębiorstw 
w  tym sektorze, którego akcje bezpłatnie Skarb Państwa przekazał samorządowi, było 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim35. 

Kolejne lata można określić jako okres ciągłych prób ratowania poszczególnych 
przedsiębiorstw komunikacji samochodowej z sektora publicznego. W wielu z nich 
podejmowane były działania restrukturyzacyjne, w szczególności polegające na ob-
niżaniu kosztów. W ramach tych działań podejmowano decyzje o zmniejszaniu za-
trudnienia, stopniowym likwidowaniu linii oraz zmniejszaniu zaplecza techniczne-
go, a także wyprzedaży majątku. Na przykład w roku 2014 spółka PKS w Gostyninie 
w celu zabezpieczenia płynności finansowej sprzedała wszystkie posiadane autobusy, 
a przewozy realizowane były dzierżawionym taborem36. Jak zauważa NIK, wyprzedaż 
majątku części spółek PKS bez ich głębokiej systemowej modernizacji może prowa-
dzić do okoliczności, w których przedsiębiorstwa te nie będą dysponować wewnętrz-
nymi źródłami mogącymi posłużyć sfinansowaniu deficytu i w następstwie do utraty 

31  S. Ślubowski, Rynek transportu i logistyki w Polsce, Departament Marketingu Korporacyjnego Ze-
spół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank, 2007, s. 27.
32  Życie po śmierci PKS, http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/Strategie/zycie-po-smierci-pks,31323,1 
[dostęp: 8.12.2012].
33  Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996, Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie go-
spodarki i administracji publicznej (Dz.U.1996 r. nr 106, poz. 497).
34  http://www.pkskamienpom.pl/historia.php [dostęp: 15.10.2014].
35  Informacje uzyskane od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim 
S.A. w dniu 21.10.2014 r.
36  Informacja Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Sp. z o.o. z reali-
zacji planu naprawczego na rok 2014, Gostynin, 10 marca 2015 r.
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ekonomicznej zdolności do wykonywania swojej statutowej działalności przewozo-
wej37. Stwierdza się, że wnioski te można odnieść również do pozostałych przedsię-
biorstw komunikacji samochodowej z sektora publicznego. W niektórych przypad-
kach skutecznym rozwiązaniem miało być łączenie kilku przedsiębiorstw w jedno. 

Podejmowane decyzje od lat dziewięćdziesiątych XX wieku w  przedsiębior-
stwach komunikacji samochodowej z sektora publicznego, mające na celu ich sanację, 
w większości przypadków nie przynosiły spodziewanych efektów. Kolejne przedsię-
biorstwa ogłaszały upadłość, były prywatyzowane lub je likwidowano (tabela 1).

Tabela 1. Liczba prywatyzacji, likwidacji i upadłości przedsiębiorstw komunikacji samocho-
dowej w latach 1995-10.07.2016 
Table 1. Number of privatization, liquidation and bankruptcy of Car Communication Enter-
prises in the years 1995-10.07.2016

Rok Liczba prywatyzacji Liczba likwidacji Liczba upadłości
1995 1
1999 3
2000 4
2001 10
2002 9 1
2003 8
2004 11
2005 5
2006 1 6 2
2007 2 2 2
2008 1 2
2009 2 1
2010 1 4
2011 1 4 1
2012 3 3 2
2013 14 2 6
2014 4 2
2015 5 2 1
2016 1 5

Źródło: opracowanie własne38. 

37  Wystąpienie pokontrolne, w sprawie Funkcjonowania wybranych spółek transportu publicznego sta-
nowiących własność Województwa Lubelskiego oraz sprawie nadzoru właścicielskiego nad tymi spółkami 
przez Samorząd Województwa Lubelskiego, Najwyższa Izba Kontroli, Lublin 2014.
38  Wykorzystano: strony internetowe badanych przedsiębiorstw; www.ems.ms.gov.pl/msig/przeglada-
niemonitorow.monitoritem.pobierzmonitor/131/2013/2.773716926574707/$n [dostęp: 15.03.2015]; 
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W zestawieniu prywatyzacji, likwidacji i upadłości przedsiębiorstw komunikacji 
samochodowej w latach 1995-2016 dokonano ujednolicenia różnorodnych sposobów 
ich przekształceń39. Jako prywatyzację przedsiębiorstwa przyjęto zmianę właściciela 
pakietu kontrolnego akcji i  udziałów ze Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego na osoby prywatne bądź przedsiębiorstwa prywatne między innymi 
poprzez prywatyzację likwidacyjną40, prywatyzację pracowniczą czy sprzedaż udzia-
łów innym przedsiębiorstwom. Jako likwidację przyjęto postawienie przedsiębiorstwa 
w stan likwidacji, podjęcia uchwały o likwidacji, rozwiązanie z wykreśleniem przed-
siębiorstwa z Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie uchwały o jego rozwiąza-
niu, jak również przejęcie udziałów/akcji przez inne przedsiębiorstwo komunikacji 
samochodowej z sektora publicznego. Natomiast jako upadłość przyjęto między inny-
mi postawienie przedsiębiorstwa w stan upadłości likwidacyjnej lub układowej.  

W okresie od 1995 do dnia 10 lipca 2016 roku 85 przedsiębiorstw komunikacji 
samochodowej zostało sprywatyzowane, 31 zlikwidowano, a 18 postawiono w stan 
upadłości. Niektóre przedsiębiorstwa pozostawały w stanie upadłości przez dłuższy 
okres, zanim zostały sprywatyzowane lub zlikwidowane. Najlepszym przykładem jest 

„Gazeta Gryficka” z dnia 8.05.2014 r., s. 1, 9; Ministerstwo Skarbu Państwa, www.msp.gov.pl; www.
wagaciezka.com [dostęp: 10.07.2016]; www.open.phototrans.net [dostęp: 10.07.2016]; www.arrivabus.
pl/pl/o-nas/historia [dostęp: 23.08.2015]; Biuletyn Informacji Publicznej badanych przedsiębiorstw; 
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Turek; strona internetowa badanego przedsiębiorstwa; Za-
świadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON przedsiębiorstwa PKS Turek; Centralna Informa-
cja Krajowego Rejestru Sądowego, https://bip.ms.gov.pl; Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 
badanych przedsiębiorstw www.imsig.pl; Serwis Krajowego Rejestru Sądowego www.krs-online.com.
pl; Z. Taylor, A. Ciechański, Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników 
drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji – część I, „Przegląd Geograficzny”, t. 85, z. 2, IGiPZ PAN, 
Warszawa 2013, s. 151-172.; Sprawozdanie z działalności prezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego 
w okresie międzysesyjnym od sprawozdania złożonego na XVIII sesji rady miejskiej, w dniu 29 marca 
2012 r.; Plan połączenia z dnia 22.07.2016 roku Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodo-
wej w Białymstoku Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku (spółka przejmująca) oraz Spółki PKS 
w Suwałkach Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach, Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samo-
chodowej w Łomży Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży, Spółki Przedsię-
biorstwo Komunikacji Samochodowej w Zambrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-
dzibą w Zambrowie, Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemiatyczach (spółki przejmowane; www.nowiny24.
pl/wiadomosci/krosno/art/6197363,krosnienski-pks-sprzedany-po-zlotowce-za-akcje-wideo,id,t.
html [dostęp: 23.08.2015].
39  W zestawieniu tym nie uwzględniono przekształcenia lub połączenia przedsiębiorstwa w inne lub 
z innym przedsiębiorstwem niemającym w nazwie skrótu PKS lub jego rozwinięcia, np. przekształce-
nie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A. w Małopolskie Dworce Autobu-
sowe S.A; konsolidacja Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej we Włocławku Spółka z o.o., 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A., Przedsiębiorstwa Komunikacji Samo-
chodowej w Inowrocławiu S.A. oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lipnie Spółka 
z o.o. w Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A; Komercjalizacja i zmiana nazwy Przedsię-
biorstwa Państwowego pod Nazwą Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Lu-
blinie w Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Wschód” S.A.
40  Prywatyzacja likwidacyjna – termin stosowany do czasu wejścia w życie znowelizowanej ustawy o ko-
mercjalizacji i  prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z  dnia 30 sierpnia 1996 r. (Dz.U. 2014, poz. 
1160), która wprowadza termin „prywatyzacja bezpośrednia” zamiast pojęcia „prywatyzacja likwidacyjna”.
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tutaj PKS w Kraśniku, który został postawiony w stan upadłości w roku 2007, a jego 
likwidacja nastąpiła dopiero w roku 2016. Jednak nie jest to jedyny taki przypadek, 
również PKS Wałbrzych i PKS Chrzanów postawione zostały w stan upadłości od-
powiednio w roku 2007 i 2006, a data ich likwidacji to odpowiednio rok 2011 i 2009. 
W zestawieniu tym nie uwzględniono odłączenia z PKS Wschód w 2012 roku PKS 
Hrubieszów i PKS Tomaszów Lubelski, a w roku 2013 PKS Włodawa.

Podsumowanie

W ciągu ostatnich siedemdziesięciu lat w otoczeniu polskich przedsiębiorstw, 
określanych potocznie jako „PKS-y”, nastąpiło bardzo wiele zmian. Zmiany te spo-
wodowane z początku potrzebami powojennymi kraju, wpłynęły na rozwój i formę 
tych przedsiębiorstw. Ich dynamiczny rozwój trwał do momentu kryzysu gospodar-
czego w Polsce w latach osiemdziesiątych. Mimo że przez te blisko cztery dekady, 
przedsiębiorstwa PKS prężnie się rozwijały i dobrze funkcjonowały, nie przetrwały 
zderzenia z nadchodzącym kryzysem. Również zmiany ustrojowe w Polsce z prze-
łomu lat 1989-1990 w  znacznym stopniu wpłynęły na funkcjonowanie przedsię-
biorstw pozostających własnością sektora publicznego. Szanse, jakie dawało od lat 
dziewięćdziesiątych zmienione otoczenie, nie zostały wykorzystane przez przedsię-
biorstwa komunikacji samochodowej należące do sektora publicznego.

Przyczyn takiej sytuacji można wskazać wiele, lecz za najważniejsze należy 
przyjąć nieefektywne zarządzanie przedsiębiorstwami komunikacji samochodowej 
należącymi do sektora publicznego. Podmioty te charakteryzują się wyższymi niż 
u konkurencji kosztami działalności oraz pełnieniem roli przedsiębiorstw użytecz-
ności publicznej, która w większości przypadków nie jest dofinansowana ze strony 
państwa. Należy również zwrócić uwagę na obserwowane od lat dziewięćdziesią-
tych zmniejszanie się liczby pasażerów na rynku przewozów pasażerskich, przy jed-
noczesnym wzroście konkurencji i  lepszym dostępie do samochodów osobowych 
przez osoby prywatne. Wszystkie te czynniki spowodowały, że przedsiębiorstwa ko-
munikacji samochodowej należące do sektora publicznego mają trudności ze spro-
staniem wymaganiom, jakie stawia przed nimi otoczenie kształtowane przez wolny 
rynek. Skutkiem tego jest obecna postać tych przedsiębiorstw i to, że blisko połowa 
z nich już nie istnieje. 

Przeprowadzone badania obejmowały jedynie przedsiębiorstwa należące w ca-
łości lub w większości do sektora publicznego, a przedsiębiorstwa prywatne nie były 
przedmiotem badań. W celu odpowiedzi na pytanie o warunki, jakie trzeba speł-
nić, aby poprawić funkcjonowanie przedmiotowych przedsiębiorstw, należy w dal-
szych badaniach skoncentrować się na analizie strategicznej obejmującej analizę 
wewnętrzną i zewnętrzną przedsiębiorstw komunikacji samochodowej należących 
do sektora publicznego. Analizy te będą przedmiotem kolejnych badań. 
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ZASADY NEGOCJOWANIA W SYTUACJACH 
KRYZYSOWYCH

THE PRINCIPLES FOR NEGOTIATING WITHIN 
CRISIS SITUATIONS

Streszczenie: Procesy negocjacji mogą być prowadzone w  tzw. sytuacjach kryzysowych, 
ograniczających lub nawet eliminujących możliwość znalezienia rozwiązań omawianych 
kwestii. Celem artykułu jest usystematyzowanie zasad przeciwdziałania tego rodzaju sytu-
acjom. Najpierw wyjaśniono ich istotę i wyodrębniono ich rodzaje, tj. impas, pat i zastój. 
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Określają one zakres rozważań autora. W ramach zasadniczej części artykułu przedstawio-
no zasady negocjowania w wymienionych sytuacjach, w trzech kolejnych punktach tekstu. 
Artykuł ma charakter teoretyczno-metodologiczny i został oparty na wybranych pozycjach 
literatury na temat negocjacji i własnych doświadczeniach autora. 

Słowa kluczowe: negocjacje, sytuacje kryzysowe w negocjacjach, impas, pat, zastój, zasady 
przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w negocjacjach 

Abstract: Negotiation processes may be conducted within the so called crisis situations, 
limiting or even eliminating the possibility of searching for the solutions of issues being 
considered. The objective of the paper is to systematize the principle for counteracting those 
situations. At first the idea of such situations is clarified as well as their kinds are distingu-
ished, i.e. impasse, stalemate, and deadlock. They determine the scope of author’s consi-
deration. In the frame of the essential part of the paper rules for negotiating within such 
situations are presented, in the three subsequent sections. The paper is of theoretical and 
methodological character and is based on the selected works from the literature on negotia-
tions and author’s own experience.

Keywords: negotiations, crisis situations within negotiations, impasse, stalemate, deadlock, 
the rules for counteracting crisis situations in negotiations 

Wstęp

Wszelkiego rodzaju negocjacje, a gospodarcze w szczególności, mogą być pod-
łożem sytuacji kryzysowych. Ponadto w  rozważanym obszarze sytuacje takie są 
zwykle znacznie trudniejsze do przezwyciężenia niż w innych, typowych sytuacjach 
prowadzących do kryzysu w organizacji. Wynika to przede wszystkim z występo-
wania rozbieżności celów i konfliktu interesów zaangażowanych stron oraz chęci 
ich rozstrzygania wyłącznie na swoją korzyść, kosztem partnera, poprzez narzu-
canie własnych rozwiązań, ignorujących oczekiwania partnera, a  niekiedy nawet 
absurdalnych, wykorzystywanie różnego rodzaju technik manipulacji, wzbudzanie 
negatywnych emocji, wywieranie nacisku, stosowanie gróźb itp. Wstępnie można 
zdefiniować omawiane sytuacje jako takie, w  których negocjacje zatrzymują się 
w „martwym punkcie”, a ich strony nie dostrzegają możliwości ich kontynuowania, 
a  tym bardziej znalezienia wzajemnie korzystnego rozwiązania. Stwarza to obu-
stronną presję na uczestników negocjacji i stawia je w kłopotliwym i trudnym do 
zaakceptowania położeniu, wymagającym znalezienia skutecznych, często niekon-
wencjonalnych środków zaradczych. W związku z powyższym celem artykułu jest 
usystematyzowanie zasad (reguł, zaleceń) dotyczących pożądanego sposobu postę-
powania w przypadku wystąpienia omawianych sytuacji. Najpierw wyodrębniono 
ich trzy rodzaje, tj. pat, impas i zastój. Następnie – w oparciu o analizę literatury 
przedmiotu i własne przemyślenia autora artykułu – zestawiono zasady przeciw-
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działania rozważanym sytuacjom. Zasady te mogą pomóc przynajmniej częścio-
wo w ograniczaniu negatywnego oddziaływania rozważanych sytuacji zarówno na 
przebieg, jak i efekty negocjacji. Z drugiej jednak strony zasady te, z obiektywnych 
względów, nie dają gwarancji powodzenia1.  

Jeśli chodzi o interpretacje samego pojęcia negocjacji, w literaturze przedmio-
tu najczęściej mamy do czynienia z  traktowaniem ich jako: procesu decyzyjnego, 
metody kierowania konfliktem i  osiągania porozumienia, wzajemnej zależności 
partnerów oraz procesów: komunikowania się, wymiany i  tworzenia wartości2. 
Najistotniejsza jest pierwsza z wymienionych interpretacji, gdyż jest najbliższa isto-
cie organizacji jako specyficznego środowiska negocjacji oraz wynika z ich podsta-
wowej funkcji spełnianej w firmie – stanowią one jeden z instrumentów wykorzy-
stywanych w procesie zarządzania3. Ponadto decyzje podjęte wspólnie przez strony 
negocjacji rozstrzygają o wyniku negocjacji i ich efektywności. W fazie przygoto-
wawczej proces podejmowania decyzji w negocjacjach jest realizowany przez strony 
niezależnie od siebie, tj. z punktu widzenia ich celów. Następnie wchodzi w  fazę 
wzajemnych uzgodnień w zakresie dwóch par zbiorów: alternatyw rozwiązań i kry-
teriów oceny, określonych wstępnie dla każdej ze stron z osobna. Wreszcie strony 
uzgadniają kryteria akceptowalne z punktu widzenia ich interesów i ustalają zbiór 
alternatyw rozwiązań problemów jako część wspólną wyjściowych opcji.

Należy dodać, iż prawidłowa identyfikacja sytuacji kryzysowych w negocjacjach 
i skuteczne przeciwdziałanie jest bardzo istotne, gdyż rozstrzyga o sprawności sa-
mego procesu negocjacji, a przede wszystkim o jego końcowych efektach. Z drugiej 
jednak strony rozważana problematyka jest złożona i trudna, a co się z tym wiąże 
– rzadko poruszana w  literaturze przedmiotu. Jako przykładowe należy wskazać 
zarówno klasyczne prace4, jak i współczesne opracowania5.

1  Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Gospodarki i Administracji 
Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w  ramach dotacji na utrzymanie potencjału 
badawczego.
2  Interpretacje te omówiono m.in. w pracach: R.J. Lewicki, D.M. Saunders, B. Barry, J.W. Minton, 
Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 
2005, s. 17-33; R. Rządca, Negocjacje w interesach, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
2003, s. 23-47; A. Kozina, Planowanie negocjacji w  przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 21-24.
3  A. Kozina, Funkcje negocjacji w  przedsiębiorstwie, „Przedsiębiorczość i  Zarządzanie” 2016, tom 
XVII, zeszyt 4; Między teorią i  praktyką zarządzania. Dokonania, dylematy, inspiracje. Nauka dla 
praktyki gospodarczej i samorządowej, red. J. Lichtarski, cz. I.
4  H. Raiffa, The Art And Science Of Negotiation, Belknap Press, Cambridge 1982, s. 108 i dalsze; C.W. 
Moore, How Mediation Works, [w:] R.J. Lewicki, J.A. Litterer, D.M. Saunders, J.W. Minton, Negotiation. 
Readings, Exercises & Cases, Irwin, Homewood, Boston 1993; R. Dawson, Sekrety udanych negocjacji, 
Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1999, s. 64 i dalsze.
5  I. Hwang, A  Theory of Bargaining Deadlock, PhD Dissertation, Department of Economics, 
University of Miami, Miami 2015; D. Malhotra, Negotiating the Impossible: How to Break Deadlocks 
and Resolve Ugly Conflicts (without Money or Muscle), Berrett-Koehler Publishers Inc., Oakland 2016; 
A. McCarthy, S. Hay, Advanced Negotiation Techniques, Apress, New York 2015; D. Shapiro, Negotiating 
the Nonnegotiable: How to Resolve Your Most Emotionally Charged Conflicts, Viking, New York 2016.
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1. Interpretacja i rodzaje sytuacji kryzysowych w negocjacjach

Omawiane sytuacje kryzysowe objawiają się przede wszystkim tym, iż negocja-
cje faktycznie zatrzymują się w martwym punkcie, a ich strony tkwią na niezmien-
nych pozycjach i nie zamierzają ustąpić. Pomimo różnorakich wysiłków negocjato-
rów, zarówno działań racjonalnych, jak i zachowań emocjonalnych, nie ma żadnego 
postępu w  rozmowach, a  nawet mogą się pojawić tendencje do wycofywania się 
z  przyjętych już ustaleń. Strony mają wrażenie, że znajdują się w  pojeździe, któ-
ry nie może ruszyć do przodu – mimo że silnik pracuje, koła kręcą się w miejscu. 
Uczestnicy negocjacji tracą resztki wiary w pomyślny ich przebieg, a tym bardziej 
w uzyskanie jakichkolwiek efektów, postrzeganych jako de facto wątpliwe czy iluzo-
ryczne. Nie potrafią dostrzec żadnego rozsądnego czy obiecującego wyjścia z zaist-
niałej sytuacji. Jedyną „korzyścią” wydaje się być satysfakcja, że druga strona także 
ponosi straty czy doznaje porażki. W efekcie może to powodować załamanie, fru-
stracje, wzbudzać obawy czy zdenerwowanie uczestników negocjacji. Narastające 
złe emocje mogą pociągać za sobą agresywne działania i  prowadzić do eskalacji 
konfliktu, swoistego błędnego koła, trudnego do zatrzymania.

Podstawową przyczyną występowania sytuacji kryzysowych w negocjacjach jest 
zatem ich wymiar konkurencji, określony przez charakter i natężenie konfliktu po-
między stronami.  Stanowi on bowiem powód negocjacji6. Sytuacje kryzysowe mogą 
być jednak powodowane nie tylko przez subiektywne zachowania negocjatorów, dą-
żących do rozstrzygnięcia konfliktu. Mogą one również wynikać ze specyfiki danej 
sytuacji negocjacyjnej, determinowanej wieloma czynnikami, także obiektywnymi, 
którymi mogą być ograniczoność zasobów (informacji, czasu), nacisk opinii pu-
blicznej, charakter rozwiązywanych problemów, np. wybór tzw. mniejszego zła, czy 
napięcia i opory w procesie wdrażania zmian itp. Jak trafnie zauważa D. Malhotra, 
niektóre negocjacje są łatwe, a inne trudniejsze. Są również sytuacje wydające się 
być beznadziejne. Dochodzi do eskalacji konfliktu, ludzie stają się agresywni i nikt 
nie chce ustąpić. Co gorsza, brakuje siły przetargowej, pieniędzy czy innych zaso-
bów, aby zaradzić takiej sytuacji7.  

Rozważane sytuacje są odmienne od tzw. trudnych sytuacji negocjacyjnych, 
takich jak występowanie skłonności makiawelicznych stron, stosowanie chwytów 
erystycznych czy technik ingracjacyjnych8, gdyż mają szerszy kontekst i wymagają 
zastosowania specyficznych środków zaradczych, nazwano je więc „kryzysowymi”. 
Wyróżnia się ich trzy rodzaje (tabela 1).

6  G. Kennedy, Negocjator, Studio EMKA, Warszawa 1998, s. 75.
7  D. Malhotra, Negotiating the Impossible…, s. 7.
8  Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Antykwa, Kraków 2000, s. 125-166.
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Tabela 1. Rodzaje sytuacji kryzysowych w negocjacjach
Table 1. The Types of Crisis Situations within Negotiations

Impas Pat Zastój
Jeden z partnerów lub obie strony 
w żaden sposób nie mogą i\lub nie 
chcą zmienić swojego stanowiska 
w zakresie jednej kwestii i to zagra-
ża dalszym negocjacjom. Często 
jest mylony z  zastojem. Czasami 
wynika z tego, że strony nie do koń-
ca nawzajem się zrozumiały. 

Obie strony nadal ze sobą rozma-
wiają, chcą znaleźć rozwiązanie, 
ale wydaje im się, że nie uda się 
osiągnąć postępu w negocjacjach, 
że nie znajdą sposobów na roz-
wiązanie problemów, które przed 
nimi stoją. Sytuacja pośrednia po-
między impasem a zastojem.

Totalny brak postępu w ne-
gocjacjach tak sfrustrował 
obie strony, że nie widzą 
już sensu dalszych roz-
mów. Sytuacja najtrudniej-
sza, zdarza się rzadko.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Dawson, Sekrety udanych negocjacji, 
Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1999, s. 64. 

Pierwszym niezbędnym działaniem, które należy podjąć, gdy zorientujemy się, 
że mamy do czynienia z sytuacją kryzysową w negocjacjach, jest dokonanie traf-
nej diagnozy, z konkretnie którym spośród trzech wyróżnionych wyżej rodzajów 
przyjdzie nam się zmagać. Można zatem zacząć od odpowiedniego stwierdzenia 
skierowanego do partnera i umożliwiającego zainicjowanie takiej diagnozy, np. od 
zdania w rodzaju: „Panie X, przepraszam bardzo, zauważyłem, że od godziny nie 
posuwamy się do przodu (nie załatwiliśmy żadnej sprawy, nie rozwiązaliśmy żad-
nego problemu itp.). Spróbujmy się przez chwilę wspólnie zastanowić, dlaczego tak 
się stało (jakie są tego przyczyny, co nas ogranicza, czy nam przeszkadza)”. Powinna 
zatem obowiązywać zasada „porozmawiajmy o negocjacjach”, zamiast kontynuować 
bezowocną rozmowę na temat rozważanych w nich kwestii.

Poniekąd pocieszające jest to, iż najczęściej występującym w praktyce rodzajem 
rozważanych sytuacji jest pierwsza z nich, czyli impas. Mimo że przełamanie go nie 
jest łatwym zadaniem, stanowi on jednakże relatywnie najłatwiejszą do przezwycię-
żenia spośród rozważanych trzech typów rozważanych sytuacji.  

Przechodząc do omówienia możliwych sposobów radzenia sobie z sytuacjami 
kryzysowymi w negocjacjach, należy podkreślić, iż prowadzenie negocjacji w  ta-
kich sytuacjach wymaga często znacznej odporności psychicznej9, przede wszyst-
kim umiejętności radzenia sobie z silnymi negatywnymi emocjami10.

2. Zasady przeciwdziałania impasowi w negocjacjach

Poszukując możliwości wyjścia z impasu w negocjacjach, należy przede wszyst-
kim przeciwstawić pozytywną wartość porozumienia jako punktu odniesienia dla 

9  B.I. Spector, Resiliency in Negotiation: Bouncing Back from Impasse, “International Negotiation” 
2006, vol. 11, no 2.
10  D. Shapiro, Negotiating the Nonnegotiable...
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działań stron oraz pożądanego wyniku negocjacji negatywnej wartości, a de facto 
potencjalnej stracie wynikającej z  impasu. Zarówno odwoływanie się do porozu-
mienia, jak i awersja do impasu przyczyniają się do osiągnięcia oczekiwanego przez 
strony obopólnie korzystnego wyniku negocjacji, przy czym drugi z wymienionych 
czynników jest silniejszym motywatorem11.

Jeśli chodzi o  szczegółowe sposoby zapobiegania impasowi w  negocjacjach, 
można wyróżnić trzy grupy tego rodzaju sposobów. Opisano je w tabeli 2.

Tabela 2. Sposoby przeciwdziałania impasowi w negocjacjach
Table 2. The Ways of Overcoming Deadlock in Negotiations

Rodzaje 
sposobów Charakterystyka sposobów

1. Sposoby 
oparte na 
rzeczowej 
argumen-
tacji 

- należy zacząć od podsumowania dotychczasowego przebiegu negocjacji 
i potwierdzenia spraw, w zakresie których porozumienie zostało osiągnię-
te; jak również

- podsumowania dyskusji dotyczącej spornej kwestii, redefiniowanie pro-
blemów konfliktowych i  skorygowanie ewentualnych nieporozumień, 
a gdy impas jest głęboki: 

- odwołanie się do wspólnych interesów, których realizacją zainteresowane 
są obie strony, w celu wypracowania wspólnej płaszczyzny dyskusji; 

- podkreślenie korzyści płynących z finalizacji negocjacji; 
- wskazanie potencjalnych zagrożeń, wynikających z braku możliwości po-

rozumienia; 
- podkreślenie ewentualnych negatywnych konsekwencji braku porozu-

mienia i  wyliczenie potencjalnych kosztów i  strat, które poniosą strony 
w wyniku zerwania negocjacji, 

- rozważenie hipotetycznych konsekwencji ewentualnego przyjęcia przez 
każdą ze stron nieakceptowalnej oferty partnera, poprzez stawianie od-
powiednich pytań; 

- przedyskutowanie i wypróbowanie możliwości innych rozwiązań; 
- próba porozumienia co do zasad, potwierdzającego świadomość wspól-

nych interesów i  trudności, które obie strony chcą przezwyciężyć, aby 
osiągnąć przynajmniej częściowe porozumienie dotyczące niektórych 
kwestii, tymczasowe lub warunkowe; 

- odkładanie spornej kwestii na bok i koncentracja na innych problemach;
- nadanie impetu i postępu negocjacjom oraz poprawa ich atmosfery po-

przez rozwiązywanie najpierw mniej istotnych zagadnień, w zakresie któ-
rych dojście do porozumienia jest łatwiejsze; 

- niezawężanie negocjacji do tylko jednej kwestii, lecz spojrzenie na nią 
w szerszym kontekście, tj. rozszerzenie zakresu negocjacji o nowe elemen-
ty – niedoświadczonym negocjatorom zawsze wydaje się, że najpierw trze-
ba rozwiązać najważniejsze kwestie; 

- łączenie kilku kwestii, czyli negocjowanie ich w „pakiecie”; 
- poszukiwanie ewentualnych rekompensat w zakresie innych zagadnień; 
- powrót do spornego problemu w sprzyjającej sytuacji. 

11  A. Mislin, S. Kesebir, R.L. Pinkley, Attraction and Impasse Aversion: Reasons for Selecting a Poor 
Deal Over No Deal at All, “Psychological Science” 2016, vol. 27, issue 3.
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2. Sposoby  
w formie 
„gry na 
uczuciach” 
partnera

- szukanie kwestii łączących obie strony, wskazanie na podobieństwo ich 
potrzeb; 

- symboliczne ustępstwo w zakresie innej kwestii jako przejaw dobrej woli; 
- wczucie się w sytuacją partnera poprzez stosowanie techniki pytań; 
- wzbudzenie jego sympatii poprzez wytłumaczenie, jak dobrze rozumie się 

jego wątpliwości, podkreślenie swojego zaangażowania, dużych nadziei 
na porozumienie, rozczarowania lub irytacji z powodu trudności w jego 
osiągnięciu itp.; 

- znalezienie „sojusznika” w zespole drugiej strony, który jest zwolennikiem 
naszego stanowiska (przynajmniej w pewnym zakresie) i ostrożne zabiegi 
zmierzające do wzmocnienia jego sympatii. 

3. Sposoby 
ostateczne

Grożenie partnerowi, ustąpienie lub zakończenie negocjacji. Mogą być w tym 
przypadku zastosowane także wymienione poniżej sposoby przeciwdziałania 
dwóm trudniejszym sytuacjom, jakimi są pat i zastój (odwrotna możliwość 
raczej nie wchodzi w grę).

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Dawson, Sekrety udanych negocjacji, 
Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1999, s. 64 i dalsze; H.L. Duryee, Overcoming Impasse. 
Ten Strategic Moves to Make when Negotiations Grind to a  Halt, “Plaintiff Magazine” 
2015, September; G. Kennedy, Negocjator, Studio EMKA, Warszawa 1998, s. 85-87;                                              
W. Mastenbroek, Negocjowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 124-125; 
J. Rong, Analysis of Causes and Solutions of Business Negotiation Impasse, “International 
Journal of Economics, Commerce and Management” 2015, vol. III, issue 6; R.A. Rządca, 
P. Wujec, Negocjacje, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998, s. 118-120.

Należy podkreślić, iż zalecane do stosowania są przede wszystkim sposoby oparte 
na rzeczowej argumentacji. Mają one bowiem charakter racjonalny. Istnieje zatem re-
alna możliwość stworzenia i stosowania na ich podstawie trzech zasadniczych narzę-
dzi integracyjnych negocjacji. Po pierwsze, pozwalają na formułowanie racjonalnych 
ofert o wymaganym poziomie elastyczności, możliwych do przynajmniej częściowej 
akceptacji przez partnera negocjacji. Po drugie, niejako z definicji (bazą są rzeczowe 
argumenty) omawiane sposoby przezwyciężania impasu umożliwiają wykorzystywa-
nie argumentów o charakterze merytorycznym, bardziej trafnych, potencjalnie lepiej 
przemawiających do partnera itp. Po trzecie, rzeczowe podejście do impasu powo-
duje, że ewentualne pytania zadawane przez strony negocjacji oraz odpowiedzi na te 
pytania również mają charakter konkretny, są uzasadnione, nie irytują partnera itp. 

Jeśli chodzi o sposoby oparte na „grze na uczuciach” partnera negocjacji, to po-
winny być one traktowane jako środki o charakterze pomocniczym, wspomagają-
cym konwersacje na poziomie merytorycznym, tj. uzupełniającym kwestie rzeczo-
we niezbędnym pierwiastkiem emocjonalnym, oczywiście w pozytywnym znacze-
niu tego słowa, zwłaszcza w kontekście asertywności przekazu.  

Nie powinno się natomiast przesadnie nimi operować, gdyż może to podważyć na-
szą wiarygodność, zdziwić, czy nawet zirytować partnera itp., a w ostatecznym efekcie 
nawet pogorszyć sytuację. Większy co do proporcji udział stwierdzeń emocjonalnych 
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może być natomiast wskazany do stosowania wobec osób w większym stopniu zo-
rientowanym na odbiór tego rodzaju środków przekazu niż na percepcję stwierdzeń 
racjonalnych. Zawsze jednak pozostaje problem trafnego rozpoznania, z partnerem 
o jakim rodzaju osobowości mamy do czynienia, co zwykle nie jest łatwe.  

Sposoby ostateczne mogą mieć zastosowanie w  przypadkach ekstremalnych, 
zwykle związanych z wywołaniem „totalnej wojny” z drugą stroną. Mogą się także 
zdarzyć sytuacje, że takie działanie może być dla nas korzystne, np. mamy korzyst-
niejszą alternatywę (BATNA) i szybkie zerwanie niekorzystnej relacji z określonym 
partnerem jest pożądane, cele partnera są niegodziwe, stosował wobec nas nieuczci-
we sposoby prowadzenia negocjacji, a nawet manipulował itp.

3. Reguły postępowania w sytuacjach patowych w negocjacjach

 Z kolei do skutecznych środków zaradczych w przypadku wystąpienia sytuacji 
patowej zaliczamy wszelkie działania polegające na zmianie dynamiki negocjacji 
poprzez modyfikację jednego z elementów ich środowiska, nie zmieniając przy tym 
zasadniczych warunków merytorycznych. 

Można zaproponować podział działań zmierzających do wyjścia z sytuacji pato-
wej w negocjacjach na następujące grupy: 

1) dotyczące kształtowania wzajemnych relacji pomiędzy stronami negocjacji;
2) ukierunkowane na zmiany ustaleń w zakresie mniej istotnych kwestii me-

rytorycznych;
3) zorientowane na dobór narzędzi negocjacji bardziej adekwatnych do danej 

sytuacji;
4) obejmujące zmiany dotyczące składu zespołu negocjacyjnego i  innych 

uczestników negocjacji;
5) odnoszące się do warunków (kontekstu) prowadzenia negocjacji.
Szczegółowe działania możliwe do podjęcia w  ramach wyodrębnionych grup 

zestawiono w tabeli 3.
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Tabela 3. Działania zapobiegające patowi w negocjacjach
Table 3. The Activities Preventing Stalemate in negotiations

Grupy działań Poszczególne działania

1. Dotyczące 
kształtowania 
wzajemnych 
relacji pomiędzy 
stronami nego-
cjacji

akcentowanie wspólnych interesów stron,
nawiązanie do dobrych wzajemnych relacji łączących partnerów w przeszłości,
podkreślanie korzyści wynikających z tych relacji z nich płynących,
zastanowienie się nad przyszłymi potrzebami partnerów w zakresie współpra-
cy,
odwołanie się do wspólnych celów nadrzędnych,
stworzenie przyjemniejszej atmosfery i łagodzenie napięcia poprzez poruszenie 
ubocznych kwestii, np. zainteresowanie się czyimś hobby, opowiedzenie dow-
cipu itp.

2. Ukierunkowane 
na zmiany ustaleń 
w zakresie mniej 
istotnych kwestii 
merytorycznych

modyfikacje poszczególnych ustaleń warunków dodatkowych, np. formy spe-
cyfikacji, gospodarki opakowaniami, obowiązujących terminów dostaw itp.,
badanie możliwości niewielkich zmiany w  zakresie warunków finansowych 
transakcji, np. przedłużenie kredytu, zmiana planu spłat, ustalenie innej formy 
płatności itp., 
ograniczanie obaw partnera wynikających z ryzyka związanego z przyjęciem 
naszych ofert, np. przyznanie mu prawa zwrotu towaru przy zmianach na ryn-
ku, podział ryzyka na obie strony itp.,

3. Zorientowane 
na dobór narzę-
dzi negocjacji 
bardziej ade-
kwatnych do 
danej sytuacji

poszerzenie zakresu analizy problemów o nowe, dodatkowe informacje; 
przyjęcie innej strategii negocjacji, np. bardziej zorientowanej na współpracę, 
gdy partner także jest do niej skłonny,
zmiana stylu negocjacji, tzn. więcej współzawodnictwa (współdziałania), gdy 
negocjacje były zbyt spokojne, kooperacyjne (zażarte, rywalizacyjne),
wykorzystanie technik negocjacyjnych integrujących strony, tj. umożliwiają-
cych większą elastyczność w poszukiwaniu rozwiązań, łączenie interesów, po-
szerzenie zakresu porozumienia itp.,
poszukiwanie ofert nietuzinkowych, nierutynowych i  zarazem atrakcyjnych 
dla stron,
zadawanie pytań identyfikujących i wyjaśniających zaistniałą sytuację oraz po-
szczególne problemy i konkretyzujących potencjalne rozwiązania,  
wzbogacanie zestawu argumentów o  takie, które są bardziej racjonalne lub 
emocjonalne, jednostronne lub dwustronne – zależnie od sylwetki i preferencji 
partnera,

4. Obejmujące 
zmiany doty-
czące składu 
zespołu negocja-
cyjnego i innych 
uczestników 
negocjacji

włączenie do zespołu niezbędnego (brakującego) eksperta, w  sytuacji 
gdy odczuwa się niedobór określonych kompetencji, oczywiście po 
uzgodnieniu z partnerem,
wycofanie negocjatora nieakceptowanego przez partnera, np. irytującego 
go „twardego” czy „złego”, gdy powoduje on konflikty, lub „dobrego”, gdy 
jest postrzegany jako niewiarygodny,
powołanie podzespołu odpowiedzialnego za analizę i rozwiązanie spor-
nych problemów; 
zaaranżowanie poufnych rozmów szefów zespołów lub ich zwierzchni-
ków, 
zaangażowanie dodatkowych (wspólnych, autorytatywnych i niezależ-
nych) ekspertów celem wyjaśnienia sytuacji i wspomagania procesu do-
chodzenia do rozwiązań
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5. Odnoszące się 
do warunków 
(kontekstu) pro-
wadzenia nego-
cjacji

zmiana porządku, miejsca lub innych warunków rozmów, 
wymiana opinii poza protokołem; 
propozycja nieoficjalnego miejsca spotkania poza tokiem formalnych ne-
gocjacji, np. kontynuowania rozmów przy kolacji, 
czasowe zawieszenie negocjacji.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Dawson, Sekrety udanych negocjacji, 
Wydawnictwo Zysk i  S-ka, Poznań 1999, s. 64 i  dalsze; W. Mastenbroek, Negocjowanie, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 124-125; R.A. Rządca, P. Wujec, 
Negocjacje, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998, s. 118-120; F.E.A. 
Sander, How to Break a Stalemate, “Harvard Business School Publishing Co”, Boston 2004.

 Działania zaliczone do pierwszej grupy są istotne ze względu na fakt, iż kwestie 
merytoryczne rozważane w negocjacjach oraz relacje pomiędzy ich stronami należy 
potraktować jako komplementarne i zarazem rozłączne, tj. pożądane jest zachowanie 
równowagi pomiędzy nimi. Z jednej strony rozwiązywanie problemów merytorycz-
nych i kształtowanie wzajemnych stosunków korzystnie wpływa na siebie nawzajem. 
Konkretne negocjacje mogą i/lub powinny być jedynie etapem długofalowej współ-
pracy czy partnerstwa strategicznego. Z drugiej strony obie kwestie należy traktować 
rozłącznie, gdyż efektywne rozwiązanie jednej z nich nie powinno mieć negatywnego 
wpływu na drugą. Niewskazana jest więc akceptacja niekorzystnego porozumienia za 
cenę utrzymania pozytywnych relacji z partnerem, bądź też pogorszenie wzajemnych 
stosunków poprzez dążenie do uzyskania doraźnych korzyści jego kosztem.

 Z kolei działania mieszczące się w drugiej z wyróżnionych grup mogą w pewnych 
sytuacjach być pracochłonne, a zwłaszcza czasochłonne, czy też pociągać za sobą do-
datkowe koszty, np. związane z rozłożeniem ryzyka pomiędzy partnerów, czy dopusz-
czenie dłuższego okresu kredytowania. Są one jednak zwykle znacznie mniejsze niż 
oczekiwane efekty wynikające z dojścia do ewentualnego porozumienia, które może 
być niemożliwe do zrealizowania, jeżeli nie podejmiemy rozważanych działań.  

Jeśli chodzi o działania oparte na doborze odpowiednich narzędzi negocjacji, 
są one zbliżone w swej istocie do pierwszej grupy sposobów przeciwdziałania im-
pasowi. Ich stosowanie wydaje się być mniej kosztowne oraz mogą być one rela-
tywnie skuteczne. Jednakże warunkiem tej skuteczności jest przyjęcie strategii ne-
gocjacji nastawionej bardziej na współdziałanie niż rywalizację z partnerem nego-
cjacji. Może to być natomiast ryzykowne jeżeli partner będzie preferował strategie 
rywalizacji. Ponadto skuteczna realizacja omawianych działań wymaga posiadania 
odpowiednich kompetencji negocjacyjnych, a zwłaszcza doświadczenia w zakresie 
postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Działania należące do dwóch ostatnich grup wydają się być najprostsze do podję-
cia i potencjalnie najbardziej efektywne, zwykle niewymagające znacznych nakładów. 
Ich pomyślne wdrożenie wymaga jednakże dokonania stosownych uzgodnień wza-
jemnych pomiędzy stronami negocjacji. Nie zawsze jest to łatwe, gdyż urok takiego 
specyficznego działania, jakim są negocjacje, polega między innymi na tym, że kwe-
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stie pozornie mniej istotne, czy nawet trywialne stają się pierwszoplanowymi proble-
mami, trudnymi czy nawet niemożliwymi do rozwiązania. Niekiedy w negocjacjach 
przysłowiowy „diabeł tkwi w szczegółach”. Można znaleźć się w wielu sytuacjach tego 
rodzaju. Na przykład nasz partner nie chce się zgodzić na kontynuowanie negocjacji 
na terenie neutralnym, ponieważ uznał, ze może wykorzystać atut „własnego boiska”, 
wzmacniany obecnością przychylnej sobie publiczności. W innym przypadku propo-
zycja włączenia dodatkowej osoby do negocjacji, np. ważnego dla nas eksperta, jest 
uporczywie odrzucana przez drugą stronę, konsekwentnie uzasadniająca tego rodzaju 
odmowę argumentem „bo nie”. W efekcie stosowania wymienionych działań może 
dojść do utrwalenia się sytuacji patowej zamiast jej ograniczenia, a nawet jej przejścia 
w jeszcze trudniejszy do pokonania zastój w negocjacjach.

4. Zalecenia dotyczące postępowania w sytuacji zastoju w negocjacjach

Jedynym efektywnym sposobem przeciwdziałania zastojowi w  negocjacjach jest 
dokonanie tzw. „interwencji trzeciej strony”. Określenie to jest o tyle nieprecyzyjne, że 
osoba dokonująca ewentualnej interwencji w przebieg negocjacji nie może wzbudzać 
u stron choćby cienia podejrzeń, że również jest ich stroną. Jest to podstawowy waru-
nek skuteczności tego rodzaju interwencji. Osoba przełamująca zastój w negocjacjach 
musi być postrzegana przez partnerów negocjacji jako w pełni neutralna, całkowicie 
niezależna i obiektywna, zarówno w zakresie swoich poglądów i opinii, jak i w działa-
niach podejmowanych w celu przełamania zastoju i wznowienia procesu negocjacji12. 
Powinna posiadać odpowiedni autorytet u  stron negocjacji, które w  pełni zgadzają 
się z  jej postanowieniami dotyczącymi przebiegu rozmów oraz akceptują jej decyzje. 
Oczywiście musi również dysponować odpowiednim poziomem kompetencji zarówno 
merytorycznych (wiedzą i umiejętnościami w zakresie wspomagania negocjacji), jak 
i formalnych, stwarzających realną możliwość ingerencji w przebieg negocjacji, niekie-
dy nawet z mocy prawa.    

Biorąc pod uwagę proponowane w  literaturze przedmiotu koncepcje dotyczące 
udziału trzeciej strony w negocjacjach13, można wyróżnić cztery następujące formy 
takiego udziału:

1) inicjator – podejmuje decyzję dotyczącą podjęcia negocjacji, skłania strony do 
ich podjęcia oraz precyzuje ich ogólne warunki i zasady, wykorzystując swój autorytet 
formalny i/lub merytoryczny, zaakceptowany przez strony w pełni dobrowolnie (np. ak-
ceptowany przez nie ekspert zewnętrzny) lub częściowo dobrowolnie (np. atrakcyjny 
zleceniodawca), albo nawet pod przymusem (np. przełożony wyższego szczebla);

2) (współ)twórca reguł postępowania – określa przed podjęciem negocjacji 
i ewentualnie modyfikuje w ich trakcie reguły ich prowadzenia, tj. przedstawia zalecenia 

12  I. Hwang, A Theory of Bargaining…, s. 10.
13  R. Dawson, Sekrety udanych negocjacji…, s.  71 i następne oraz H. Raiffa, The Art And Science…,  
s. 108 i dalsze.



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie72

dotyczące przebiegu rozmów, ich kontekstu, np. czasu i miejsca, reguły dotyczące kolej-
ności wypowiedzi, liczebności zespołów negocjacyjnych, dozwolonych i niedopuszczal-
nych działań i zachowań stron itp.;

3) rozjemca (sędzia, arbiter) – dokonuje rozstrzygnięć i osądów dotyczących prze-
biegu negocjacji i postępowania ich stron w konfrontacji z ustalonymi zasadami i nor-
mami, a strony muszą się zgodzić z góry na przestrzeganie narzuconych przez niego 
rozstrzygnięć niezbędnych do rozwiązania konfliktu pomiędzy nimi; 

4) mediator (facylitator) – ułatwia stronom dochodzenie do interaktywnego roz-
strzygnięcia negocjacji (kompromis lub konsensus) poprzez współudział w  realizacji 
procesu rozwiązywania problemów pojawiających się w negocjacjach dzięki wspoma-
ganiu merytorycznemu w kolejnych fazach tego procesu, tj. zbieraniu i analizie danych, 
identyfikacji problemu, generowaniu wariantów jego rozwiązań (zasadnicza funkcja 
mediatora), wyboru najlepszego spośród nich, czy wreszcie jego wdrażaniu.

Należy podkreślić, iż ostatnia z  wymienionych form udziału trzeciej strony 
w negocjacjach przyjmuje wąskie znaczenie pojęcia mediacji. Wydaje się, iż wszyst-
kie omówione formy interwencji zewnętrznej w proces negocjacji można nazwać 
ogólnym określeniem „mediacja” w szerszym znaczeniu, czyli nie tylko jako działa-
nie zmierzające do wspomagania stron w formułowaniu wariantów rozwiązań kon-
fliktu. Warto zatem szerzej wyjaśnić istotę pojęcia mediacji.

Mediacja stanowi „specyficzne uzupełnienie negocjacji”14, która może być rozumia-
na jako „interwencja w negocjacje, dokonywana przez niezależną, akceptowaną trzecią 
(neutralną) stronę, która nie posiada kompetencji decyzyjnych, celem pomocy stro-
nom konfliktu w osiągnięciu wzajemnie akceptowanego porozumienia”15. „Stosuje się 
ją, gdy napięcie między stronami jest bardzo wysokie lub gdy negocjacje znajdują się 
w martwym punkcie”16. Mediacja zapobiega eskalacji konfliktu, która może utrudnić 
albo wręcz uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie organizacji, a w przypadku kon-
fliktu międzyorganizacyjnego może doprowadzić do zerwania wzajemnych kontaktów. 
Przyczynia się do zmniejszenia jego natężenia, którego miarą jest rozbieżność intere-
sów stron. Umożliwia jego rozstrzygnięcie albo rozwiązanie poprzez stworzenie sytu-
acji akceptowanej przez jego strony. Jest korzystna dla obu stron, ale pod warunkiem 
wzajemnego zaakceptowania przez nie osoby mediatora jako obiektywnej, niezależnej, 
bezstronnej oraz jego autorytetu, funkcji, kompetencji itp. Szczegółowe działania me-
diacyjne, możliwe do podjęcia w procesie negocjacji, w układzie jego trzech zasadni-
czych podprocesów ujęto w tabeli 4.

14  J. Daszkowski, Rola konfliktów w zarządzaniu, „Organizacja i Kierowanie” 1989, nr 3-4.
15  C.W. Moore, How Mediation Works, [w:] R.J. Lewicki, J.A. Litterer, D.M. Saunders, J.W. Minton, 
Negotiation. Readings, Exercises & Cases, Irwin, Homewood, Boston 1993, s. 445. 
16  A. Słaboń, Konflikt społeczny i negocjacje, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995, s. 93. 
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Tabela 4. Funkcje trzeciej strony w procesie negocjacji (mediatora w szerokim znaczeniu)
Table 4. The Functions of Third Party within Negotiation Process (Mediator in a Broad Sense)

Planowanie negocjacji Prowadzenie negocjacji Podsumowanie 
negocjacji

−	 pozyskiwanie 
i analiza niezbęd-
nych danych, 

−	 precyzowanie 
celów i interesów 
stron oraz kwestii 
spornych, 

−	 opracowanie pla-
nu negocjacji, 

−	 wprowadzenie 
norm postępowa-
nia i kontrolowa-
nie ich przestrze-
gania, 

−	 przyjęcie odpo-
wiednich kryte-
riów oceny,

−	 dobór partnerów 
negocjacji zwięk-
szających szanse 
porozumienia 

−	 ustalanie czasu 
prowadzenia 
rozmów i reguł 
prezentacji, 

−	 przygotowanie i/
lub udostępnienie 
neutralnego miej-
sca prowadzenia 
negocjacji. 

−	 dokonywanie oceny działań negocjatorów i sto-
sowanych przez nich środków,

−	 przekształcanie konfliktu – przejście od negocja-
cji rozdzielających do integrujących: wspieranie 
otwartości i skłonności do kompromisu, odrzu-
canie postaw konfrontacyjnych, ubezpieczanie 
stron przed destrukcyjnym rozwojem sytuacji,

−	 utrzymywanie i ułatwianie komunikacji między 
stronami konfliktu i uzyskiwanie zgody na kon-
frontację argumentów „za i przeciw”, 

−	 pośrednictwo w  ostrym konflikcie, gdy strony 
nie chcą się spotykać bezpośrednio, 

−	 powstrzymywanie dalszego zaogniania się oraz 
rozszerzania się konfliktu,

−	 ukazywanie niekorzystnych następstw konfliktu, 
jeśli nie zostanie on rozstrzygnięty,

−	 zapobieganie poszerzaniu tematyki negocjacji,
−	 inicjowanie dyskusji nad rozwiązaniami proble-

mów, 
−	 wspomaganie podejmowania decyzji – przed-

stawianie nowych koncepcji rozwiązania kon-
fliktu, 

−	 modyfikacja ograniczeń organizacyjnych, w któ-
rych można zmieniać obowiązujące przepisy, 

−	 tworzenie zagrożeń przy braku zmiany stano-
wisk stron, 

−	 dostarczanie zasobów umożliwiających rozwią-
zanie konfliktu. 

−	 budowa 
atmosfery 
zaufania oraz 
umacnianie 
wiarygod-
ności celem 
finalizacji 
rozmów,

−	 ustalanie for-
my i zakresu 
umowy 
końcowej, 

−	 przygotowa-
nie projektu 
umowy 
kompromi-
sowej,

−	 pomoc we 
wdrażaniu 
i przestrze-
ganiu po-
stanowień 
końcowych 
negocjacji,

−	 udzielanie 
gwarancji 
i poręczeń 
stronom 
konfliktu. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie T. Colosi, The Role of the Mediator, [w:] R.J. Lewicki, J.A. 
Litterer, D.M. Saunders, J.W. Minton, Negotiation. Readings, Exercises & Cases, Irwin, Homewood, 
Boston 1993; J. Folberg, A. Taylor, Conflict Resolution and Conflict Management, [w:] R.J. Lewicki, 
J.A. Litterer, D.M. Saunders, J.W. Minton, Negotiation. Readings, Exercises & Cases, Irwin, 
Homewood, Boston 1993; A. McCarthy,  S. Hay, Advanced Negotiation Techniques, Apress, New 
York 2015, s. 113-117; C.W. Moore, How Mediation Works, [w:] R.J. Lewicki, J.A. Litterer, D.M. 
Saunders, J.W. Minton, Negotiation. Readings, Exercises & Cases, Irwin, Homewood, Boston 1993.  

 
Jak łatwo zauważyć, zakres rozważanych funkcji jest bardzo szeroki i obejmuje 

wiele różnorodnych działań, możliwych do podjęcia przez mediatora w szerokim 
znaczeniu. Są to zarówno działania typowe, często występujące, jak np. udostępnie-
nie neutralnego miejsca do negocjacji, formułowanie wariantów rozwiązań dysku-
towanych problemów, tworzenie projektu umowy itp., jak i mniej znane, np. dobór 
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reprezentantów stron konfliktu, udzielanie gwarancji poręczeń, czy działania ogra-
niczające lub wzbogacające zasoby, będące w dyspozycji stron negocjacji.    

Na bazie własnych praktycznych doświadczeń negocjacyjnych, dotyczących 
przede wszystkim typowych negocjacji handlowych oraz rozwiązywania sporów 
zbiorowych, można także dojść do konkluzji, iż w  naszej praktyce negocjacyjnej 
ciągle za mało korzysta się z możliwości zastosowania interwencji trzeciej strony 
w przebieg negocjacji, gdy sytuacja tego wymaga. Należy jednakże dodać, iż sku-
teczność takiej interwencji jest warunkowana posiadaniem zarówno kompetencji 
negocjacyjnych i mediacyjnych na wysokim poziomie, jak i bardzo dobrej znajomo-
ści merytorycznej problematyki danych negocjacji.

Opierając się na trafnych spostrzeżeniach R. Dawsona, należy podkreślić, iż ko-
nieczności wprowadzenia do negocjacji trzeciej strony nie należy nigdy traktować 
w kategoriach porażki. Jednocześnie nie należy nadmiernie obawiać się możliwo-
ści pojawienia się zastoju w negocjacjach. Umiejętności negocjacyjne rozwijają się 
w  pełni dopiero wtedy, gdy umie się odejść od stołu rozmów. Nadmierny strach 
przed zastojem to utrata cennego atutu w negocjacjach17.  

Należy dodać, iż niezależnie od omówionych wyżej, szczegółowych sposobów 
przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w negocjacjach, w literaturze przedmiotu 
można znaleźć kompleksowe koncepcje dotyczące postępowania w tego typu sytu-
acjach, niezależnie z którą spośród nich mamy do czynienia. Interesująca i, jak się 
wydaje, przydatna jest na przykład wspomniana wcześniej propozycja B.I. Spectora, 
stworzona na gruncie psychologii rozwojowej i oparta na kategorii odporności – 
zarówno od strony teoretycznej, jak i w zastosowaniach praktycznych. Kategoria ta 
oznacza zdolność człowieka do zmagania się, przezwyciężania i uodparniania się 
poprzez doświadczanie skrajnych trudności w życiu18. Koncepcja ta ma zatem za-
stosowanie także w odniesieniu do rozważanych sytuacji negocjacyjnych. 

Godny uwagi, ogólny model przeciwstawiania się tego rodzaju sytuacjom, zapro-
ponował także D. Malhotra, który trafnie przypomina nam, iż niezależnie od tego, 
jakie kwestie są przedmiotem rozważań, negocjacje zawsze odnoszą się interakcji 
międzyludzkich. Niezależnie od tego jak wysoka jest stawka, czy też jak długo toczy 
się spór, celem negocjacji jest zaangażowanie się w interakcje z innymi ludźmi w taki 
sposób, który umożliwia lepsze wzajemne zrozumienie i  osiąganie porozumienia. 
Cytowany autor proponuje takie strategie i zasady, które pozwalają na takie prowa-
dzenie negocjacji w każdej sytuacji. Narzędzia te są konstruowane w odniesieniu do 
trzech aspektów (dosłownie „sił”), często niedocenianych przez negocjatorów: sposo-
bu identyfikacji i interpretacji analizowanych problemów (tzw. kadrowanie), struktu-
ralizacji samego procesu negocjacyjnego oraz natężenia wzajemnej empatii19.

17  R. Dawson, Sekrety udanych negocjacji…, s. 73.
18  B.I. Spector, Resiliency in Negotiation…
19  D. Malhotra, Negotiating the Impossible…
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Podsumowanie

Reasumując kwestie merytoryczne rozważane w  artykule, należy zaznaczyć, iż 
przedstawione sposoby przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym nie muszą się spraw-
dzić w praktyce, tzn. mogą być nieskuteczne. Dzieje się tak ze względu na złożoność 
i trudność tego rodzaju przypadków negocjacyjnych, a zwłaszcza leżących u ich pod-
łoża ostrych konfliktów interesów zaangażowanych stron. Uwaga ta dotyczy zwłaszcza 
zastoju, gdyż w przypadku jego wystąpienia strony negocjacji nie są w stanie sobie pora-
dzić, niezbędna jest interwencja zewnętrzna. Jej udział pociąga za sobą dodatkowy czas 
i koszty, a ponadto wcale nie ma gwarancji skuteczności takiej interwencji.  Z drugiej 
jednak strony przedstawione w  artykule zalecenia dotyczące prowadzenia negocjacji 
w sytuacjach kryzysowych mogą w wielu przypadkach okazać się użyteczne. Wynikają 
bowiem z  dotychczasowych doświadczeń negocjacyjnych, pozyskanych na podsta-
wie analizy porównawczej wielu sytuacji kryzysowych. Ponadto stanowią one wyzwa-
nie – sprawny negocjator powinien umieć sobie z nimi radzić. Zgadzając się z opinią                           
R. Dawsona, należy podkreślić, iż nie powinno się zakładać, że należy za wszelką cenę 
unikać zastoju, sytuacji patowej i impasu (w wielu przypadkach są one trudne do unik-
nięcia, zwłaszcza impas). Doświadczony negocjator potrafi użyć tych sytuacji jako na-
rzędzi do wywierania nacisku na drugą stronę (jako broni taktycznej)20. Jednakże trzeba 
przy tym pamiętać o starym porzekadle: „Kto mieczem wojuje…”.

Podsumowując treść artykułu z punktu widzenia jego przydatności, należy pod-
kreślić, iż zawiera on praktycznie użyteczne zestawienie najważniejszych zaleceń 
w zakresie prowadzenia negocjacji w sytuacjach kryzysowych. Z drugiej jednak stro-
ny przedstawione rozważania nie stanowią wyczerpującego ujęcia podejmowanych 
zagadnień. Zarówno z  obiektywnych, jak i  subiektywnych względów nie ogarniają 
znacznej złożoności sytuacji kryzysowych w  negocjacjach. Badania dotyczące roz-
ważanych sytuacji będą zatem kontynuowane przez autora, przede wszystkim w celu 
stworzenia pełnej i wszechstronnej charakterystyki tych sytuacji oraz uściślenia i po-
szukiwania nowych sposobów przeciwdziałania im. Istotnym kierunkiem prac ba-
dawczych będzie także weryfikacja empiryczna zasad prowadzenia negocjacji w sy-
tuacjach kryzysowych, na podstawie analizy porównawczej szeregu przypadków ne-
gocjacyjnych.  

20  R. Dawson, Sekrety udanych negocjacji…, s. 73-74.



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie76

Bibliografia

Colosi T., The Role of the Mediator, [w:] R.J. Lewicki, J.A. Litterer, D.M. Saunders, J.W. 
Minton, Negotiation. Readings, Exercises & Cases, Irwin, Homewood, Boston 1993. 
Daszkowski J., Rola konfliktów w zarządzaniu, „Organizacja i Kierowanie” 1989, nr 3-4.
Dawson R., Sekrety udanych negocjacji, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1999.
Duryee H.L., Overcoming Impasse. Ten Strategic Moves to Make when Negotiations Grind to 
a Halt, “Plaintiff Magazine”, September 2015. 
Folberg J., Taylor A., Conflict Resolution and Conflict Management, [w:] R.J. Lewicki, J.A. 
Litterer, D.M. Saunders, I. Hwang, A  Theory of Bargaining Deadlock. PhD Dissertation, 
Department of Economics, University of Miami, Miami 2015.
Kennedy G., Negocjator, Studio EMKA, Warszawa 1998.
Kozina A., Funkcje negocjacji w przedsiębiorstwie, “Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2016, 
tom XVII, zeszyt 4, Między teorią i praktyką zarządzania. Dokonania, dylematy, inspiracje. 
Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej, red. J. Lichtarski, cz. I.
Kozina A., Planowanie negocjacji w  przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
Lewicki R.J., Saunders D.M., Barry B., Minton J.W., Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy 
dla trenerów i menedżerów, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
Malhotra D., Negotiating the Impossible: How to Break Deadlocks and Resolve Ugly Conflicts 
(without Money or Muscle), Berrett-Koehler Publishers Inc., Oakland 2016. 
McCarthy A., Hay S., Advanced Negotiation Techniques, Apress, New York 2015.
Minton J.W., Negotiation. Readings, Exercises & Cases, Irwin, Homewood, Boston. 
Mislin A., Kesebir S., Pinkley R.L., Attraction and Impasse Aversion: Reasons for Selecting 
a Poor Deal Over No Deal at All, “Psychological Science” 2016, vol. 27, issue 3.
Moore C.W., How Mediation Works, [w:] R.J. Lewicki, J.A. Litterer, D.M. Saunders, J.W. 
Minton, Negotiation. Readings, Exercises & Cases, Irwin, Homewood, Boston 1993. 
Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Antykwa, Kraków 2000. 
Raiffa H., The Art And Science Of Negotiation, Belknap Press, Cambridge 1982. 
Rong J., Analysis of Causes and Solutions of Business Negotiation Impasse, “International 
Journal of Economics, Commerce and Management” 2015, vol. III, issue 6.
Rządca R., Negocjacje w  interesach, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
2003.
Rządca R.A., Wujec P., Negocjacje, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
Sander F.E.A., How to Break a Stalemate, “Harvard Business School Publishing Co”, Boston 
2004.
Shapiro D., Negotiating the Nonnegotiable: How to Resolve Your Most Emotionally Charged 
Conflicts, Viking, New York 2016.
Słaboń A., Konflikt społeczny i  negocjacje, Akademia Ekonomiczna w  Krakowie, Kraków 
1995.
Spector B.I., Resiliency in Negotiation: Bouncing Back from Impasse, “International 
Negotiation” 2006, vol. 11, no 2.



Zasady negocjowania w sytuacjach kryzysowych 77

Nota o Autorze:
Dr hab. Andrzej Kozina, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie, Katedra 
Administracji Publicznej.
Author’s resume:
Prof. Andrzej Kozina – Cracow University of Economics, Department of Public Administration.

Kontakt/Contact:
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
e-mail: kozinaa@uek.krakow.pl
Tel. (+48)122935964
http://gap.uek.krakow.pl/prof-uek-dr-hab-andrzej-kozina/





ZN WSH Zarządzanie 2017 (4), s. 79-93

Oryginalny artykuł naukowy
Original Article

Data wpływu/Received:11.08.2017
Data recenzji/Accepted: 25.09.2017/30.09.2017
Data publikacji/Published: 28.12.2017

Źródła finansowania publikacji: firma Ideo Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, w ra-
mach realizowanego projektu dedykowanego branży e-commerce

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

DOI: 10.5604/01.3001.0010.8282

dr hab. Dariusz Tworzydło B C

Uniwersytet Warszawski

dr Magdalena Tobiasz E F

mgr inż. Wojciech Szymański A  D 

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera w Krakowie

ZNACZENIE NARZĘDZI ANALITYCZNYCH 
W SKUTECZNYM ZARZĄDZANIU SKLEPEM 

INTERNETOWYM I STOPIEŃ ICH WYKORZYSTANIA 
PRZEZ WŁAŚCICIELI E-SKLEPÓW

THE IMPORTANCE OF ANALYTICS TOOLS IN 
AN EFFICIENT MANAGEMENT OF AN ONLINE STORE 
AND THE DEGREE TO WHICH THEY ARE EMPLOYED 

BY E-STORE OWNERS



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie80

Streszczenie: Celem artykułu jest ocena stopnia wykorzystania narzędzi w  zarządzaniu 
sklepem internetowym, a także ocena zasadności stosowania tego rodzaju rozwiązań tech-
nologicznych. W artykule zaprezentowano wyniki ankietowych badań własnych przeprowa-
dzonych wśród właścicieli sklepów, które zrealizowano w związku z projektem badawczo-
-rozwojowym dedykowanym branży e-commerce. Skupiono się w nich głównie na liczbie 
używanych narzędzi, czasie poświęcanym analizie danych i związanych z tym trudnościach. 
Problem badawczy przedstawiono w kontekście internetu jako kanału sprzedażowego i przy 
uwzględnieniu specyfiki e-handlu.

Słowa kluczowe: e-commerce, e-handel, handel elektroniczny, e-sklep, sklep internetowy, 
zarządzanie, narzędzia analityczne, technologie informatyczne.

Abstract: The aim of this article is the review of the degree to which analytics tools are 
used in an online store management, as well as the review of the validity of using this type 
of technological solutions. The article presents the results of an in-house survey research, 
conducted among the store owners, executed as the part of the research-and-development 
project dedicated to the e-commerce branch. The main focus was on the number of tools 
used, the time dedicated to data analysis and the difficulties that might have occurred. The 
research problem was displayed in the context of the internet as a sale channel and by taking 
into consideration the specifics of e-commerce.

Keywords: e-commerce, e-trading, electronic commerce, e-store, online store, manage-
ment, analytics tools, online technologies, IT.

Wprowadzenie

Internet jest obecnie ważnym kanałem sprzedaży zarówno z perspektywy klien-
tów, jak i właścicieli firm. Według raportu „E-commerce w Polsce 2015. Gemius dla 
e-commerce Polska” 54% internautów dokonuje zakupów w polskich e-sklepach1, 
a są one robione coraz częściej i za coraz większe kwoty – średnio 80 zł miesięcz-
nie2. Z kolei z raportu „Bisnode nt. e-commerce w Polsce 2016” wynika, że obecnie 
funkcjonuje w Polsce ponad 20 tys. e-sklepów – szacuje się, że za pięć lat może ich 
być nawet 30 tys., przy czym w samym 2015 roku zarejestrowano ich 7,5 tys., a co 
roku pojawia się ich 6-8 tys. Ale należy zauważyć, że w 2016 roku również wyreje-
strowano około 7 tys. e-sklepów, głównie dlatego, że 80% z nich nie sprostało tak 
dużej konkurencji, kończąc działalność po około 2-3 latach3.

Niewątpliwie Internet pozwala dotrzeć do szerokiego grona odbiorców z nawet 
bardzo rozbudowaną ofertą, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych. 

1  E-commerce w Polsce 2015. Gemius dla e-commerce Polska, https://www.gemius.pl/files/reports/E-
-commerce-w-Polsce-2015.pdf, s. 7. 
2  Ibidem, s. 10.
3  Według szacunków wartość rynku e-handlu wynosi od 36 do 40 mld zł: Bisnode nt. e-commerce 
w Polsce 2016, http://www.bisnode.pl/news/raport-bisnode-nt-e-commerce-w-polsce/.
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Jednak współczesny przedsiębiorca prowadzący działalność handlową w sieci staje 
też przed wieloma wyzwaniami. Funkcjonowanie w sieci warunkuje globalizacja, 
duża konkurencja, rosnące oczekiwania klientów i nowa technologia4, będąca czę-
ścią procesu zarzadzania, jak również narastający chaos informacyjny utrudniający 
komunikację marketingową. Dlatego też e-handel wymaga od przedsiębiorców in-
nego podejścia niż sprzedaż tradycyjna.

Przedmiotem badawczym niniejszego artykułu jest zagadnienie e-handlu, 
w szczególności zarządzanie sklepem internetowym, ale rozpatrywane w kontek-
ście znaczenia narzędzi analitycznych i stopnia wykorzystywania ich przez przed-
siębiorców. W zakresie tematycznym artykułu mieszą się zagadnienia e-commerce 
w Polsce, Internet jako miejsce działalności biznesowej oraz specyfika handlu elek-
tronicznego. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca niektóre zagadnienia zostały 
wyłącznie zasygnalizowane w stopniu, w jakim wymagał tego temat artykułu – czyli 
marketing, osoba e-konsumenta i  ścieżka zakupowa w  Internecie5. Ponieważ In-
ternet jest wymagającym środowiskiem, istotna staje się opinia właścicieli e-skle-
pów w kwestii zarządzania e-handlem. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie 
stopnia wykorzystania w  procesie zarządzania e-sklepem narzędzi analitycznych 
pozwalających na bieżąco śledzić zmieniające się tendencje wirtualnego rynku.

Podczas realizacji artykułu wykorzystano metodę analizy piśmiennictwa oraz 
metodę statystyczną – analiza i interpretacja danych. Punktem odniesienia dla anali-
zowanego zagadnienia stały się badania w formie ankiet i wywiadów przeprowadzone 
wśród właścicieli sklepów. W artykule zaprezentowano również wyniki dostępnych 
online badań wtórnych dotyczących branży e-commerce. Odwołano się także do lite-
ratury przedmiotu, która posłużyła jako kontekst dla analizowanego problemu. 

1. Specyfika handlu internetowego

Handel internetowy zyskał wiele definicji, odkąd stał się częścią dynamicznie 
rozwijającego się Internetu. Najprościej zagadnienie to ujął Philip Kotler, według 
którego e-handel to procesy kupna i sprzedaży wspierane przez urządzenia elektro-
niczne6. Jednak praktyka zarządzania sklepem internetowym pokazuje, że na han-
del elektroniczny składa się znacznie więcej zagadnień. Adekwatna wydaje się więc 
definicja Światowej Organizacji Handlu, zgodnie z którą e-commerce to produkcja, 
reklama, sprzedaż i  dystrybucja poprzez sieci teleinformatyczne, która obejmuje 

4  U.A. Garczarek-Bąk, Czynniki determinujące zachowania zakupowe młodych Polaków w kontekście wy-
branych działań marketingowych sieci handlowych, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” 2015, nr 3(15), s. 51.
5  Zobacz: P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing, Podręcznik europejski, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002; R. East, M. Wright, M. Vanhuele, Zachowania e-konsu-
mentów, Wolters Kluwer, Warszawa 2014; C. Smith, Tajniki konwersji. Jak zmienić potencjalnego klienta 
w zadowolonego nabywcę, Helion, Gliwice 2016.
6  K. Bartczak, Bariery rozwojowe handlu elektronicznego, Wrocław 2016, s. 40.
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również pewien obszar działalności usługowej i  wytwórczej7. Tym samym han-
del internetowy to nie tylko transakcja, ale też prowadzący do niej złożony proces 
uwzględniający działania z zakresu marketingu.

Struktura rynku e-commerce jest bardzo rozdrobniona, gdyż tworzy ją ogromna 
liczba sklepów konkurujących w zasadzie o tego samego klienta. W Internecie istnieje 
tysiące małych e-sklepów, obok funkcjonujących od kilku lat kilkudziesięciu więk-
szych o ugruntowanej pozycji (w tym lider w e-handlu Allegro), osiągające największe 
przychody8 i kojarzone z zakupami aż przez 76% internautów9. Dominik Kaznowski 
zwraca uwagę na zjawisko globalnych marek internetowych, które polega na silnym 
podziale na marki duże oraz resztę mniej znanych – co oznacza, że w sieci posiadanie 
silnej marki jest znacznie istotniejsze niż w gospodarce tradycyjnej10.

Specyfika środowiska Internetu zmusza przedsiębiorców do zmian w zakresie 
zarządzania. Podczas gdy w  modelu tradycyjnym sprzedaż polega na perswazji, 
działalność w sieci powinna opierać się na umiejętnym rozpoznawaniu potrzeb11. 
Z  powodu braku bezpośredniego kontaktu z  klientem jego preferencje określa 
się na podstawie danych pozyskiwanych za pomocą narzędzi analitycznych. Są to 
wszelkiego rodzaju informacje gromadzone w  wyniku realizowanych transakcji, 
aktywności użytkowników i zachodzących interakcji, za pomocą których buduje się 
ofertę adekwatną do oczekiwań klienta. 

Kluczowy w zarządzaniu sklepem internetowym staje się marketing, a najważ-
niejszym jego zasobem informacja. Zgodnie z  definicją zaproponowaną w  2004 
roku przez American Marketing Association jest to „ogół procesów tworzenia, ko-
munikowania i dostarczania wartości klientom oraz zarządzania relacjami z klien-
tami w sposób przynoszący korzyści firmie i  jej interesariuszom”12. W kontekście 
e-handlu stanowi „proces zarządczy, który koordynuje i   nastawia na osiągnięcie 
określonych celów wszystkie funkcje planowania, sterowania, realizacji i kontroli  
działań  służących  sprzedaży,  a w szczególności  badania marketingowe, politykę 
produktową, cenową, dystrybucyjną i komunikacyjną przedsiębiorstwa”13.

Marketing jest podstawą podejmowania strategicznych dla funkcjonowania 
przedsiębiorstwa decyzji, co czyni go w  pewnym stopniu koncepcją zarządzania. 

7  J. Żukowska, M. Komańda, E-commerce w  ujęciu rynku polskiego, [w:] Współczesne i  perspektywi-
styczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami, „Prace Naukowe AE Katowice”, red. J. Rokita,         
W. Czakon, A. Samborski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 553.
8  T. Karwatka, D. Sadulski, E-commerce, proste odpowiedzi na trudne pytania, Wolters Kluwer, War-
szawa 2011, s. 33.
9  E-commerce w Polsce 2015. Gemius dla e-commerce Polska, https://www.gemius.pl/files/reports/E-
-commerce-w-Polsce-2015.pdf, s. 13.
10  D. Kaznowski, Nowy marketing w Internecie, Difin, Warszawa 2007, s. 28.
11  A. Miotk, Jak Internet zmienił świat. Public Relations, Słowa i Myśli, Lublin 2016, s. 115.
12  T. Doligalski, Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Han-
dlowa w Warszawie, Warszawa 2013, s. 17.
13  M. Düssel, Marketing w praktyce, Wydawnictwo Edu BC Edukacja, Warszawa 2009, s. 14.
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Polega bowiem na rozpoznawaniu rynku, planowaniu i  kontrolowaniu działań, 
przewidywaniu zmian i odpowiednio szybkim na nie reagowaniu – przy użyciu no-
wych technologii14. 

Istotne wydaje się więc, w jakim stopniu właściciele sklepów korzystają z tego 
rodzaju innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu i strategiach marketingowych.

2. Metodologia badań

Podstawą artykułu są badania pierwotne w  formie ankiety przeprowadzone 
wśród właścicieli sklepów z  następujących branż: dom i  ogród, odzież, zdrowie 
(apteki internetowe), prezenty, komputery i elektronika, dziecko, książki i muzyka, 
hobby, sport, gry – z zastosowaniem metodologii ilościowej i analizy statystycznej, 
przy czym posługiwano się standaryzowanym narzędziem badawczym. Badania re-
alizowane były przez firmę Ideo w  związku z  projektem badawczo-rozwojowym, 
który miał na celu ocenę branży e-commerce ze wskazaniem praktycznych rozwią-
zań – pozyskane wyniki stały się podstawą systemu w postaci Platformy Inteligent-
nego Wspomagania e-Handlu (PIWeH).

Metodą gromadzenia danych była ankieta CAWI. Z uwagi na poważne ogra-
niczenia dotyczące doboru próby udało się przeprowadzić 104 efektywne wywia-
dy kwestionariuszowe. Działania poprzedzone były badaniem pilotażowym (pilo-
tażem), a wspomagany komputerowo wywiad CAWI stanowił technikę badawczą 
przy wykorzystaniu narzędzia w  formie internetowego kwestionariusza ankiety 
udostępnionego na platformie internetowej.

Docelową zbiorowość respondentów stanowili właściciele sklepów interneto-
wych – osoby decyzyjne, które posiadały kompetencje w zakresie udzielenia infor-
macji dotyczących praktyk marketingowych i  informacji technicznych. Uzyskane 
liczebności pozwoliły na stosowanie procedury porównywania średnich i obliczeń 
procentowych, ale bez możliwości uogólniania wyników badania na całą populację 
firm tego typu działających na polskim rynku.

Wśród sklepów internetowych objętych badaniem znalazły się firmy zatrud-
niające do 10 osób – od 6 do 10 osób (49%), od 3 do 5 osób – 30% , jedną lub dwie 
osoby – 6% spośród przebadanych sklepów. 14,4% ankietowanych to właściciele 
sklepów zatrudniających ponad 10 pracowników.

14  M. Sławińska, Marketing jako koncepcja zarządzania – trendy rozwoju, „Marketing i Rynek” 2014, 
s. 179-180. 
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Rysunek 1. Łączna liczba osób zatrudnionych w sklepie internetowym respondenta, N=103 
(w  %)
Figure 1. The graph displaying the total number of people employed in the respondent’s 
online store, N=103 (in %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego.

Cztery na pięć sklepów zatrudnia jednego lub dwóch pracowników do obsługi 
sklepu internetowego. Taka strategia wydaje się optymalnym rozwiązaniem, przez 
co korzysta z niej zdecydowana większość przebadanych firm. Spośród objętych ba-
daniem e-sklepów 14,4% firm korzysta z usług trzech do pięciu pracowników przy 
obsłudze sklepu internetowego, a w niespełna 6% sklepów sprzedażą internetową 
zajmuje się sześciu i więcej pracowników.

Rysunek 2. Liczba pracowników odpowiedzialnych za sklep internetowy, N=103 (w %)
Figure 2. The graph displaying the number of employees responsible for the online store, 
N=103 (in %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego.

3. Narzędzia w opinii właścicieli e-sklepów

W kontekście niniejszego artykułu najważniejsza informacja dotyczyła stoso-
wania przez respondentów systemów do zarządzania kontaktami z klientami, czyli 
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tzw. oprogramowania CRM. Ponad 80% badanych właścicieli potwierdziło korzy-
stanie z tego typu narzędzia, niespełna co piąty przyznał, że go nie używa.

Rysunek 3. Odpowiedzi respondentów na pytanie: Czy korzystasz z CRM? N=104 (w %)
Figure 3. The graph displaying respondents’ answers to the question: Are you using CRM? 
N=104 (in %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego.

Na pytanie o czas spędzony na analizie danych e-marketingowych prawie poło-
wa respondentów (46,6%) stwierdziła, że nie poświęca tym zagadnieniom więcej niż 
7 godzin w miesiącu. Ponad 28% respondentów zadeklarowało, że analizuje dane e-
-marketingowe przez 7-12 godzin w miesiącu. Co czwarty właściciel sklepu przyznał, 
że analiza danych e-marketingowych zajmuje mu ponad 12 godzin miesięcznie.

Tabela 1. Czas spędzany przez respondenta nad analizą danych e-marketingowych, N=103 (w %)
Table 1. The table displaying the amount of time dedicated to the analysis of digital marke-
ting data by the respondent, N=103 (in %)
Jak dużo czasu w miesiącu spędzasz nad analizą danych e-marketingowych? Liczba wskazań %
Mniej niż 7 godzin miesięcznie 48 46,6
Między 7 a 12 godzin miesięcznie 29 28,2
Ponad 12 godzin miesięcznie 26 25,2
Ogółem 103 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego.

Ze zgromadzonych danych wynika, że 26% respondentów używa jednego sys-
temu statystycznego. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest korzystanie z dwóch 
systemów statystycznych (36,5%). Trzy różne systemy wykorzystuje 17,3% respon-
dentów, a około ośmiu na stu przyznało, że posługuje się czterema systemami lub 
większą ich ilością. 12,5% nie korzysta z tego typu systemów w ogóle.
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Wynika z tego, że 87,5% przebadanych właścicieli sklepów internetowych ko-
rzysta z co najmniej jednego systemu statystycznego, co potwierdza, że narzędzia 
analityczne są częścią zarządzania sklepem internetowym.

Rysunek 4. Wykorzystanie systemów statystycznych przez właścicieli sklepów interneto-
wych, N=104 (w %)
Figure 4. The graph displaying the use of statistical systems by online stores owners, N=104 
(in %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego.

Na pytanie o przeszkody w analizie danych statystycznych, największym pro-
blemem okazała się kwestia braku czasu – 43,7%. Wśród trudności wymieniono 
też: brak umiejętności wyciągania wniosków z danych (38,8%) i zbyt duży stopień 
skomplikowania analizy (30,1%). Na nadmiar informacji zwróciło uwagę niespełna 
6% badanych. Co czwarty właściciel sklepu stwierdził, że nie ma z analizą danych 
statystycznych kłopotów.

Rysunek 5. Wykres przedstawiający przeszkody w analizie danych statystycznych wskazy-
wane przez właścicieli sklepów (w %)
Figure 5. The graph displaying obstacles pointed by store owners in the process of analysing 
statistic

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego.
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Właścicieli e-sklepów zapytano również o główne obowiązki związane z e-han-
dlem. Wśród nich znalazły się głównie te, które typowo pozwalają na ich rozwój 
i  optymalizację procesów sprzedażowych. Najczęściej wskazywanymi odpowie-
dziami były działania planowe dotyczące wizerunku firmy w sieci oraz jej dalszego 
rozwoju, które wybrało 49 respondentów, a także dbanie o optymalizację procesów 
sprzedaży, którymi zajmuje się 38 respondentów.

Rysunek 6. Obowiązki respondenta związane z działaniami przy e-sklepie (dane prezentują 
liczbę wskazań)
Figure 6. The graph displaying respondent’s responsibilities in terms of an online store func-
tioning (data shows the number of indications)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego.

Respondentom zadano sześć pytań otwartych, za pomocą których próbowano 
sprecyzować ich problemy związane z analizą danych, mierzenia efektów działań 
e-marketingowych i  idealnych narzędzi do zarządzania działaniami e-marketin-
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gowymi, które chcieliby zastosować w swoim sklepie. Najwięcej respondentów ma 
problemy z interpretacją wyników danych marketingowych i przełożeniem ich na 
konkretne działanie. Pozostałe problemy to niska jakość pozyskanych danych i ich 
wiarygodność oraz obróbka. Trzech badanych stwierdziło, że nie ma żadnych pro-
blemów z analizą, co jest stosunkowo małym odsetkiem wszystkich respondentów.

Tabela 2. Problemy związane z analizą danych z zakresu e-marketingu dla e-sklepu, N=24
Table 2. The table displaying problems linked to data analysis (digital marketing for online 
stores), N=24
Z czym masz najwięcej problemów podczas analizy danych 
związanych z kampanią e-marketingową e-sklepu? N=24

Problem z interpretacją wyników wynikający ze statystyczne-
go charakteru danych 9

Nie mam problemów podczas analizy danych 3
Niska jakoś pozyskanych danych 2
Wiarygodność danych 1
Obróbka danych 1
Nie wiem/Trudno powiedzieć 8
Ogółem 24

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania sklepów internetowych.

4. Rola informacji w zarządzaniu e-sklepem

Bardzo ważną rolę w zarządzaniu e-sklepem odgrywa informacja o rynku i klien-
cie. Jednak charakterystyczny dla sieci tzw. chaos informacyjny sprawia, że coraz 
trudniej dotrzeć do klienta, jak również skutecznie o  niego walczyć. Włodzimierz 
Szpringer dostrzega również problem z  wyrobieniem sobie marki i  wyróżnieniem 
się od konkurencji. Współczesny rynek zyskuje bowiem cechy aukcji, gdyż mający 
dostęp do informacji klienci wymuszają na przedsiębiorcach konkurencję cenową15. 
Natomiast autorzy książki Handel elektroniczny. Ewolucja i perspektywy zwracają uwa-
gę, że intensywny rozwój e-handlu o niemal nieograniczonym zasięgu przyczynił się 
do ogromnego wręcz wzrostu konkurencji – również silne marki działające na rynku 
tradycyjnym skierowały się w stronę Internetu. W zaistniałej sytuacji przedsiębiorcy 
muszą poszukiwać innowacyjnych rozwiązań dla swoich e-usług16.

Globalizacja, intensywna konkurencja, indywidualizacja oczekiwań klientów, 
rozwój technologii to możliwości, ale i wyzwania dla zarządzania przedsiębiorstwem, 

15  W. Szpringer, Handel elektroniczny – konkurencja czy regulacja?, Difin, Warszawa 2000, s. 27.
16  Ł. Konopielko, M. Wołoszyn, J. Wytrębowicz, Handel elektroniczny. Ewolucja i perspektywy, Oficyna 
Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2016, s. 24-25.
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które, zdaniem specjalistów, wymaga równoczesnego stosowania wielu metod, kon-
cepcji i instrumentów17, co w kontekście e-handlu wydaje się nabierać szczególnego 
znaczenia. Właściciele sklepów internetowych są zmuszeni opierać zarządzanie na 
interpretacji danych pozyskiwanych dzięki nowej technologii – źródło informacji 
o  rynku i  klientach. Jak zauważa Ryan Holiday, narzędzia analityczne to najlepszy 
sposób na obserwowanie klientów poruszających się po e-sklepie i ich reakcji na jego 
zawartość, dzięki nim można uzyskać lepsze dopasowanie do rynku18. 

Z  przeprowadzonych badań wynika, że narzędzia analityczne są częścią pro-
cesu zarządzania (87,5%) e-handlu. Właściciele e-sklepów korzystają z  systemów 
dostarczanych im z zewnątrz lub własnych. Co więcej, wraz ze zwiększaniem się 
progów godzinowych zmniejsza się odsetek badanych, którzy nie korzystają z żad-
nych systemów CRM. Im więcej systemów statystycznych znajduje się w wachlarzu 
możliwości właścicieli sklepów internetowych, tym więcej czasu spędzają oni na 
analizie danych e-marketingowych – mimo że brak czasu jest jednym z powodów 
niedostatecznego korzystania z tego rodzaju rozwiązań.

Wśród właścicieli e-sklepów istnieje jednak niedobór wiedzy na temat sposobów 
pozyskiwania i analizy danych (70%). Respondenci zaznaczali problemy z interpretacją 
wyników, co w praktyce może negatywnie przekładać się na efektywne zarządzanie.

Większość z nich zdaje sobie sprawę z konieczności pomocy ze strony ekspertów, 
jednak nie zawsze z niej korzysta – dotyczy to głównie średnich i małych podmiotów, 
a powodowane jest dodatkowymi kosztami. Stąd też przewaga konkurencyjna więk-
szych sklepów nad małymi, które częściej zmagają się z zagrożeniami istniejącymi na 
rynku wirtualnym, w rezultacie czego stosunkowo szybko kończą swoją działalność. 
Z raportu „E-commerce Standard 2015” Internet Standard wynika, że 56% podmiotów 
funkcjonujących w Internecie to sklepy małe, 25% średnie, 19% duże, przy czym 18% 
istniało niespełna rok, 1% od jednego do dwóch lat, 27% od trzech do pięciu lat, 22% 
sześć lat, a 14% dekadę – z tego 10-letnia działalność wyróżniała 36% dużych sklepów19.

Chociaż przedsiębiorcy orientują się w regułach rządzących wirtualnym ryn-
kiem, nie zawsze w pełni korzystają z jego potencjału. Powodowane wydaje się to 
być przede wszystkim niedostateczną znajomością i zastosowaniem dostępnych na-
rzędzi analitycznych wspomagających procesy zarządzania handlem w sieci. Jak za-
uważa Dominik Kaznowski, „metody stosowane w kreowaniu tradycyjnych marek 
są nieskuteczne w interaktywnym środowisku Internetu, a brak zrozumienia tych 
uwarunkowań przez firmy prowadzi do zaprzepaszczenia możliwości zbudowania 
silnego e-handlu”20. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność handlową w In-

17  A. Bieńkowska, M.W. Nowak, A. Zgrzywa-Ziemak, Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) a inne 
metody zarządzania – współwystępowanie i efekty stosowania, „Marketing i Rynek” 2014, s. 31.
18  R. Holiday, Growth Hacker Marketing. O przyszłości PR, marketingu i reklamy, Onepress, Gliwice 2015.
19  E-commerce Standard 2015, Internet Standard, https://marketingibiznes.pl/e-commerce/rynek-e-
commerce-polsce-liczby-uzytkownicy-trendy/.
20  D. Kaznowski, Nowy marketing…, s. 27.
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ternecie zasadnicze znaczenie ma zarządzanie, którego częścią są narzędzia anali-
tyczne pozwalające korzystać z ogromnej ilości informacji na wirtualnym rynku. 
Istotne jest bowiem zarządzanie oparte na budowaniu relacji z klientem (Customer 
Relationship Management, CRM), gdzie najważniejszą wartością jest stały kontakt 
i zadowolenie klienta, do którego indywidualnych potrzeb za pomocą dedykowa-
nych narzędzi dostosowywana jest strategia21.

Podsumowanie

Internet kreuje nowe metody zarządzania oparte na informacji. Związane jest to 
z rosnącą liczbą danych w sieci i rozwojem technologii internetowych, które rodzą 
potrzebę stosowania coraz większej liczby systemów. Jest to konieczne dla zrozu-
mienia uwarunkowań biznesowych, funkcjonowania na rynku, zdobywania klien-
tów i przewagi konkurencyjnej.

Już teraz bardzo trudno realnie konkurować z tak dużą liczbą podmiotów funk-
cjonujących na wirtualnym rynku, a w przyszłości wydaje się to być niemożliwe.  
Dlatego tak ważne staje się poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań Business Intelli-
gence ułatwiających podejmowanie decyzji związanych z zarządzaniem e-sklepem 
i funkcjonowaniem na rynku e-commerce. Należą do nich narzędzia analityczne, 
będące podstawą monitoringu ułatwiającego podejmowanie kluczowych decyzji. 
Pozwalają na bieżąco pozyskiwać dane z wiarygodnych źródeł i odpowiadające ak-
tualnej sytuacji. Ale samo posiadanie danych nie jest gwarancją sukcesu, istotne 
jest umiejętne ich wykorzystanie do realizacji celów biznesowych. Właściciele e-
-sklepów są  świadomi tej sytuacji, choć nie zawsze w pełni korzystają z dostępnych 
rozwiązań, ze względu na brak kompetencji w zakresie obsługi systemów. Proble-
matyczne okazuje się interpretowanie danych w kontekście rzeczywistości, w której 
funkcjonuje przedsiębiorstwo. Tym samym ogromna ilość liczb i wykresów często 
nie daje jednoznacznej odpowiedzi.

Obecnie większość narzędzi analitycznych, komercyjnych czy open source’o-
wych wykorzystuje logo serwera internetowego oraz ciasteczka cookies, na podsta-
wie których generuje raporty w formie stosunkowo trudnej w interpretacji. Tym-
czasem wyniki badań i analiza zagadnienia wskazują na rosnący popyt dla narzędzi 
dostarczających coraz więcej parametrów, ale w formie możliwej do samodzielnego 
interpretowania przez właścicieli sklepów.  W  tym też kierunku powinny zmie-
rzać badania. Istotne jest nieustanne pozyskiwanie wiedzy z  dziedziny e-handlu, 
jak również nowoczesnych narzędzi, w tym sztucznej inteligencji, w celu wskazania 
optymalnych metod eksploracji danych i określania zachodzących między nimi ko-
relacji. Utrudnieniem mogą być ograniczenia sprzętowe, ponieważ do analizy tak 

21  H.D. Zollondz, Marketing mix. Podstawowe zasady marketingu, Wydawnictwo Edu BC Edukacja, 
Warszawa 2008, s. 16.
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dużej ilości danych potrzebne są rozbudowane narzędzia o dużej mocy obliczenio-
wej. Nie zawsze też możliwe jest uzyskanie pełnej informacji na temat strategii mar-
ketingowej realizowanej w ramach zarządzania e-sklepem.

Jednak ze względu na dynamicznie zachodzące na wirtualnym rynku zmiany 
znaczenie narzędzi analitycznych w  skutecznym zarządzaniu e-sklepem będzie 
rosło. W związku z tym dalsza analiza zagadnienia wydaje się zasadna, zwłaszcza 
w kontekście szerzej rozpatrywanych zagadnień marketingu i osoby e-konsumenta.
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KOMUNIKACJA POPRZEZ BLOGA OSOBISTEGO I JEJ 
WARTOŚĆ DLA INTERESARIUSZY. WYNIKI BADAŃ

COMMUNICATION VIA PERSONAL BLOG AND ITS 
VALUE FOR STAKEHOLDERS. RESULTS OF RESEARCH

Streszczenie: Celem głównym opracowania było wykazanie, czy i  jakie wartości wynika-
ją z komunikacji z interesariuszami poprzez bloga osobistego. Wychodząc od opisu bloga 
osobistego i  jego potencjalnych interesariuszy, przybliżono specyfikę komunikacji z  wy-
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korzystaniem bloga oraz wskazano kierunki profesjonalizacji komunikacji. Następnie do-
konano przeglądu wybranych badań blogosfery, co potwierdziło zjawisko wzrastającej roli 
blogów w komunikacji społecznej i marketingowej. Ponadto w warunkach coraz większego 
znaczenia dla interesariuszy wartościowych treści i możliwości komunikowania się w sie-
ci zainteresowano się blogami osobistymi. Wskazane czynniki skłoniły do podjęcia badań 
pierwotnych z  wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej oraz studium przypadku bloga 
http://andrzejtucholski.pl/. Uzyskane wyniki oraz sformułowane zalecenia i wnioski mogą 
być wykorzystane przez innych blogerów oraz właścicieli komercyjnych marek do optyma-
lizacji komunikacji z interesariuszami.
 
Słowa kluczowe: blog osobisty, komunikacja społeczna i marketingowa przez bloga, war-
tość dla interesariuszy, studium przypadku

Abstract: The main goal of this article was to present whether and what kind of values might 
resulted from communication with stakeholders via personal blog. Starting from a descrip-
tion of the personal blog and its potential stakeholders, there was a specificity of communi-
cation via blogging and the directions of its professionalism pointed out. Next, the review 
of chosen research of blogosphere was carried out, which confirmed the phenomenon of 
growing importance of blogs in social and marketing communication. Moreover, in the situ-
ation of the growing significance of valuable contents and opportunities of communication 
in the Internet, the personal blogs were of  great of importance for stakeholders. The above 
mentioned factors induced to undertake research using observation as the method and the 
case study of the http://andrzejtucholski.pl/ blog. The obtained results and recommenda-
tions as well as conclusions formulated in this article could be used by other bloggers and 
owners of commercial brands in order to optimization of communication with stakeholders. 

Keywords: personal blog, social and marketing communication via blogging, value for sta-
keholders, case study 

Wstęp

Postęp w technologii informacyjnej i  internetowej sprzyja rozwojowi nowych 
kanałów komunikacyjnych w  Internecie. Współcześni uczestnicy gry rynkowej 
w coraz większym stopniu oczekują wartościowych treści, które chętnie współtwo-
rzą. Natomiast szumy informacyjne wynikające z tradycyjnych działań marketingo-
wych ograniczają ich skuteczność. Tworzy to szczególne warunki do rozwoju blo-
gów, które zdają się zaspokajać różnorodne potrzeby ich twórców  i użytkowników.

Zarysowane uwarunkowania skłoniły do podjęcia problematyki badawczej 
dotyczącej komunikacji poprzez blogi oraz wynikających z niej wartości dla inte-
resariuszy. Wychodząc od analizy dostępnych raportów badań blogosfery za lata 
2014–2016, zaprojektowano jakościowe badania własne. Ich celem było ustalenie, 
w  jaki sposób przebiega komunikacja pomiędzy twórcą bloga a  interesariuszami, 
jakie formy komunikacji są wykorzystywane oraz pozyskanie informacji, jakie war-
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tości  i dla kogo zostają generowane w tym procesie.
Badania empiryczne poprzedzono studiami literaturowymi, które umożliwiły 

przybliżenie poniższych zagadnień teoretycznych.

1. Blog osobisty i jego interesariusze

Blog osobisty lub prywatny (z ang. personal blog) to swoistego rodzaju dziennik 
internetowy bazujący na treściach w przeróżnych formach1. Oprócz tekstów może 
zawierać zdjęcia oraz materiały wideo, co ogólnie rzecz ujmując wynika z postępu 
technologicznego i rozwoju funkcjonalności Internetu, w tym blogów. Służy jedno-
czesnemu tworzeniu treści i budowaniu społeczności zogniskowanych wokół tema-
tyki lub osobowości twórcy.

Przyjmuje się, że blogi osobiste pisane są w celu zatrzymania pomysłów oraz 
doświadczeń twórcy na przyszłość i  zasadnicza część ich zasobów dotyczy życia 
osobistego autora, jego zainteresowań, pasji oraz ważnych w danym czasie dla niego 
i jego użytkowników zagadnień. 

Interesariuszami2 blogów osobistych są przeróżne podmioty rynkowe, poczyna-
jąc od twórcy, tj. blogera, przez czytelników, internautów, przedstawicieli mediów, 
partnerów biznesowych i ich społeczności, innych blogerów, kończąc na klientach 
współpracujących marek. Podmioty te są uczestnikami procesów zachodzących  
w tzw. blogosferze3, która obejmuje poszczególne blogi i systemy ich powiązań.

2. Komunikacja z wykorzystaniem bloga 
i jej znaczenie dla interesariuszy

Pod pojęciem komunikacji przyjmuje się proces wymiany informacji, który 
obejmuje4: nadawcę, odbiorcę, przekaz, kanał, sprzężenie zwrotne oraz kontekst sy-
tuacyjny. Komunikacja społeczna to proces wytwarzania, przekształcania  i przeka-

1  Szerzej: T. Hussey, Create your own blog, SAMS Publishing, Indianapolis 2012, s. 107-122;  
B. Gregor, D. Kaczorowska-Spychalska, Blogi w  procesie komunikacji marketingowej, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 60-72; G. Mazurek, Blogi i wirtualne społeczności – wykorzysta-
nie w marketingu, Wolters Kluwer business, Kraków 2008, s. 52-54.
2  Interesariusze (ang. stakeholders) to pojęcie wprowadzone przez Stanford Research Institute w 1963 
roku, które początkowo określało grupy, bez wsparcia których organizacja przestałaby istnieć. Kon-
cepcja interesariuszy rozwinięta została w  latach 70. XX wieku przez przedstawicieli podejścia sys-
temowego. W latach 80. tematem tym zajął się, wraz ze swoimi współpracownikami, R.E. Freeman, 
według których interesariuszy stanowią organizacje lub osoby indywidualne uczestniczące w tworze-
niu projektu lub bezpośrednio zainteresowane wynikami jego wdrożenia [na podstawie: Encyklopedia 
zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Interesariusze].
3  Zobacz: J. Wright, Blogowanie w biznesie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 
2007, s. 6.
4  Szerzej: J.W. Wiktor, Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, 
s. 15-24.
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zywania informacji pomiędzy jednostkami, grupami, czy wreszcie interesariuszami, 
mający na celu dynamiczne kształtowanie, modyfikację bądź zmianę wiedzy, po-
staw i zachowań w kierunku zgodnym z wartościami i interesami oddziałujących na 
nie podmiotów. Do form komunikacji z wykorzystaniem blogów zalicza się5: treści, 
wpisy, komentarze, notatki, zdjęcia, materiały wideo, materiały mobile, podcasty, 
linki, pliki dźwiękowe, rysunki, zasoby komiksowe, dialogi, kody html, cytaty itd.

Współczesna komunikacja z wykorzystaniem bloga zdaje się pretendować do 
miana zintegrowanej komunikacji marketingowej (ZKM). Uwzględniając stanowi-
sko C. Hackleya6, P. Kotlera i K.L. Kellera7, P.J. Kitchen i T. Proctora8 oraz doświad-
czenia własne, można stwierdzić, że ZKM: obejmuje jako inicjatorów – interesariu-
szy; jej cele ukierunkowane są na komunikowanie się i budowanie relacji; ogromnie 
ważna jest znajomość cech i oczekiwań uczestników; stopień zróżnicowania komu-
nikatów skorelowany jest z oczekiwaniami interesariuszy; wykorzystuje model sie-
ciowej9 komunikacji; obejmuje szerokie kanały, media  i narzędzia komunikacyjne; 
opiera się na silnej koordynacji wszystkich przedsięwzięć; cechuje ją elastyczność 
przejawiająca się między innymi  w wykorzystywaniu nadarzających się okazji; zo-
rientowana jest na wymierne efekty, które poddawane są kontroli; zwykle dotyczy 
konkretnego przedsięwzięcia rynkowego; zależy od posiadanych środków i umie-
jętności pozyskania partnerów do wspólnych działań.

Przybliżenie znaczenia10 komunikacji poprzez blogi osobiste dla poszczególnych 
interesariuszy wymaga wyjaśnienia pojęcia „wartość”. Wszystko, co jest pożądane, 
godne i  cenne dla jednostki, coś, co stanowi cel dążeń, zbiór korzyści, które moż-
na uzyskać to przykładowe sposoby definiowania wartości11. Potencjalne korzyści 
dla interesariuszy wynikające z komunikacji poprzez blogi to12: możliwość uzyska-
nia dodatkowej wiedzy, darmowe materiały do pobrania, bezpośrednia oraz otwarta 

5  Opracowanie własne na podstawie typologii blogów w: G. Mazurek, Blogi i wirtualne społeczności – 
wykorzystanie w marketingu, Wolters Kluwer business, Kraków 2008, s. 52-54.
6  C. Hackley, Advertising & promotion. An integrated marketing communications approach, 2nd ed., 
SAGE Publications Ltd., London 2010, s. 72-90.
7  P. Kotler, K.L. Keller, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2013, s. 508-537.
8  P.J. Kitchen, T. Proctor, Marketing communications in a post-modern world, “Journal of Business 
Strategy” 2015, Vol. 36, No. 5, p. 34-42.
9  W blogosferze nie tylko dochodzi do dwukierunkowego komunikowania się: bloger – użytkownik 
i odwrotnie, ale także pomiędzy różnymi interesariuszami powiązanymi z blogiem.
10  Więcej o znaczeniu marketingowym blogów zob.: A. Dobele, M. Steel, T. Cooper, Sailing the seven 
C’s of blog marketing: understanding social media and business impact, “Marketing Intelligence & Plan-
ning” 2015, Vol. 30, No. 7, p. 1087–1102 oraz w: C.H. Ho, K.H. Chiu, H. Chen, A. Papazafeiropoulou, 
Can internet blogs be used as an effective advertising tool? The role of product blog type and brand aware-
ness, “Journal of Enterprise Information Management” 2015, Vol. 28, No. 3, p. 346-362.
11  Porównaj z: P. Bartkowiak, Nowe wyzwania w  obszarze tworzenia wartości dla klienta – proces 
współkreowania wartości dla klienta, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2014, Vol. 2, No. 11, s. 198.
12  Opracowanie własne z  wykorzystaniem: A. Pajkert, J. Dwernicki, Blog dużo może, „Marketing  
w Praktyce” 2016, nr 10, s. 18-21; D. Kaczorowska-Spychalska, Jak wybierać z blogosfery, „Marketing 
w Praktyce” 2016, nr 10, s. 21-23.
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komunikacja, dostęp do atrakcyjnych informacji zakupowych (o marce, produktach, 
ofercie), kreowanie pożądanego wizerunku, korzyści ekonomiczne oraz finansowe. 

Zdefiniowanie podstawowych pojęć, do których zaliczono blog osobisty, jego in-
teresariuszy, istotę komunikacji poprzez blogi i wynikające z tego korzyści, motywuje 
do analizy badań powiązanych z podjętą w niniejszym opracowaniu problematyką.

3. Przegląd dostępnych badań blogosfery

W  świetle dostępnych badań blogi, jako podstawowy element blogosfery,  
są coraz częściej wykorzystywane do komunikacji społecznej i marketingowej między 
blogerem a interesariuszami. W raporcie „Badanie Polska Blogosfera 2014” zwrócono 
uwagę na to, jakie blogi dominują, kto je tworzy i kim są ich interesariusze. Kolejna 
edycja cytowanych badań z 2016 roku umożliwia zauważenie licznie zachodzących 
zmian w blogosferze. Najliczniejsze grupy tematyczne to lifestyle, kulinaria oraz uro-
da, przy czym pierwsza kategoria w 2016 roku zdecydowanie wysunęła się na czoło-
wą pozycję. Najczęstsza grupa użytkowników blogosfery to młode kobiety, co może 
wynikać z dominującej tematyki. Trend ten jest zauważalny zarówno wśród twórców, 
jak i czytelników blogów. Spadek popularności platformy Blogger na korzyść wzrostu 
Wordpress świadczy o profesjonalizacji blogów, chęci ich większej personalizacji oraz 
posiadania własnej domeny.  

W raporcie z 2016 roku opisany został nowy obszar badań blogosfery – współpraca 
pomiędzy przedsiębiorcami a blogerami w celach marketingowych. Ponadto uwzględ-
niono możliwość uzyskiwania przychodów z tytułu realizacji przez blogera pewnych 
działań, np. reklamowych. W świetle badań najważniejsze kanały13 w komunikacji bloga 
to Facebook (używany przez 91,1% blogerów), Instagram (88,9%) oraz Google+ (45%). 

Kolejne badania SHARE WEEK14 to ranking najchętniej polecanych blogów 
w Polsce przez innych blogerów. Edycja z kwietnia 2017 roku objęła 428 twórców, 
którzy w sumie oddali aż 1284 głosów na 687 blogów. Zestawienie ma wysoką war-
tość poznawczą dla osób, które nie są ściśle związane z blogosferą i zawiera skrót 
najważniejszych informacji o polecanych blogach. Ranking wygrał http://worqshop.
pl/. Jest to blog osobisty, którego profilowa działalność jest związana z kreatywny-
mi treściami lifestyle’owymi. O ogromnym wpływie blogosfery na współpracę ko-
mercyjną świadczy również zestawienie BLOG RANK15, które zrealizowane zostało 
przez Zespół Hypeology. Wyniki przedstawiają listę 100 spośród 1000 najlepszych 
blogów do współpracy komercyjnej w różnych kategoriach. Tego typu informacje 

13  Więcej o wykorzystaniu różnych kanałów komunikacyjnych w celu budowania wysokiej pozycji 
bloga w: Z. Taraszewska, D. Kopicki, A. Pajkert, Blog transmedialny, „Marketing w Praktyce” 2016, nr 
11, s. 68-72.
14  Wyniki dostępne na: http://andrzejtucholski.pl/2017/najchetniej-polecane-blogi-w-polsce-2017-
wyniki-share-week/ [dostęp: 18.04.2017].
15  Wyniki dostępne na: http://hypeology.pl/blog-rank-2016/ [dostęp: 4.04.2017].
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są niezwykle istotne z punktu widzenia planowania efektywnych kampanii marke-
tingowych  w blogosferze.

Omówione badania blogosfery wpłynęły na zidentyfikowanie luki16 badawczej, co 
skłoniło autorki do zaprojektowania i zrealizowania własnych badań empirycznych.

4. Opis badań własnych i uzyskane wyniki

Badania pierwotne17 na potrzeby niniejszego artykułu zrealizowano stosując 
metody obserwacji uczestniczącej oraz metodykę studium przypadku. Obiektem 
badań był prywatny blog http://andrzejtucholski.pl/. Istnieje on od 2009 roku, zmie-
niając dwukrotnie swoją nazwę (wcześniej: Tucholski.eu, jestKultura.pl). Obecnie 
prowadzony jest w tematyce lifestyle’owej wraz z poradami psychologicznymi. Na 
stronie znajduje się ponad 1000 tekstów przeczytanych przez więcej niż 2 mln czy-
telników. Na wybór bloga do analizy wpłynęła jego popularność i liczba wyróżnień, 
jakie otrzymał18, realizowane przez blogera przedsięwzięcia społeczne i komercyjne 
oraz fakt prowadzenia go w najczęściej poruszanej obecnie w blogosferze tematyce. 
W przeprowadzonych badaniach uwzględniono następujące pytania badawcze:

1. Jakie przedsięwzięcia i formy komunikacji zaobserwowano na badanym blogu?
2. Jacy interesariusze w badanym okresie komunikowali się poprzez blog?
3. Jakie projekty zrealizowano we współpracy z markami komercyjnymi?
4. Jakie rodzaje wartości generuje blog dla poszczególnych interesariuszy?
Uzyskane wyniki badań przedstawiono w tabelach 1 oraz 2. Dane zgromadzono 

na podstawie analizy 1058 postów od 2009 roku, 200 komentarzy oraz informacji 
znajdujących się w serwisie internetowym bloga w zakładkach „Projekty”, „Autor”, 
oraz „Reklama i współpraca”.

16  W dostępnych źródłach informacji nie udało się znaleźć żadnego przykładu badań pojedynczego 
bloga osobistego, możliwości komunikowania się przez niego i kreowania wartości dla interesariuszy.
17  Badanie zrealizowane w cyklach badawczych na przestrzeni lat 2015–2017. W szczególności anali-
zowano zasoby bloga, otrzymywane wiadomości z zasubskrybowanego newslettera oraz treści publi-
kowane w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/TucholskiAndrzej/, https://www.
instagram.com/andtucholski/?ref=badge, https://www.youtube.com/user/andrzejTucholski, https://
twitter.com/andtucholski?lang=pl. 
18  Blog zdobył liczne wyróżnienia, m.in.: 33 miejsce w rankingu najbardziej kreatywnych ludzi  w biz-
nesie w Polsce (wg magazynu „Brief ”), „Srebrna dziesiątka” najbardziej wpływowych blogerów  w Pol-
sce 2016 (wg Jasona Hunta), nominowany do nagrody BFG 2013 Awards w kategorii „Najbardziej 
wpływowy bloger”.
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Tabela 1. Przykłady komunikacji pomiędzy blogerem a interesariuszami
Table 1. Examples of communication between a blogger and stakeholders

Zaobserwowane 
przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia

Zidentyfikowane 
formy komunikacji 

na blogu

Wspólne 
narzędzia 

komunikacji

„Można!”

cykl wywiadów z osobami 
związanymi z Uniwersytetem 
SWPS, m.in. prof. Andrzejem 
Falkowskim, prof. Dariuszem 
Dolińskim, prof. Robertem 
Cialdinim

wywiad, 
materiał wideo

posty zawiera-
jące tekst,
zdjęcia,
grafiki, ko-
mentarze pod 
wpisami

„Łyk Wolności  
z Nestea”

cykl wakacyjnych poradni-
ków (m.in. „Co robić latem 
w mieście – 12 inspiracji”, „10 
najefektywniejszych pomysłów 
na przerwę od pracy”)

odnośniki do in-
nych stron

„Piękno i war-
tość podróżowa-
nia zimą”

konkurs dla czytelników we 
współpracy z Hampton by Hilton

konkurs, infogra-
fika, hasztag, profil 
na Instagramie

„Wyskocz  
z kapci”

współpraca w tworzeniu kampa-
nii wraz z marką Nałęczowianka

konkurs, odnośniki 
do innych stron

„Czy warto być 
wygodnym?”

artykuł sponsorowany przez 
portal Pracuj.pl

post sponsorowany, 
link afiliacyjny

„Jak znaleźć 
wymarzoną pracę”

wielomiesięczna współpraca 
z Credit Agricole oraz udział 
w targach Career Expo

posty partnerskie, 
targi

„Jak uprościć 
dowolną rzecz”

projekt edukacyjny we współ-
pracy z T-Mobile,

materiał wideo, na-
rzędzie dla czytelni-
ków „Upraszczacz”

„Dyscyplina czy 
motywacja – klu-
czowy wybór”

wykład we współpracy 
z ACCA webinar na żywo

„Jak najlepiej 
blogować?”

gościnny występ w cyklu  „Le-
piej Teraz”

podcast, materiał 
wideo

* Webinar definiowany jest jako rodzaj internetowej prezentacji audiowizualnej, która umożliwia 
obustronną komunikację w czasie rzeczywistym pomiędzy osobą prowadzącą a interesariuszami.

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W postach wykorzystywany jest szeroki zakres narzędzi komunikacji marketin-
gowej, dzięki czemu treść jest ciekawa i przydatna dla różnych interesariuszy. Dane 
zawarte w tabeli 1 świadczą o wysokiej aktywności19 Andrzeja Tucholskiego, który 

19  Fakt ten potwierdza również raport „Medialność blogerów 2016” zrealizowany przez agencję Press-
-Service. Zgodnie z wynikami http://andrzejtucholski.pl/ ulokował się na 13 pozycji w rankingu wg 
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angażuje się w liczne inicjatywy we współpracy z markami komercyjnymi. Kolejne 
zagadnienia objęte badaniami to konkretne grupy interesariuszy i czerpane przez 
nich korzyści z użytkowania badanego bloga, których rezultaty zawarto w tabeli 2.

Tabela 2. Interesariusze i czerpane przez nich korzyści
Table 2. Stakeholders and their benefits

Interesariusze
Interesariusze komuni-
kujący się poprzez blog 

http://andrzejtucholski.pl/
Potencjalne korzyści/wartości

Bloger Andrzej Tucholski

samorealizacja w dziedzinie psychologii biznesu, 
rozwój pasji pisarskiej, tworzenie sieci kontaktów 
z innymi znanymi blogerami oraz czytelnikami, 
kreowanie pożądanego wizerunku jako lidera 
opinii, autorytetu, korzyści finansowe wynikające 
z popularności bloga oraz współpracy z markami

Stali czytelnicy 
boga

m.in. Dorian Gray, Cata-
linka, dagafox, Filip Tur-
czyński, sieczkarnia

dodatkowe treści dostarczane przez newsletter, 
możliwość dyskusji na forum bloga lub mediów 
społecznościowych utworzonych wokół bloga, 
możliwość udziału w konkursach

Odwiedzający 
bloga

60 tysięcy internautów 
miesięcznie 
tzw. unikalnych użyt-
kowników  
(z ang. unique user *)

brak konieczności logowania, darmowe materiały 
do pobrana, dostęp do wszystkich archiwalnych 
wpisów na blogu, możliwość nauki z zakresu psy-
chologii, dostęp do unikalnych treści tworzonych 
przez Andrzeja Tucholskiego niedostępnych gdzie 
indziej, ułatwienie rozwoju osobistego (praktycz-
ne porady, wskazówki, kursy, testy kompetencji), 
wiarygodność informacji, możliwość relaksu

Osoby odpo-
wiedziane za 
komunikację 
marki  z blo-
giem

przedstawiciele marek 
Credit Agricole, Coca-
-Cola, Nestea, Nałęczo-
wianka, Costa Coffee, 
KRUPS, Empik, HBO, 
HTC, IKEA, ACCA, 
Intel, MasterCard, Ni-
kon, Nivea, Head & 
Shoulders, Wyd. Otwar-
te, Pomorskie, Poznań, 
Siemens, Sony, T-Mobile, 
Uniwersytet SWPS, 
Hampton by Hilton, 
TradeTracker, Pracuj.pl

lepsza rozpoznawalność marki, kreowanie po-
żądanego wizerunku (rozwojowy, na czasie, po-
mocny), możliwość pozyskania nowych klientów, 
wzrost zaufania klientów, korzyści ekonomiczne 
wynikające ze zwiększenia zainteresowania ofertą 
oraz sprzedaży, interakcja  z  klientami, umożli-
wienie szybszego przepływu informacji, uzyska-
nie kluczowych informacji poprzez czytanie ko-
mentarzy (postrzeganie firmy i produktów przez 
odbiorców, szum wokół produktów, preferencje 
i potrzeby klientów, pozycja konkurencji, dostrze-
ganie luk na rynku), lepsze pozycjonowanie firmy  
w wyszukiwarkach, odróżnienie od konkurencji, 
komunikacja z dziennikarzami

liczby publikacji w mediach, których powstało aż 198, z czego 176 w Internecie, 5 w prasie, 9 w tele-
wizji, 8 w radiu. Analiza została przygotowana na podstawie informacji medialnych zebranych w 2016 
roku. Dane na temat blogerów pochodzą z monitoringu ponad 1100 tytułów prasowych, 5 mln źródeł 
internetowych oraz 100 ogólnopolskich stacji radiowych i telewizyjnych.
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Aktualni 
i potencjalni 
klienci angażo-
wanych marek

osoby zaangażowane  
w podejmowane projek-
ty i przedsięwzięcia przy 
współudziale  
(pod patronatem) marek 
komercyjnych

możliwość nauki, uzyskania dodatkowej wiedzy 
 i informacji zakupowych (o marce, produktach, 
ofercie)

Przedstawiciele 
mediów (te-
lewizja, radio, 
prasa)

TVP1, TVN, Czwórka 
Polskie Radio, RMF 
Clasic, TOK FM, BBC 
Radio, Radio Kampus

rozpoznawalność, kreowanie pożądanego wize-
runku dzięki zaangażowaniu w akcje społeczne, 
wartości ekonomiczne i finansowe

Inni blogerzy

Katarzyna Mistacoglu 
(http://worqshop.pl/), 
Natalia Sławek (http://
www.jestrudo.pl/), Jacek 
Kłosiński (http://klosin-
ski.net/) 

możliwość wypromowania własnego bloga, wy-
miana doświadczeń na forum bloga lub podczas 
konferencji

* Wartość wskaźnika zadeklarowana przez blogera w kwietniu 2017 roku oznacza przy-
bliżoną liczbę różnych ludzi, którzy odwiedzili blog w ciągu poprzedniego miesiąca. Dane 
wyliczane na podstawie plików cookie, dzięki czemu następuje zminimalizowanie ryzyka 
dwukrotnego policzenia tego samego użytkownika.

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
 
Każda z  wyodrębnionych grup interesariuszy czerpie korzyści z  komunikacji 

poprzez badany blog. Informacje przedstawione w tabeli 2 utwierdzają  w przeko-
naniu, że blogi osobiste są niezwykle ważnymi kanałami zarówno dla komunikacji 
społecznej, jak i marketingowej.

Podsumowanie

Przeprowadzone studia literaturowe i badania własne skłaniają do wniosku, że komu-
nikacja poprzez bloga przekłada się na wiele różnorodnych korzyści dla interesariuszy. 
Współczesne blogi osobiste pozostają dziennikiem internetowym twórcy, lecz w coraz 
większym stopniu sprzyjają współpracy pomiędzy blogerami  a markami komercyjnymi 
w celach społecznych oraz marketingowych. Wykorzystywane formy komunikacji dosto-
sowywane są do zmieniających się warunków. Skuteczny bloger niejako zobligowany jest 
do: innowacyjności  w połączeniu z kreatywnością i elastycznością, nadążania za postępem  
techniczno-technologicznym, cyfryzacją oraz digitalizacją. W przeanalizowanych po-
stach pojawia się coraz więcej zwracających uwagę grafik, materiałów dźwiękowych 
oraz wideo.  W komunikacji poprzez bloga osobistego zauważalne jest coraz większe 
zaangażowanie użytkowników i  ich współudział w  tworzeniu zasobów, generowaniu 
treści oraz kreowaniu tematów. Dominującą rolę odgrywają tutaj webinary, konkursy 
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oraz komentarze.
Analiza potencjalnych wartości dla interesariuszy bloga http://andrzejtucholski.

pl/ skłania do wniosku, że korzyści jest bardzo wiele  i są one specyficzne dla każdej 
z grup. Uogólniając, można stwierdzić, że w świetle przeprowadzonych rozważań 
i badań blogi osobiste dają możliwość: skutecznego komunikowania się, informo-
wania, edukowania i rozwoju użytkowników, inspirowania i motywowania do co-
raz to nowszych projektów i przedsięwzięć, rozrywki oraz korzyści ekonomicznych, 
marketingowych i wizerunkowych.

Przeprowadzone studium przypadku dowodzi, że Andrzej Tucholski podąża za 
rozwijającą się blogosferą, utrzymując tempo ciągłych zmian. Dostępne zasoby in-
formacyjne od początku istnienia badanego bloga są uporządkowane, a poruszanie 
się po platformie blogowej jest wygodne i intuicyjne. Bloger między innymi umie-
jętnie współpracuje z ciekawymi osobistościami, znanymi wykładowcami, mówca-
mi, dzięki czemu podnosi wartość bloga i w jeszcze większym stopniu inspiruje czy-
telników do pozytywnych zmian w życiu. Andrzej Tucholski nie unika projektów 
współtworzonych z markami komercyjnymi, jednakże robi to  w umiejętny i nie-
nachalny dla czytelnika sposób, dzięki czemu wszyscy interesariusze mogą mieć 
jeszcze więcej korzyści. 

Uzyskane wyniki utwierdziły w przekonaniu o wzrastającym potencjale rynko-
wym blogów osobistych jako ważnego kanału komunikacyjnego w sytuacji narasta-
jącego znaczenia wartościowych treści i potrzeby współuczestnictwa ich użytkow-
ników. Przeprowadzone rozważania i wyniki studium przypadku wybranego bloga 
osobistego mogą być wykorzystane zarówno przez blogerów, jak i przedstawicieli 
komercyjnych marek w celu optymalizacji komunikacji z  interesariuszami w blo-
gosferze.
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ROLA PODEJŚCIA ANALITYCZNEGO 
W PLANOWANIU KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI 

OPERACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

THE ROLE OF ANALYTICAL APPROACH 
IN PLANNING OPERATING EXPENSES 

OF AN ENTERPRISE

Streszczenie: Generowanie korzyści ekonomicznych ze sprzedaży „efektów pracy” poprzedza oko-
liczność powstania kosztów działalności operacyjnej, a za podstawowe kryterium ich grupowania 
uchodzi układ rodzajowy kosztów. Z perspektywy planowania procesów wytwórczych w jednostce 
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istotne staje się poznanie przyszłych wielkości tychże kosztów, osiągalne dzięki zastosowaniu jednej 
z odmian rachunku kosztów apriorycznych. Celem artykułu jest przegląd funkcji analitycznych, 
służących określaniu przyszłej wysokości kosztów działalności operacyjnej, badanie skuteczności 
ich predykcji na tle ujęcia mechanicznego. W opracowaniu przyjęto następujące tezy badawcze: 
w obrębie metod analitycznych, z uwagi na nieliniowy przebieg kosztów prostych, „dobrą” jakość 
ich „projekcji” w omawianym przedsiębiorstwie zapewnia krzywa logarytmiczna, a dążenie do 
uzyskania minimum średniego błędu prognozy ME w obszarze kontrolnym implikuje trafność 
prognozy. W przypadku kosztów złożonych ze względu na możliwość wystąpienia wahań przypad-
kowych i sezonowych zadowalającą dokładność predykcji wydają się „dostarczać” modele Holta 
i Wintersa. Każdorazowo odległość między standardowym odchyleniem reszt SE i średnim kwa-
dratowym błędem prognozy MSE jest warunkiem koniecznym, a minimalizacja średniej modułów 
błędów względnych MAPE w przedziale kontrolnym warunkiem dostatecznym tego dopasowania. 

Słowa kluczowe: działalność operacyjna, koszty, prognozowanie, wygładzenie wykładnicze, 
funkcje nieliniowe 

Abstract: Generating economic benefits from the sale of “labor effects” precedes expenses in-
currence. The basic criterion for grouping them is a nature of expense method. From the po-
int of view of planning manufacturing processes in an enterprise, it is important to learn about 
the future expenses estimates, thanks to the use of one of a priori cost accounting systems. The 
aim of the paper is to review analytical functions for determining the estimated expenses from 
operating activities, to study the effectiveness thereof against the mechanical approach. The fol-
lowing research theses have been included in the study. Within the analytical approach, due to 
the non-linearity of the costs by nature, the “good” quality of their “projection” in the depicted 
enterprise provides a logarithmic curve. Achieving the minimum amount of mean error (ME) 
of this function in the control area implies the accuracy of the forecast. For the expenses, which 
are not determined as by nature, satisfactory prediction accuracy appears to be “supplied” by the 
Holt and Winters models, taking into account possibility of seasonal fluctuations. Each time the 
distance between the standard deviation of residuals (SE) and the root of mean squared error 
(MSE) is a necessary condition, whereas the minimization of mean absolute percentage error 
(MAPE) within the control range a sufficient condition for this fit.

Keywords: operating activities, costs, expenses, forecasting, exponential smoothing, nonlinear functions

Wstęp 

W literaturze rachunkowości i finansów funkcjonuje od dawna pojęcie rachunku kosz-
tów apriorycznych, gdzie atrybut aprioryczny oznacza modelowe podejście do poruszanej 
problematyki. W tym znaczeniu rachunek kosztów apriorycznych tworzy bank modeli czy 
koncepcji przed przystąpieniem do ich weryfikacji1. Z zapotrzebowania na rachunek kosz-

1  A priori (z łac. – z założenia (z racji log.); poznanie niezależnie od doświadczenia, przed doświadcze-
niem; intuicyjnie; przez dedukcję, zob. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, 
Wiedza Powszechna, Warszawa 1968, s. 63; por. A. Karmańska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachu-
nek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006, s. 654.
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tów apriorycznych wyrasta idea rachunku kosztów ex ante, zakładająca istnienie a priori („z 
góry”) pewnych wielkości. Dokonując systematyki kosztów wyznaczonych z góry, można 
wyodrębnić rachunek kosztów szacunkowych, którego podwalinę stanowią wzorce koszto-
we, wynikające z przewidywanego zużycia zasobów (np. oparte na skorygowanych danych 
rzeczywistych okresów ubiegłych), w toku prowadzonej działalności operacyjnej jednostki2. 

1. Koszty działalności operacyjnej ex ante w ramach 
porównawczego rachunku wyników

Terminem działalności operacyjnej określa się podstawowy rodzaj działalności jednost-
ki3 oraz inne jej rodzaje, niezaliczone do działalności inwestycyjnej (lokacyjnej) lub finan-
sowej podmiotu4. Powstałe tą drogą koszty uosabiają celowe5 zużycie środków produkcji 
(środków pracy i przedmiotów pracy) i pracy żywej w ramach prowadzonej przez jednostkę 
normalnej aktywności w określonym przedziale czasu6. Za grupowanie kosztów pod wzglę-
dem różnorodności tej konsumpcji odpowiada układ rodzajowy. Agreguje on tzw. koszty 
proste, nie dające się rozłożyć na mniejsze elementy składowe. W ustawie o rachunkowości 
zaprezentowano siedem pozycji takich kosztów. Są nimi kolejno7: amortyzacja, zużycie ma-
teriałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty (w tym podatek akcyzowy), wynagrodzenia, 
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (w tym emerytalne), pozostałe koszty rodzajo-
we. Osobną kategorię stanowi wartość sprzedanych towarów i materiałów8. Współmierność 
przychodów do kosztów zapewniają zmiana stanu produktów9 i koszty obrotów wewnętrz-

2  Por. J. Gierusz, Poradnik ewidencji i rozliczania kosztów, ODDK, Gdańsk 1992, s. 155.
3  Może ona występować pod postacią zarobkowej działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, 
usługowej, poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż bądź działalności zawodo-
wej, o ile jest ona wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, por. art. 2, ustawa z dnia 2 lipca 2004 
r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2016, poz. 1829, z późn. zm.
4  Została ona w  ten sposób sprecyzowana na potrzeby ustalenia wpływów i wydatków z poszcze-
gólnych segmentów rachunku przepływów pieniężnych, zob. art. 48b ust. 3 pkt 1, ustawa z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2016, poz. 1047, z późn. zm.
5  Co ma oznaczać w dającej się przewidzieć perspektywie oczekiwanie jednostki wobec sprzedaży 
wytwarzanych przez nią produktów i ich komponentów (tzw. półproduktów).
6  Do kategorii kosztów wchodzą również niektóre wydatki nieodzwierciedlające zużycia w  formie 
podatków i opłat, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, por. T. Naumiuk, Koszty w rachunko-
wości finansowej, Infor Ekspert, Warszawa 2012, s. 33; por. A. Piosik, Zasady rachunkowości zarządczej, 
PWN, Warszawa 2006, s. 47.
7  Por. rachunek zysków i strat, wariant porównawczy, załącznik nr 1, Ustawa z dnia 29 września 1994 
r. o rachunkowości, Dz.U. 2016, poz. 1047, z późn.
8  Wartość zakupionych towarów i materiałów obrazuje wielkość nakładów poniesionych w związ-
ku z ich odsprzedażą w stanie nieprzetworzonym, ujawniając „handlowy” (w znaczeniu obrotu tymi 
składnikami na rynku) aspekt tej transakcji, por. art. 3 ust. 1 pkt 19,  ustawa z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości, Dz.U. 2016, poz. 1047, z późn. zm.
9  Pozycja „zmiana stanu produktów” oznacza w  istocie poziom „transferu” kosztów zespołu 
4, uprzednio alokowanych w  zapasach w  postaci produkcji w  toku, produktów gotowych i  ich 
składowych, jak też rozliczeń międzyokresowych kosztów, do rachunku wyników w  związku ze 
sprzedażą efektów pracy, równy różnicy sald końcowych i początkowych wymienionych kont, zob. 
na przykład G.K. Świderska (red.), Sprawozdanie finansowe według polskich i  międzynarodowych 
standardów rachunkowości, Difin, Warszawa 2012, s. 473-478.
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nych10. Razem współtworzą one koszty działalności operacyjnej w wariancie porównaw-
czym rachunku wyników.11 Koszty operacyjne ujmowane jako koszty według rodzaju rozli-
czane są kolejno na podmioty w ramach struktury organizacyjnej jednostki. Takie podejście 
ułatwia rozliczenie osób odpowiedzialnych za koszty w przekroju miejsc ich powstawania12.

Koszty działalności operacyjnej mogą być wyznaczone ex ante na etapie planowania. 
Planowanie, rozumiane jako proces ustalania celów i odpowiednich działań, aby je osią-
gnąć, łączy się z podejmowaniem decyzji, oznaczając wybór działania spośród dostępnych 
alternatyw13. W rachunku kosztów planowanie najczęściej utożsamia się z prognozowa-
niem i budżetowaniem14. Prognozowanie jest „ekstrapolacją wartości szeregu poza obszar 
danych estymacyjnych”15. Budżetowanie oznacza proces przygotowania i  opracowania 
serii spójnych budżetów połączonych w jedną całość pod nazwą budżetu wiodącego16. 
Z obu definicji wynika, iż jakość dopasowania modelu ukazuje względną nieprzewidywal-
ność otoczenia rynkowego. Z kolei budżety wydają się optymalizować w pewnym zakresie 
czynnik nieprzewidywalności przyszłych efektów działania jednostki gospodarczej, za-
kładając różne warianty możliwych zdarzeń. Prowadzi to do wniosku, że prognozowanie 
może być wstępem do budżetowania kosztów przedsiębiorstwa.

2. Narzędzia prognozy kosztów działalności operacyjnej na 
gruncie statystyki

W  nauce statystyki17 wskazuje się tradycyjnie na dwie możliwości prognozowania 
zjawisk: analityczne i mechaniczne18. Metody analityczne sprowadzają się do znalezienia 
funkcji f(t), najlepiej pasującej do szeregu czasowego zmiennej prognozowanej yt. Naj-
częściej przytacza się tu liniową funkcję trendu postaci ty t βα +=

^

, prezentującą stały 
kierunek rozwoju danego zjawiska, opisywany przez współczynnik kierunkowy prostej19.

10  Dotyczą one operacji gospodarczych towarzyszących aktywacji kosztów świadczeń wewnętrznych, 
zrealizowanych na własny użytek przedsiębiorstwa, m.in.: robót wykonanych na rzecz środków 
trwałych w budowie, produktów przekwalifikowanych na towary i przekazanych do własnych punktów 
sprzedaży, por. T. Naumiuk, Koszty w rachunkowości finansowej…, s. 79.
11  Por. rachunek zysków i strat, wariant porównawczy, załącznik nr 1, ustawa z dnia 29 września 1994 r.
12  Chcąc określić poziom kosztów działalności operacyjnej w ramach miejsc ich powstawania, należy 
odnieść się do układu kalkulacyjnego kosztów, w  którym obok kosztów wytworzenia sprzedanych 
produktów mamy pozycje kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu. Razem tworzą one wielkość kosztu 
własnego sprzedaży. Osobną kategorię stanowi tu wartość sprzedanych towarów i  materiałów, por.              
T. Naumiuk, Koszty w rachunkowości finansowej…, s. 60.
13  Por. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004, s. 9.
14  Na temat wyceny kosztu wytworzenia produktu i jego składowych w wysokości kosztów planowanych 
(w tym normatywnych), zob. art. art. 34 ust. 2, ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dz. cyt.
15  Zob. szerzej na ten temat A.D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000, s. 623.
16  Por. A. Piosik, Zasady rachunkowości zarządczej…, s. 192.
17  W  literaturze przedmiotu można spotkać się z  podziałem prognoz na nieekonometryczne 
i ekonometryczne, zakładając, iż chronologicznie te pierwsze leżą w centrum zainteresowań statystyki, 
por. B. Guzik, Wstęp do teorii prognozowania i symulacji, AE, Poznań 2008, s. 26.
18  M. Sobczyk, Statystyka, PWN, Warszawa 2005, s. 331-349; por. B. Puławska-Turyna, Statystyka dla 
ekonomistów, Difin, Warszawa 2005, s. 304-317.
19  M. Cieślak (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa 2005, s. 77.
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Ponieważ gros wielkości ekonomicznych, w tym większość kosztów, nie wyka-
zuje liniowego charakteru, w projekcjach korzysta się z funkcji nieliniowych takich 
jak funkcja wykładnicza typu                         czy potęgowa równa                     20. Zaletą 
obu przedstawionych formuł jest perspektywa przekształceń ich pierwowzoru do 
postaci liniowej dzięki zabiegowi linearyzacji21, co pozwala na korzystanie z dobro-
dziejstw funkcji tej klasy22. 

„Pogranicze liniowości” względem parametrów wydają się z kolei „wyznaczać” 
funkcje: liniowo-odwrotnościowa postaci t

y t
βα +=

^

, ilorazowa t
ty t +

=
β
α^

 i logaryt-
miczna ,                              stosowane wówczas, gdy przyrost wartości zmiennej pro-
gnozowanej staje się coraz wolniejszy23. 

Alternatywą podejścia analitycznego do predykcji „nieekonometrycznej” są me-
tody mechaniczne. Zalicza się do nich m.in. metody: średniej ruchomej, wag harmo-
nicznych i wyrównania wykładniczego24. W omawianej grupie na uwagę zasługuje 
budowa szeregów czasowych, uzyskanych na drodze wygładzenia wykładniczego. Ich 
mocną stroną jest stosunkowo łatwe „dostosowanie się” (adaptacja) danych teoretycz-
nych do danych empirycznych, z uwzględnieniem zjawiska tzw. sezonowości25.

Ze względu na pojawienie się wahań przypadkowych i sezonowych w szeregu czasowym 
w literaturze przedmiotu przytacza się modele liniowe Holta i Wintersa w wersji addytywnej 
i multiplikatywnej, odzwierciedlając sposób nakładania się na siebie tych ostatnich. 

Model liniowy Holta służy do wygładzenia szeregu czasowego, w którym wy-
stępuje trend (tendencja rozwojowa) i wahania przypadkowe. Opisywany jest on 
dwoma równaniami26: 

)(*)1( 2211 −−−− +−+= tttt SFyF αα  [1]

2211 )1()( −−−− −+−= tttt SFFS ββ     [2],

gdzie: Ft-1 – wygładzona wartość zmiennej prognozowanej na moment lub okres 
t-1; St-1 – wygładzona wartość przyrostu trendu na moment lub okres t-1; α, β – pa-

20  Zob. na przykład M. Cieślak (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania…, s. 77; 
E. Nowak (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele, zastosowania, przykłady, Agencja 
Wydawnicza Placet, Warszawa 1998, s. 50.
21  Na temat logarytmowania formuł nieliniowych zob. na przykład T. Szapiro (red.), Decyzje menedżerskie 
z Excelem, PWE, Warszawa 2000, s. 218; por. A. Bielecka, Statystyka w biznesie i ekonomii. Teoria i praktyka, 
Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego, Warszawa 2005, s. 302.
22  Umożliwiają one oszacowanie parametru α i β wraz z błędami szacunków tych parametrów dzięki 
zastosowaniu klasycznej metody najmniejszych kwadratów (KMNK), co za sprawą podstawienia do 
odpowiedniego wzoru implikuje łatwe wyznaczenie prognozy na kolejne okresy, por. M. Cieślak (red.), 
Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania…, s. 80-81.
23  Zob. M. Cieślak (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, s. 78; E. Nowak (red.), 
Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele, zastosowania, przykłady…, s. 50-51.
24  Zob. szerzej na ten temat na przykład M. Cieślak (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania…, 
s. 69-75; E. Nowak (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele, zastosowania, przykłady…, s. 67-85.
25  Z tych względów noszą one nazwę metod adaptacyjnych.
26  Zob. na przykład M. Cieślak (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania…, s. 73-74.
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rametry modelu o wartościach z przedziału [0, 1]27.
Stąd prognoza na moment (okres) t>n równa się28: nnt SntFy )(

*
−+= [3].

Rozwinięciem układu równań Holta jest model Wintersa, służący do predykcji 
danych zawierających trend, wahania przypadkowe i sezonowe. Przy odmianie ad-
dytywnej znajdują zastosowanie wzory 4÷6, a przy multiplikatywnej formuły 7÷9. 
Stąd mamy29:
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gdzie: Ct-1 – ocena wskaźnika sezonowości na moment (okres) t-1, r – długość 
cyklu sezonowego, γ –parametry modelu o wartościach z przedziału [0, 1], pozo-
stałe oznaczenia jw.30 

 Ostatecznie prognoza na moment (okres) t>n przybiera odpowiednio dla mo-
delu addytywnego i multiplikatywnego postać: 

rtnnt CSntFy −+−+= )(
* [10] i 

rtnnt CSntFy −−+= ])([
* [11]31.

27  Układ równań Holta obejmuje więc dwa komponenty: wzór na wygładzoną wartość zmiennej 
prognozowanej F na moment (okres) t-1 i formułę oceny przyrostu trendu S na ten sam moment (okres). 
Na wartość zmiennej prognozowanej F w czasie t-1 wpływa zaobserwowana wielkość y w analogicznym 
okresie, powiększona o prognozę zmiennej na okres poprzedni Ft-2 i ocenę przyrostu trendu w identycznej 
jednostce czasu St-2. Z kolei za ocenę przyrostu trendu St-1 odpowiada różnica wartości prognozowanej 
trendu F na okres t-1 i jej opóźnienia t-2, powiększona o ocenę przyrostu trendu S dla tego opóźnienia.
28  We wzorze 3 różnica t-n wyraża odległość wartości prognozowanej dla momentu (okresu) t od 
ostatniego wyrazu szeregu, dla którego wyznaczono wartość teoretyczną w czasie n, zob. na przykład 
M. Cieślak (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania…, s. 74.
29  Zob. na przykład M. Cieślak (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania…, s. 74-75.
30  Porównując do siebie obie wersje, „oczyszczanie” danych empirycznych yt-1 z  ocen wskaźnika 
sezonowości Ct-1-r, podczas obliczania wygładzonej wartości zmiennej prognozowanej Ft-1, przybiera 
format różnicy w  wersji addytywnej [wzór 4], a  w odmianie multiplikatywnej ilorazu [formuła 7]. 
W  równaniu 4  mamy ponadto różnicę wartości zmiennej prognozowanej Ft-2 i  St-2, a  we wzorze 
7  ich sumę. To samo dotyczy oceny wskaźnika sezonowości Ct-1, podczas „oczyszczania” danych 
empirycznych yt-1 z wartości zmiennej prognozowanej Ft-1 w formułach 6 i 9.
31  Zestawiając ze sobą równania prognozy w podejściu Holta do koncepcji Wintersa łatwo zauważyć 
dodatkowy element Ct-r, będący oceną wskaźnika sezonowości. W wersji addytywnej modelu jest on 
składnikiem sumy, a  w multiplikatywnej czynnikiem iloczynu, zob. na przykład M. Cieślak (red.), 
Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania…, s. 75.



Rola podejścia analitycznego w planowaniu kosztów działalności operacyjnej... 113

3. Projektowanie kosztów działalności operacyjnej w układzie 
porównawczym rachunku wyników badanej grupy

Przedmiotem badań była grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. Podstawową 
jej działalność stanowi kopalnictwo rud miedzi i metali nieżelaznych oraz produkcja mie-
dzi, metali szlachetnych i nieżelaznych.  W procesie prognostycznym kosztów działalności 
operacyjnej wspomnianej grupy wykorzystano dwie grupy metod. I tak w zakresie ujęcia 
„analitycznego” wybrano do predykcji funkcję wykładniczą, potęgową i logarytmiczną. 
W podejściu „mechanicznym” skoncentrowano się z kolei na wygładzeniu Holta i Win-
tersa z addytywnym i multiplikatywnym składnikiem sezonowości32. Dla potrzeb kon-
strukcji prognozy szereg czasowy z danymi empirycznymi podzielono na dwa podzbiory. 
W pierwszym, tzw. inicjalnym, dokonano budowy prognoz kosztów. W drugim, tzw. kon-
trolnym, zweryfikowano poziom ich dopasowania do aktualnych wartości33. 

Testowanie dokładności oszacowania kosztów działalności operacyjnej podzielono na 
trzy etapy. W pierwszym sprawdzono dopuszczalność poszczególnych metod prognozy 
kosztów, badając odległości występujące między odchyleniem standardowym reszt SE 
(ang. Standard Error), a pierwiastkiem średniego kwadratowego błędu prognozy MSE34 
(ang. Mean Square Error) w przedziale weryfikacji35. Ujawnia je rysunek 1. Łatwo zauwa-
żyć, iż poza modelem wykładniczym wielkości te uplasowały się powyżej zera. Tu wyjąt-
kiem od reguły są prognozowane koszty podatków i opłat, wynoszące -18,10 mln PLN, 
oraz obrotów wewnętrznych w wysokości -41,92 mln PLN. W ostatniej sytuacji obserwuje 
się stopniowe „wygaszanie” odległości błędów, oscylujących w granicach <-41,92;-14,55> 
dla podejścia analitycznego oraz w przedziale <-1,21;-0,32> dla wygładzenia wykładni-
czego, co zdaje się potwierdzać przypuszczenia, iż w obrębie metod analitycznych głównie 
funkcje potęgowa i logarytmiczna, a w ujęciu „mechanicznym” praktycznie każdy z mo-
deli wygładzenia wykładniczego może opisywać przyszłą wartość kosztów operacyjnych. 

Aby stało się to możliwe, konieczna jest weryfikacja uzyskanych wcześniej wzor-
ców przebiegu kosztów w przedziale kontrolnym pod kątem kształtowania się prze-

32  Warto wspomnieć tu o perspektywie wykorzystania pakietów statystycznych w analizie szeregów 
czasowych, na przykład programu Statistica, zob. A. Luszniewicz, T. Słaby, Statystyka z  pakietem 
komputerowym Statistica PL. Teoria i zastosowania, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 309-376.
33  Por. T. Szapiro (red.), Decyzje menedżerskie z Excelem…, s. 210.
34  Do minimalizacji błędu MSE użyto dodatku Solver z  aplikacji Excela, odpowiednio dobierając 
parametry α, β i γ do formuł 1-2 i 4-9.

35  Pierwsze zadane jest wzorem:                                           , gdzie: n – liczba obserwacji (do wyznaczenia 
prognozy), m  – liczba zmiennych objaśniających (bez zmiennej stojącej przy wyrazie wolnym), 
pozostałe oznaczenia jw.; drugie równa się:,

 gdzie: T – liczba obserwacji ogółem, pozostałe oznaczenia jw., por. M. Cieślak (red.), Prognozowanie 
gospodarcze. Metody i  zastosowania…, s. 47 i  50; por. T. Szapiro (red.), Decyzje menedżerskie 
z Excelem…, s. 211.
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ciętnego absolutnego błędu prognozy ME (ang. Mean Error), ukazującego średni 
poziom odchyleń między wielkościami rzeczywistymi i teoretycznymi szeregu cza-
sowego, i dokonanie odpowiednich dopasowań w drugim kroku36. 

W  etapie trzecim, dla potrzeb finalnego „potwierdzenia” trafności predykcji 
kosztów operacyjnych w badanym podmiocie, przyjęto kształtowanie się średnie-
go kwadratowego błędu prognozy MAPE (ang. Mean Absolute Percentage Error) 
w przedziale kontrolnym. Wskaźnik ten występuje jako ułamek, gdzie w liczniku 
mamy moduł różnicy między zaobserwowaną wartością zmiennej y, a obliczoną dla 
niej wartością teoretyczną 

^
y , podzielone przez zaobserwowaną wartość zmiennej 

y, a w mianowniku liczbę obserwacji w przedziale kontrolnym. Tak obliczoną war-
tość mnożymy następnie przez 100%37.  

W odniesieniu do metod analitycznego poszukiwania funkcji trendu kosztów 
na rys. 2 widać, iż spore błędy MAPE towarzyszą ich predykcji, dokonanej w opar-
ciu o przebieg funkcji wykładniczej, w mniejszym stopniu potęgowej, a w najmniej-
szym zakresie logarytmicznej. 

Stosowne obliczenia zawiera tabela 1. Jak wynika z zaprezentowanych w niej da-
nych, maksymalne wartości niezgodności krzywej logarytmicznej (kol. 2) dotyczy-
ły pozostałych kosztów (29,03%)38, kosztów obrotów wewnętrznych (15,04%) oraz 
wartości sprzedanych towarów i materiałów (12,21%).

36  Formułę na przeciętny bezwzględny błąd prognozy wyprowadzono z równania na absolutny błąd 
predykcji w czasie t równego *

tt yy − , por. M. Cieślak (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody 
i zastosowania…, s. 50; por. T. Szapiro (red.), Decyzje menedżerskie z Excelem…, s. 211.
37  Por. M. Cieślak (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania…, s. 51; B. Guzik, Wstęp 
do teorii prognozowania i symulacji…, s. 161; T. Szapiro (red.), Decyzje menedżerskie z Excelem…, s. 211.
38  Rozwiązaniem problemu dokładności prognozy tej kategorii wydaje się jej rozkład na elementy 
składowe i predykcja każdego z nich z osobna.
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Rysunek 1. Rozkład odległości między odchyleniem standardowym reszt SE a  pierwiast-
kiem średniego kwadratowego błędu prognozy MSE w obszarze kontrolnym jako diagnoza 
dopuszczalności prognozy [dane w mln PLN]
Figure 1. Distribution of distances between standard deviation of residuals and the square 
root of mean square error in the control area as a diagnosis of the forecast admissibility [in 
mln PLN]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KGHM Polska Miedź. S.A.

Tu nieznacznie lepiej, poza amortyzacją (Holt – 4,82%), kosztami pracowniczy-
mi (Winters multiplikatywny – 1,65%) i podatkami i opłatami39 (Winters addytywny 
– 5,37%), poradziły sobie z dopasowaniem szeregi wygładzone, osiągając minima 
kolejno – zużycie materiałów (Winters addytywny – 2,13%), usługi obce (Winters 
multiplikatywny – 6,12%), pozostałe koszty (Holt – 26,12%), wartość sprzedanych 

39  W przypadku tej pozycji należy uwzględnić fakt pojawienia się podatku od wydobycia niektórych 
kopalin, który wpłynął „skokowo” na poziom wspomnianej wielkości.
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towarów i materiałów (Winters addytywny – 8,40%) koszty obrotów wewnętrznych 
(Winters multiplikatywny –14,80%)40.

Rysunek 2. Rozkład błędów MAPE w obszarze kontrolnym w przekroju kosztów operacyj-
nych [dane w %]
Figure 2. Distribution of mean absolute percentage error in the control area across operating 
expenses [in percentage points]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KGHM Polska Miedź. S.A.

Maksymalne rozstępy dla tego błędu predykcji (kol. 6), na płaszczyźnie trend 
logarytmiczny vs. minimum MAPE dla jednej z  trzech odmian wygładzenia wy-
kładniczego, zawierają się w przedziale <-2,26%;3,81%>. Wydaje się to potwierdzać 
tezę o trafności prognoz, opisywanych przez funkcję logarytmiczną w omawianym 
przedsiębiorstwie, w  zestawieniu z  metodami wygładzenia wykładniczego w  za-
kresie predykcji kosztów według rodzaju. Należy jednocześnie pamiętać, iż dodat-
kowym obostrzeniem utrzymania status quo jest dokonanie odpowiednich korekt 
średniego absolutnego błędu prognozy ME dla poszczególnych kategorii kosztów 
w obszarze kontrolnym.

40  Zakłada się, iż błędy rzędu 5-10% oznaczają dostateczne dopasowanie trendu do rzeczywistych 
wartości, zob. B. Guzik, Wstęp do teorii prognozowania i symulacji…, s. 160.
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Tabela 1. Wysokość błędów MAPE kosztów działalności operacyjnej w przedziale kontrol-
nym w nawiązaniu do podejścia ich predykcji [dane w %]
Table 1. Mean absolute percentage error sums of operating expenses in the control interval 
in relation to the prediction approach [in percentage points]

Lp. Pozycje kosztów Logaryt-
miczny Holt

Winters Rozstęp 
[kol. 2-

min (kol. 
3:5)]

addyty-   
wny

multi-   
plika-   
tywny

0 1 2 3 4 5 6
1. Amortyzacja 2,55% 4,82% 6,37% 7,15% -2,26%
2. Zużycie materiałów 3,91% 5,95% 2,13% 2,37% 1,78%
3. Koszty pracownicze 0,73% 2,45% 1,97% 1,65% -0,93%
4. Usługi obce 7,96% 8,09% 7,23% 6,12% 1,84%
5. Podatki i opłaty 5,21% 18,02% 5,37% 6,99% -0,16%
6. Pozostałe koszty 29,03% 26,12% 39,42% 27,17% 2,91%

7. Wartość sprzedanych 
towarów i materiałów 12,21% 12,05% 8,40% 11,20% 3,81%

8. Koszty obrotów 
wewnętrznych 15,04% 15,50% 17,16% 14,80% 0,24%

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane KGHM Polska Miedź. S.A.

Tabela 2. Rozkład planowanych kosztów działalności operacyjnej w  KGHM Polska 
Miedź. S.A. dla I kwartału 2017 r. w zależności od zastosowanej metody prognozowania 
[dane w mln PLN]
Table 2. Distribution of estimated operating expenses in KGHM Polska Miedź. S. A. for 
2017/Q1 depending on the forecasting method used [in mln PLN]

Lp. Pozycje kosztów Logaryt-
miczny Holt

Winters Wartość 
średnia 
szeregów
[poz. 
3÷5]

Odchy-
lenie
[kol.
(2-6)/6)
*100%]

addy-
tywny

multi-   
plika-   
tywny

0 1 2 3 4 5 6 7
1. Amortyzacja 458,02 445,57 413,04* 380,65 413,09 10,9%

2. Zużycie materiałów  
i energii 1 802,92 1 775,13 1 778,04* 1 811,90 1 788,36 0,8%

3. Koszty świadczeń 
pracowniczych 1 201,11 1 187,82 1 143,64 1 138,08* 1 156,51 3,9%

4. Usługi obce 572,26 585,47 553,14 488,84* 542,48 5,5%
5. Podatki i opłaty 482,85 539,50 487,73* 458,94 495,39 -2,5%
6. Pozostałe koszty 81,39 65,07 85,72 26,88* 59,22 37,4%
7. Koszty według rodzaju 4 598,56 4 598,55 4 461,31 4 305,30 4 455,05 3,2%
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8.
Wartość sprzedanych 
towarów i materiałów 
w cenach zakupu

122,75 102,73 67,92* 74,40 81,68 50,3%

9. Zmiana stanu produk-
tów  i produkcji w toku 492,20 15,44 -769,87 -588,35 -447,59 x

10.
Koszt wytworzenia 
produktów na własne 
potrzeby jednostki

-455,29*** -412,45** -397,92** -358,10* -389,49 16,9%

11.
Łącznie koszt sprzeda-
nych produktów, towa-
rów i materiałów

4 758,22 4 304,27 3 361,45 3 433,25 3 699,66 28,6%

* Kwoty z minimalnymi wartościami błędu MAPE w obszarze kontrolnym 
**Warunkowo uznane predykcje kosztów ze względu na bliskie zeru kształtowanie się róż-
nicy pomiędzy SE i pierwiastkiem MSE 
***Wartość szacunkowa kosztu, niezakwalifikowana do predykcji z uwagi na przekroczenie 
wielkości granicznej błędu SE

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych firmowych.

Ostatecznie, kierując się wyznaczonymi wcześniej zasadami, obliczono planowa-
ne kwoty kosztów działalności operacyjnej w wariancie porównawczym. Zawiera je 
tabela 2. Warto zauważyć zbieżność wartości planowanych kosztów rodzajowych na 
linii krzywa logarytmiczna contra średnia wygładzenia wykładniczego, gdzie suma 
wariancji kosztów rodzajowych równa się 3,2%. Inaczej ma się rzecz z kosztami złożo-
nymi. I tak dla projektowanego kosztu własnego obrotów wewnętrznych wspomniane 
odchylenie wyniosło 16,9%, a dla planowanej wartości sprzedanych towarów, produk-
tów i materiałów wariancja równała się 50,3%. Zdaje się to przemawiać za faktem, iż 
w opisywanej jednostce dobrą aproksymantą wygładzenia wykładniczego, z uwagi na 
przebieg kosztów według rodzaju, jest funkcja logarytmiczna. 

Podsumowanie

Dzięki swej konstrukcji układ rodzajowy kosztów pozwala na kontrolę struktury 
i dynamiki kosztów, inicjując studium nad odpowiedzialnością za koszty, przypisa-
nym poszczególnym centrom kosztów „na mapie” struktury organizacyjnej pod-
miotu. W tym sensie może być on punktem wyjścia do planowania kosztów, trak-
towanych jako baza porównawcza dla kosztów rzeczywistych.41 Należy pamiętać, iż 
bardziej wyrafinowane systemy rachunków kosztów przyszłościowych, bazujące na 
tzw. normatywach, w tym powstałych w oparciu o nie budżetach kosztów, nie zawsze 

41  Zob. szerzej na ten temat D. Sołtys (red.), Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw. Rachunek kosztów, 
UE, Wrocław 2014, s. 266-270; por. K. Sawicki, Analiza kosztów firmy, PWE, Warszawa 2000, s. 99-104; zob. 
też M. Jerzemowska (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2013, s. 319-322.
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pozostają „w zasięgu ręki” mniejszych przedsiębiorstw. Pewnym ich przybliżeniem 
mogą okazać się „wyprowadzenia” prognoz poszczególnych kosztów rodzajowych, 
alokowane na miejsca powstawania kosztów. Pozwalają one na określenie stopnia 
zaawansowania kosztów, rozumianego jako procent wykonania rzeczywiście ponie-
sionych kosztów i-tego rodzaju w stosunku do odpowiadających im wielkości za-
projektowanych kosztów.  Z przedstawionych metod projekcji w zakresie podejścia 
analitycznego wybrano najczęściej spotykane funkcje nieliniowe, akcentując rangę 
funkcji logarytmicznej w opisie zjawisk w badanej grupie. Zwracając z kolei uwagę 
na możliwość wystąpienia amplitud sezonowych, w ramach metod mechanicznych, 
w prognozowaniu trendu skoncentrowano się na wygładzeniu wykładniczym Holta 
i Wintersa. 
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ZMIANY W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA
 JEDNOSTKAMI OCHRONY ZDROWIA

CHANGES IN THE MANAGEMENT SYSTEM 
OF HEALTH CARE UNITS

Streszczenie: Warunkiem istnienia i  rozwoju każdej organizacji jest dokonywanie zmian 
w poszczególnych obszarach jej funkcjonowania. Ciągłe przeobrażenia zachodzące w jed-
nostkach ochrony zdrowia znacznie podnoszą złożoność procesu zarządzania i wdrażania 
zmian w ich funkcjonowaniu.  Mała ilość środków dostępnych w polskim systemie ochrony 
zdrowia  powoduje, że poszukuje on  metod ograniczania kosztów czy też eliminacji strat. 
Ponadto  system ochrony zdrowia potrzebuje innowacji  pozwalających na poprawę dzia-
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łania jednostek ochrony zdrowia. Celem artykułu jest ukazanie  dotychczasowych zmian 
w systemie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia.  W artykule zawarto również propo-
zycje zmian, jakie powinny być wprowadzone w zarządzaniu  jednostkami ochrony zdrowia 
w Polsce, aby zapewnić lepszy system ich działania  i większą efektywność. 

Słowa kluczowe: jednostki ochrony zdrowia, zmiany w systemie ochrony zdrowia, innowa-
cyjność

Abstract: The condition for the existence and development of every organization is  making 
changes in the different areas of its functioning. Continuous transformations in health care 
units greatly enhance the complexity of the management and implementation of changes 
in their functioning. The small amount of money available in the Polish health care system 
makes  its look for ways to reduce costs or eliminate losses. In addition, the health care sys-
tem needs innovation to improve the functioning of health care units. Their support should 
be a part of state policy, which would result in systemic changes. The aim of the article is to 
exhibition the changes in the management of health care units undertaken so far. The article 
also includes proposals for changes that should be introduced in the management of health 
units in Poland in order to ensure a better system of their operation and greater efficiency.

Keywords: health care units, changes in the health care system, innovation

Wprowadzenie

Warunkiem istnienia i  rozwoju każdej organizacji jest dokonywanie zmian  
w poszczególnych obszarach jej funkcjonowania. Ciągłe przeobrażenia zachodzące  
w jednostkach ochrony zdrowia znacznie podnoszą złożoność procesu zarządzania  
i wdrażania zmian w ich funkcjonowaniu.  Mała ilość środków dostępnych w pol-
skim systemie ochrony zdrowia  powoduje, że poszukuje on  metod ograniczania 
kosztów czy też eliminacji strat. Poza tym potrzebuje on innowacji pozwalających 
na poprawę działania jednostek ochrony zdrowia.

Celem artykułu jest ukazanie  dotychczasowych zmian w systemie zarządzania 
jednostkami ochrony zdrowia.  W artykule zawarto również propozycję zmian, ja-
kie powinny być wprowadzone w zarządzaniu  jednostkami ochrony zdrowia w Pol-
sce, aby zapewnić lepszy system ich działania  i większą efektywność. 

1. Charakterystyka zmian  w organizacjach

 W dobie transformacji systemu gospodarczego i stale zmieniających się warun-
ków otoczenia funkcjonowanie i rozwój jednostek ochrony zdrowia determinowane 
są  w decydującej mierze przez wzrost ekonomiczności wszelkich ich działań. Wy-
wołuje to potrzebę podejmowania zmian dostosowujących funkcje i zadania jedno-
stek ochrony zdrowia  do zmieniających się warunków  ich działalności. Zmiana jest 
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jednak procesem kosztownym i ryzykownym, a zatem podjęcie decyzji o przepro-
wadzeniu zmian powinno być dobrze uzasadnione. 

Proces zmian w organizacji zachodzi w czasie całego okresu jej istnienia i jest 
ściśle sprzężony ze zmianami zachodzącymi w  jej otoczeniu, wśród których naj-
większe znaczenie mają przemiany o  charakterze psychologicznym, społecznym, 
politycznym, kulturalnym, technologicznym i ekonomicznym oraz czynniki o cha-
rakterze wewnętrznym – poczynając od fazy cyklu życia organizacji, poprzez przy-
jęte normy  i wartości aż po zachowania uczestników organizacji1.

Pojęcie zmiany bywa różnie definiowane. Według J. Koźmińskiego i D. Jemielniaka 
zmiana stanowi stały element w życiu współczesnych organizacji2. A. Stabryła  definiu-
je zmianę jako różnicę między dwoma lub więcej porównywalnymi stanami jakiegoś 
systemu3. E. Masłyk-Musiał uważa, iż zmiana jest synonimem innowacji lub dynamiki 
organizacyjnej4. J. Walas-Trębacz charakteryzuje zmianę  jako rodzaj przekształcenia za-
chodzący w różnych podsystemach organizacji, które jest dokonywane pod wpływem 
oddziaływania czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych w celu zwiększe-
nia efektywności jej funkcjonowania5. Rolą  zmiany  jest  przekształcenie  jednego  sta-
nu  w  drugi,  lepszy  pod  określonymi  względami  od  poprzedniego. 

Zmiany wprowadzane w  organizacjach mają zróżnicowany charakter i   głębo-
kość oraz  obejmują różne obszary funkcjonowania, odmienne są również przyczyny 
i skutki ich implementacji. W organizacjach mamy do czynienia z wieloma rodzajami 
zmian: mogą one dotyczyć struktur, systemów, procesów (czyli sposobów działania), 
kultury czy redukcji kosztów. Zmiany różnią się również skalą i szczeblem organizacji, 
której dotyczą. Można wyróżnić dwa podejścia do klasyfikowania zmian:

– podejście jednowymiarowe dokonuje ich podziału na określone grupy na 
podstawie nasilenia pojedynczej wybranej cechy, tj. czasu trwania, relacji czasowej 
między zmianą środowiska a zmianą organizacji, czy też zasięgu i głębokości;

– podejście wielowymiarowe pozwala rozpatrywać zmiany pod wieloma wzglę-
dami naraz, ponieważ zmiana traktowana jest jako zespół cech (wymiarów, zmien-
nych), których kombinacja daje określony typ zmiany organizacyjnej6.

Podział według B. Grouarda i F. Mestona wskazuje na trzy kryteria klasyfiko-
wania zmian:

−  kryterium głębokości zmiany (zmiany modyfikowane powierzchniowo 
i głęboko),

1  M. Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 186.
2  A.K. Koźmiński, Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 
2008, s. 349.
3  A Stabryła, Zarządzanie rozwojem firmy, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 1996, s. 7.
4  E. Masłyk-Musiał, Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Wydawnictwo Oficyna  
Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 29.
5  J. Walas-Trębacz, Formułowanie strategii produktu w zarządzaniu zmianą, Wydawnictwo Akademia 
Ekonomiczna, Kraków 2000, s. 10.
6  A. Zarębska, Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie, Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2002, s. 52-60.
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− kryterium szybkości zmian  (czas przeprowadzenia zmiany powinien być 
jak najkrótszy z powodu konieczności mobilizacji w czasie całego procesu zmian 
zasobów przedsiębiorstwa na zadaniach niełączących się bezpośrednio z jego pod-
stawowymi celami  lub ze zdolnością włączania pracowników w proces zmian),

− kryterium sposobu inicjowania zmian (dzieli zmiany na narzucone i uzgod-
nione)7.

D.A. Nadler rozpatruje zmiany, biorąc pod uwagę dwa podstawowe kryteria8:
− zasięg zmiany, tzn. czy obejmuje ona jedynie wybrany element organizacji, 

czy też cały system, 
− czas realizacji zmiany w stosunku do zjawisk zachodzących w otoczeniu, 

tzn. czy zmiany są odpowiedzią, czy też efektem przewidywania zdarzeń. 
Nieco odmienną klasyfikację zmian przedstawia L. Ackerman9. Według tej kla-

syfikacji możemy wyróżnić trzy podstawowe typy zmian:
− zmiany o charakterze rozwojowym – polegają na usprawnieniu dotychcza-

sowych rozwiązań, które nie odpowiadają aktualnym potrzebom. Ich celem i rezul-
tatem jest lepsze wykorzystania szeroko rozumianych zasobów, 

− zmiany o charakterze przekształcenia – mają na celu stopniowe przekształ-
canie przedsiębiorstwa w nową, zmienioną organizację,

− zmiany o charakterze transformacji – najbardziej radykalne, mają relatyw-
nie największy zasięg i największą głębokość. Polegają one na ponownym zdefinio-
waniu misji firmy i  określeniu strategii działania, częściowej wymianie kadry kie-
rowniczej, zmianie kultury organizacyjnej itp.

Każdy z wymienionych rodzajów zmian różni się zasięgiem, głębokością, stop-
niem możliwości ich zaplanowania i kontroli przebiegu procesu zmian. 

Zdaniem J.G. Marcha większość zmian w organizacji nie jest ani wynikiem wy-
jątkowych procesów lub zakłóceń, ani nadzwyczajnej wyobraźni, umiejętności lub 
aspiracji uczestników, ale po prostu rezultatem relatywnie stabilnych rutynowych 
procesów dostosowujących organizacje do otoczenia10. 

2. Zmiany w systemie ochrony zdrowia w Polsce

System ochrony zdrowia w Polsce powstał w oparciu o ustawę o powszechnym 
ubezpieczeniu zdrowotnym z dnia 6 lutego 1997 roku, której główne przepisy we-
szły  w życie w dniu 1 stycznia 1999 roku. W 2003 roku  utworzono Narodowy Fun-
dusz  Zdrowia (NFZ) i 16 jego oddziałów wojewódzkich, a funkcja płatnika została 

7  B. Grouard, F. Meston, Kierowanie zmianami w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa 1997, s. 21-26.
8  D.A. Nadler, Organizational Frame Bending Types of change in the Complex Organization, [w:] R.H. 
Kilmann, T.J. Covin, Corporate Transformation, Revitalizing Organizations for a Competitive World, 
Jossey – Bass Publishers, San Francisco, London 1989, s. 71.
9  T.D. Jick, Managing change. Cases and concepts, IRWIN, Boston 1993, s. 2.
10  A.K. Koźmiński, K. Obłój, Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa 1989, s. 287.
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oddzielona od funkcji świadczeniodawcy, przy zachowaniu daleko idącej autonomii 
w działaniu jednostek ochrony zdrowia.

Ostatecznie wprowadzono mieszany system oparty na przymusowym, po-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Charakteryzując wybrane cechy modelu 
ubezpieczeniowego i usługowego, trzeba wskazać, że system ten bazuje na siedmiu 
zasadach:

1. Solidarności społecznej,
2. Samorządności,
3. Samofinansowania,
4. Prawa wolnego wyboru lekarza i kasy chorych,
5. Zapewnienia równego dostępu do świadczeń,
6. Działalności Kas Chorych (obecnie Narodowego Funduszu Zdrowia) nie 

dla zysku (organizacja non-profit),
7. Gospodarności i celowości działania.
Główną płaszczyzną  kolejnych zmian było przekształcenie w zakresie opieki 

zdrowotnej dawnego stosunku obywatel – państwo na trójstronny stosunek: ubez-
pieczony – kasa powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego – podmiot świadczący 
usługi (np. szpital, lekarz domowy). Ta zmiana miała doprowadzić do zwiększenia 
efektywności działania jednostek opieki zdrowotnej poprzez wprowadzenie mecha-
nizmów quasi-rynkowych, takich jak:

− rozdzielenie funkcji płatnika i wykonawcy usług medycznych,
− usamodzielnienie finansowe i zarządcze zakładów opieki zdrowotnej,
− stopniowe przenoszenie odpowiedzialności za finanse i wyniki leczenia na 

wykonawcę świadczeń.
Rozdzielenie funkcji płatnika i wykonawcy usług medycznych miało kluczowe 

znaczenie dla zwiększenia efektywności działania jednostek ochrony zdrowia, two-
rzyło sytuację, w której płatnik miał poszukiwać wykonawców gotowych świadczyć 
usługi medyczne dla danej społeczności, za cenę, którą byłby skłonny zapłacić. Płat-
nik miał występować w imieniu pacjentów i dbać o ich potrzeby. Było to szczególnie 
istotne ze względu na specyfikę rynku usług medycznych, na którym świadczący 
usługę posiadał znaczną przewagę wynikającą z asymetrii profesjonalnej  informacji  
pomiędzy pacjentem  i lekarzem.  Samodzielność w procesie zarządzania  jednostek 
ochrony zdrowia  oraz  przenoszenie odpowiedzialności za leczenie na wykonawcę 
miało umożliwić większą efektywność działania kierownictwa w zakresie polityki 
zatrudnienia i płac.

Istotnym problemem w funkcjonowaniu oraz utrzymującym się od lat niedofi-
nansowaniu systemu są tzw. limity, które są ustanawiane przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. W momencie ich osiągnięcia świadczeniodawcy nie zależy już na pomocy 
kolejnym pacjentom, którzy czekają w kolejce, bo NFZ rzadko finansuje tzw. nad-
wykonania. Tak skonstruowany mechanizm demotywuje uczestników organizacji 
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opieki zdrowotnej do podejmowania wysiłków na rzecz udzielania świadczeń11. 
Biorąc pod uwagę fakt, że możliwości finansowe Polski są o wiele mniejsze iż moż-
liwości innych krajów  i że w najbliższym czasie trudno spodziewać się znaczącej 
poprawy w zakresie wysokości nakładów na ochronę zdrowia, bardziej efektywne 
alokowanie istniejących środków wydaje się być jednym z podstawowych sposobów 
na poprawę sytuacji w polskim systemie ochrony zdrowia. 

Ochrona zdrowia na świecie ma odmienną charakterystykę, unikalną dla każ-
dego kraju. Jest wytworem odmiennej historii i warunków rozwoju gospodarczego 
oraz politycznego, wpływów zewnętrznych, a  także odzwierciedleniem unikalnej 
dla danego kraju kultury. Zastosowane rozwiązania opieki zdrowotnej powinny 
zwracać uwagę, że ochrona zdrowia nigdy w pełni nie może podlegać regułom gry 
rynkowej. Nie ma na świecie kraju, w którym państwo czy rząd nie brałoby udziału 
w finansowaniu opieki zdrowotnej, który to udział waha się od 20 do 80% wydat-
ków na zdrowie. Decyzja dotycząca proporcji udziału jest klasyczną decyzją poli-
tyczną, uzależnioną jednak od przyjętego w danym kraju modelu usług w ochronie 
zdrowia i  sytuacji ekonomicznej. Podejmując problem wyboru modelu ochrony 
zdrowia, należy odnieść się do tego, czy dany system i reguły określające jego pod-
stawowe funkcjonowanie zmierzają do wyznaczonego celu. Reguły te dotyczą z na-
tury rzeczy: zakresu działania, mechanizmów organizacyjnych i finansowych oraz 
spraw dotyczących budowania priorytetów. Modele systemów zdrowotnych służą 
za narzędzie opisu systemów zdrowotnych w  różnych krajach oraz są wzorcem 
opisującym pożądany, idealny kształt systemu, który stanowi zespół wytycznych 
do praktycznego stosowania. Model świadczenia usług zdrowotnych jest obrazem 
związków występujących między poszczególnymi elementami systemu, które po-
winny elastycznie dostosować się do zmieniających się warunków. 

Wielość elementów tworzących aktualny system organizacji ochrony zdrowia 
stwarza możliwość tworzenia nowych rozwiązań zarządzania opieką zdrowotną. 
Należy jednak uwzględnić fakt, że każda nowa konstrukcja musi być podporządko-
wana nadrzędnemu celowi, jakim jest zaspokojenie potrzeb zdrowotnych ludności.  
We współczesnym świecie, w  związku z  postępem w  metodach leczenia, a  więc 
i  wzrostem kosztów na rynku usług medycznych, powinno poszukiwać się me-
tod ich racjonalizacji, aby przy dostępnych zasobach zapewnić maksymalną ilość 
niezbędnych świadczeń całości społeczeństwa. Kolejną przyczyną zmian w opiece 
zdrowotnej jest racjonalizacja kosztów służby zdrowia, a za podstawowe uwarunko-
wanie można przyjąć dostępne zasoby, stan zdrowia populacji oraz stopień zagwa-
rantowania dostępności do niezbędnych usług medycznych.

11  Projekt: Narodowa Służba Zdrowia. Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce na lata 
2016–2018, Monitor zmian w systemie ochrony zdrowia, stan na dzień 19 marca 2017 r., s. 5.
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3. Perspektywy zmian w ochronie zdrowia

Mimo dynamicznie rosnących nakładów na ochronę zdrowia w Polsce sytuacja 
ekonomiczna wielu jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych jest bardzo 
trudna. Mając świadomość faktu, że podstawą sprawnie funkcjonującego systemu 
ochrony zdrowia są dobrze zorganizowane, racjonalnie gospodarujące i niezadłu-
żone szpitale, rząd rozpoczął reformę od zmian zasad organizacji tych jednostek. 
Perspektywy zmian  zawarto w projekcie „Narodowej Służby Zdrowia”, stanowiącej 
strategię zmian  w systemie ochrony zdrowia w Polsce na lata 2016-201812.  Strategia 
zmian obejmuje pięć priorytetów:

− Priorytet 1. Budowa sprawnego systemu zarządzania jednostek ochrony 
zdrowia

Pierwsze zmiany dotyczyć będą integracji systemowej zarządzania opieką zdro-
wotną, które będzie w rękach Ministra Zdrowia i jego urzędu.  Likwidacji ulegnie 
Narodowy Fundusz Zdrowia. Formuła tzw. powszechnego ubezpieczenia zdrowot-
nego zostanie zastąpiona zasadą powszechnego zabezpieczenia prawa do świadczeń 
dla wszystkich obywateli RP stale zamieszkałych w Polsce i innych mających legalne 
prawo pobytu w Polsce. 

Po  likwidacji  oddziałów wojewódzkich NFZ powstaną wojewódzkie urzędy  
zdrowia, do zadań których będzie należało finansowanie służby zdrowia na poziomie 
województwa, kontraktowanie świadczeń, nadzorowanie działania szpitali,  realizacja 
i nadzór nad wykonaniem planu finansowego opieki zdrowotnej dla województwa.  

W systemie ochrony zdrowia powstanie Państwowy Fundusz Celowy „Zdrowie” 
(PFC „Zdrowie”), którego celem będzie racjonalne wydatkowanie środków publicz-
nych przez Ministra Zdrowia. Zasadniczym argumentem przemawiającym za utwo-
rzeniem  tego funduszu jest zagwarantowanie pewnych – ustawowo określonych 
przychodów Funduszu, bez względu na bieżącą sytuację finansową budżetu państwa 
i zabezpieczenie przed pokusą przeznaczenia tych środków na inne cele13. 

− Priorytet 2. Sieć szpitali 
W ochronie zdrowia zamiast budżetowania w podstawowych zakresach świad-

czeń zdrowotnych wprowadzony zostanie nowy system kontraktowania szpitali. 
Planuje się odejście od finansowania pojedynczych hospitalizacji i procedur na rzecz 
ryczałtu wyliczonego na rok. Maksymalne limity kontraktowe zostaną zastąpione 
limitami minimalnymi, które szpital będzie musiał spełnić, żeby otrzymać odpo-
wiedni budżet  w następnym roku. W celu koordynacji opieki nad pacjentem i sku-
tecznej rehabilitacji po leczeniu  w szpitalu nastąpi połączenie zakresów świadczeń 

12  Projekt: Narodowa Służba Zdrowia. Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce na lata 
2016–2018, Monitor zmian w systemie ochrony zdrowia, stan na dzień 19 marca 2017 r., s. 3.
13  Projekt: Narodowa Służba Zdrowia. Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce na lata 
2016–2018, Monitor zmian w systemie ochrony zdrowia, stan na dzień 19 marca 2017 r., s. 3.
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udzielanych zarówno w trybie hospitalizacji, jak również w trybie ambulatoryjnym.  
W ramach sieci szpitali wyodrębnione zostaną trzy podstawowe poziomy zabezpie-
czenia zdrowotnego: lokalny, regionalny i wojewódzki oraz trzy poziomy specja-
listyczne: specjalistyczny-pediatria, specjalistyczny-onkologia i  instytuty. Kryteria 
kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów  są określone przez 
poziomy: pierwszy (cztery podstawowe oddziały), drugi (osiem-dziesięć oddzia-
łów)  i trzeci (szpitale kliniczne i dawne szpitale wojewódzkie specjalistyczne)14.

− Priorytet 3. Zwiększenie nakładów na służbę zdrowia
Publiczne wydatki na służbę zdrowia w Polsce oscylują wokół 4,6%–4,8% PKB 

Polski, podczas gdy średnia państw OECD to 6,7% PKB15.  Zakłada się  stopniowe 
zwiększanie nakładów od 2018 roku, do osiągnięcia w 2025 roku poziomu 6% PKB, 
wzrost ma wynosić ok 0,2% PKB na rok16.

− Priorytet 4. Nowa Podstawowa Opieka Zdrowotna
  W ramach tego priorytetu zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) zło-

żony z lekarza, pielęgniarki, pielęgniarki szkolnej i położnej będzie miał za zadanie 
współpracować z  innymi podmiotami i   instytucjami zaangażowanymi w  opiekę 
nad pacjentem. Zespół POZ powinien być koordynatorem leczenia pacjenta w ca-
łym systemie służby zdrowia, a także wsparciem dla pacjenta, który obecnie może 
czuć się zagubiony w systemie opieki zdrowotnej. 

Zmianie ulegną zasady finansowania POZ. Wprowadzony zostanie nowy sys-
tem istotnie reformujący dzisiejszą stawkę kapitacyjną. Obok stawki podstawowej 
pojawi się komponent motywacyjny za profilaktykę i promocję zdrowia, dodatek za 
opiekę nad pacjentami przewlekle chorymi oraz dodatki za wyniki leczenia pacjen-
tów z  niektórymi chorobami przewlekłymi. Celem nowelizacji jest także zmiana 
sposobu kontraktowania POZ i wydłużenie czasu trwania kontraktów17.

− Priorytet 5. Urząd Zdrowia Publicznego
Instytucje odpowiedzialne za  zdrowie publiczne, w celu zwiększenia ich spraw-

ności, zostaną  połączone w jeden Urząd Zdrowia Publicznego nadzorowany przez 
sekretarza/podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia. Obok Urzędu Zdrowia 
Publicznego będzie działał Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy 
Zakład Higieny, który będzie wsparciem merytorycznym dla całego obszaru zdro-
wia publicznego. Na poziomie wojewódzkim i powiatowym zachowane zostaną jed-
nostki inspekcji sanitarnej, odpowiadające za realizację podstawowych zadań przy-

14  Projekt: Narodowa Służba Zdrowi., Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce na lata 
2016–2018, Monitor zmian w systemie ochrony zdrowia, stan na dzień 19 marca 2017 r., s. 9.
15  Projekt: Narodowa Służba Zdrowia. Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce na lata 
2016–2018, Monitor zmian w systemie ochrony zdrowia, stan na dzień 19 marca 2017 r., s. 4.
16  Projekt: Narodowa Służba Zdrowia. Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce na lata 
2016–2018, Monitor zmian w systemie ochrony zdrowia, stan na dzień 19 marca 2017 r., s. 4.
17  Projekt: Narodowa Służba Zdrowia. Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce na lata 
2016–2018, Monitor zmian w systemie ochrony zdrowia, stan na dzień 19 marca 2017 r., s. 15.



Zmiany w systemie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia 129

pisanych dziś SANEPID-owi. Regionalne działania programowane przez Urząd 
Zdrowia Publicznego będą realizowane przez wojewodów. Integracja systemu ma 
na celu zarówno zwiększenie efektywności ekonomicznej wydatkowanych środków, 
jak i  usprawnienie działania systemu, w  którym zadania są dziś rozproszone i  w 
wielu miejscach niepotrzebnie dublowane. 

Celem nowego Urzędu Zdrowia Publicznego będzie realizacja Narodowego 
Programu Zdrowia, a  także tworzenie przykładów i wskazówek dla regionalnych 
i lokalnych strategii i programów profilaktyki zdrowotnej18.

4. Innowacje a sektor ochrony zdrowia w Polsce

Potrzeba poprawy innowacyjności sektora ochrony zdrowia  jest koniecznością. 
Starzejące się społeczeństwo i  rozwój niektórych chorób to tylko wybrane dowo-
dy, że poprawa innowacyjności systemu ochrony zdrowia  ma istotne znaczenie 
z punktu widzenia ekonomicznego i społecznego. Innowacyjne rozwiązania w sek-
torze ochrony zdrowia przyczynią się przede wszystkim do wydłużenia i poprawy 
jakości życia pacjentów19.

Zgodnie z najnowszą strategią Komisji Europejskiej na rzecz inteligentnego i zrów-
noważonego rozwoju – „Europa 2020”, po przejściu kryzysu gospodarczego badania 
i innowacje, w tym także w ochronie zdrowia, są jednym z pięciu priorytetów rozwoju 
Wspólnoty Europejskiej w najbliższych latach. Jak wskazuje Eurostat, chociaż syste-
my ochrony zdrowia w państwach Unii Europejskiej są zorganizowane  i finansowane 
w różny sposób, wspólnym celem i podstawową potrzebą jest powszechny dostęp do 
wysokiej jakości usług przystępnych cenowo zarówno dla jednostek, jak  i społeczeń-
stwa20. Drogi do osiągnięcia tego celu są jednak w przypadku poszczególnych państw 
bardzo różne.  Jednak Unia Europejska podejmuje szereg inicjatyw na rzecz poprawy 
sytuacji w ochronie zdrowia w Europie. Przykładem może być program „Zdrowie na 
rzecz wzrostu gospodarczego” na lata 2014–2020, który zakłada  m.in.: 

− zwiększanie innowacyjności, efektywności i  stabilności systemów opieki 
zdrowotnej,

− ułatwianie obywatelom Unii dostępu do lepszej i  bezpieczniejszej opieki 
zdrowotnej21.

Pomimo rosnących nakładów na badania i  rozwój stan innowacji w  Polsce 
w porównaniu z innymi krajami oceniany jest nisko. Pomiar innowacyjności doko-
nany w krajach Unii Europejskiej na podstawie wskaźników dotyczących zasobów 

18  Projekt: Narodowa Służba Zdrowia. Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce na lata 
2016–2018, Monitor zmian w systemie ochrony zdrowia, stan na dzień 19 marca 2017 r., s. 5.
19  Raport „Innowacyjność w sektorze ochrony zdrowia w Polsce – wyzwania, bariery, problemy  i reko-
mendacje”, Instytut Innowacyjna Gospodarka, Warszawa 2016, s. 10.
20   http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Healthcare_statistics [dostęp: 25.07.2017].
21   http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_pl.htm [dostęp: 26.07.2017].



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie130

ludzkich, inwestycji przedsiębiorstw, finansowania publicznego, przedsiębiorczości 
i partnerstwa publiczno-prywatnego, własności intelektualnej, działalności przed-
siębiorstw innowacyjnych oraz wyników gospodarczych związanych z działalnością 
innowacyjną klasyfikuje Polskę na 23 miejscu wśród 27 państw poddanych ocenie22.

Poprawa dostępności do innowacji w ochronie zdrowia odbywa się także dzięki 
intensywnemu rozwojowi w Polsce sektora niepublicznego; otwieraniu nowoczesnych 
placówek szpitalnych, centrów diagnostycznych oraz naukowo-badawczych w sekto-
rze niepublicznym. Inwestycje niepublicznych podmiotów pochodzące m.in. z przy-
chodów za świadczenie usług medycznych, w tym abonamentów oraz dodatkowych 
ubezpieczeń zdrowotnych, są źródłem dodatkowych pieniędzy w systemie ochrony 
zdrowia, przeznaczanych z kolei m.in. na wdrażanie do codziennej praktyki klinicznej 
nowoczesnych technologii w niepublicznym sektorze ochrony zdrowia.

Oprócz zaspokajania potrzeb konsumentów w  większym stopniu, innowacje 
decydują o budowaniu konkurencyjności i – co  się z tym wiąże – są siłą napędową 
rozwoju. Wynikają z ludzkiej kreatywności i stanowią najlepszy przykład postępu 
człowieka. Poza tym innowacje  poprawiają jakość życia, stymulują konkurencyj-
ność na rynkach  oraz stanowią podstawę trwałego wzrostu gospodarczego, co 
wpływa na poprawę warunków ekonomicznych i społecznych23. 

Wspieranie innowacji powinno być także  elementem polityki państwa, co skutko-
wałoby zmianami systemowymi. Dodatkowo trzeba uwzględnić silny postęp techno-
logiczny podnoszący koszty oraz rosnące potrzeby i oczekiwania społeczne, z którymi 
mamy do czynienia w ostatnich latach. Finanse to obszar, który wskazywany jest jako 
kluczowy dla rozwoju innowacji. Mimo że cały czas wskazuje się na brak wystarczają-
cych środków finansowych na ten cel w sektorze ochrony zdrowia, wiele z nich jest po 
prostu nieefektywnie wydawanych i marnotrawionych24. Istnieje szereg przykładów 
nieefektywnego podziału wydatków w systemie ochrony zdrowia. W wielu wypad-
kach zmiana tych procesów czy dystrybucji mogłaby się przyczyniać do prawdziwie 
innowacyjnych inwestycji, bez konieczności zwiększania nakładów.

Innowacje w  ochronie zdrowia powinny powstawać w  sposób holistyczny, 
w  oparciu o  współpracę takich interesariuszy jak Ministerstwo Rozwoju, Urząd 
Patentowy, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Finansów, ekonomiści, prawni-
cy, inżynierowie, biznes, zarówno polski, jak i  duże międzynarodowe korporacje 
oraz instytucje otoczenia biznesu25. Analizując zmiany w ochronie zdrowia, należy 
wskazać, że innowacja nie jest czymś stałym, ale ma charakter procesu. Ponadto 
innowacja nie zawsze musi oznaczać użycia drogich, zaawansowanych technologii, 

22  Raport Grupy Roboczej na Rzecz Innowacji w Opiece Zdrowotnej, Dostęp polskich  pacjentów do 
innowacji w ochronie zdrowia – analiza sytuacji i propozycje rozwiązań, Warszawa 2010, s. 11.
23  Raport „Innowacyjność w sektorze ochrony zdrowia w Polsce – wyzwania, bariery, problemy  i reko-
mendacje”, Instytut Innowacyjna Gospodarka, Warszawa 2016, s. 27.
24  Ibidem, s. 46.
25  Ibidem, s. 46-49.
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czasem do jej stworzenia wystarczy zastosować znane i dostępne środki, użyte w in-
nym kontekście.

Podsumowanie

Do zmian, jakie zachodzą w  środowisku, w  którym funkcjonują zakłady opieki 
zdrowotnej, może się dostosować tylko elastyczny i szybko reagujący podmiot, adaptu-
jący nowe technologie medyczne i reagujący na wzrastające potrzeby pacjentów i perso-
nelu. Niezależnie jednak od przyczyny zaistnienia zmiany i obszaru, do którego się ona 
odnosi,  zmiana jest postrzegana jako sekwencja kilku następujących po sobie zdarzeń 
i tym samym jej wdrożenie, czy też w szerszym ujęciu zarządzanie nią wymaga podejścia 
procesowego. Zatem zarządzanie procesem zmian wymaga wyznaczenia konkretnych 
etapów, udzielenia odpowiedzi na konkretne pytania oraz przestrzegania określonych 
zasad. W odniesieniu do cyklu życia organizacji jest ona zjawiskiem, które zachodzi 
nieprzerwanie, ciągle. Dokonywanie zmian służy temu, aby organizacja mogła lepiej 
funkcjonować i osiągać lepsze wyniki. Sama zmiana nie jest więc celem samym  w sobie.

Pomimo rosnących nakładów finansowych polski system ochrony zdrowia cha-
rakteryzuje się nadal niezadowalającym poziomem dostępności zarówno do świad-
czeń podstawowych, jak i do nowoczesnych, wysoce skutecznych oraz korzystnych 
ekonomicznie metod zapobiegania, diagnostyki i leczenia oraz poprawiania jako-
ści życia pacjentów. Ważne  jest opracowanie przez państwo długofalowej polityki 
i strategii systemu ochrony zdrowia.

 Stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju innowacji jest warunkiem 
podstawowym do poprawy konkurencyjności tego sektora. Dlatego dalsze badania 
powinny koncentrować się na wpływie innowacji na  rozwój systemu opieki zdro-
wotnej. Do istotnych barier, które mogą ograniczyć ten proces, należą: nieefektywne  
wykorzystanie środków dostępnych w systemie, zbyt małe  nakłady finansowe na 
badania i rozwój  oraz niesprzyjające rozwiązania systemowe.
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ROLA UBEZPIECZEŃ W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM 
PRZEDSIĘBIORSTWA

THE ROLE OF INSURANCE IN ENTERPRISE 
RISK MANAGEMENT

Streszczenie: W  ostatnich kilkunastu latach zarówno w  praktyce gospodarczej  krajów 
OECD, jak i  w towarzyszącej rozwojowi gospodarek myśli teoretycznej następuje istotny 
przełom w podejściu do ubezpieczeń  przedsiębiorstw. Ubezpieczenia w zarządzaniu przed-
siębiorstwem przestają być traktowane jedynie jako kategoria finansów i  rachunkowości 
przedsiębiorstwa, co wynika z  tradycyjnego rozumienia tego zagadnienia. Współcześnie 
tego typu podejście jest niewystarczające do określenia roli ubezpieczeń w zarządzaniu ry-
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zykiem przedsiębiorstwa. W tradycyjnym  podejściu do ubezpieczeń  ocena ich znaczenia  
skupiona jest na ewidencji i analizie kosztów transferu ryzyka. W konsekwencji w praktyce 
wielu przedsiębiorstw i  instytucji najważniejsze jest ujęcie krótkookresowe w zarządzaniu 
kosztem ubezpieczeń i  analizie stopnia pokrycia ryzyka, przede wszystkim majątkowego, 
odpowiednimi ubezpieczeniami, w relacji do kosztu ochrony ubezpieczeniowej. Celem ar-
tykułu jest wyjaśnienie, jak asekuracja przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa funk-
cjonowania   przedsiębiorstwa i obrotu gospodarczego,  zwłaszcza w sytuacji wzrostu cyber-
ryzyka. W związku z tym stawiana jest teza, że w turbulentnym otoczeniu przedsiębiorstwa 
w globalnej gospodarce, przy rosnącej zmienności otoczenia i pod presją zmian wynikają-
cych z synergii zmian technologicznych, rośnie znaczenie ubezpieczeń w zarządzaniu ryzy-
kiem, zwłaszcza ryzykiem regulacyjnym i ryzykiem technologicznym.

Słowa kluczowe: ubezpieczenie, zarządzanie ryzykiem,  ryzyko regulacyjne, ryzyko techno-
logiczne, zarządzanie wartością 

Abstract: In the last several years, both in the economic practice of the OECD countries and in the 
development of theoretical thinking, there has been a significant breakthrough in the approach to 
corporate insurance. Insurance in business management is no longer considered only as a category of 
finance and accounting for an enterprises , which results from the traditional understanding  of this 
issue. Today’s approach is insufficient to define the role of  business risk management. In the traditio-
nal approach to insurance, its importance is focused  on the recording and analysis  of the cost of risk 
transfer. As a consequence, in practise, many companies and institutions implement the short-term 
approach to managing the cost of insurance and analyzing the degree of  risk coverage, primarily pro-
perty,  relative insurance, relative to the  cost of insurance cover.The purpose of this article is to explain 
how insurance contributes to increasing business security and business turnover, especially in the con-
text of cyberbullying. It is therefore hypothesized that in the turbulent environmental variability and 
under pressure of changes resulting from technological synergies, the importance of insurance in risk 
management, especially  regulatory risk and technological risk, is growing.

Keywords: insurance, risk management,  regulatory risk, technological risk, value management

Wstęp

Współcześnie ubezpieczenia są nie tylko tradycyjnie ważnym elementem anali-
zy funkcjonowania przedsiębiorstwa i kosztów transferu ryzyka. W coraz większym 
zakresie są wykorzystywane jako rosnący w znaczenie komponent portfela niezbęd-
nych instrumentów zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa, nie tylko w aspekcie 
mikroekonomicznym.  Z punktu widzenia makroekonomicznego szersze korzysta-
nie przez przedsiębiorstwa z ubezpieczeń w zarządzaniu różnego rodzaju ryzykiem 
poprawia bezpieczeństwo sfery realnej, a także bezpieczeństwo sektora finansowego. 
Wpływa więc  na zwiększanie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, a zarazem jest 
czynnikiem sprzyjającym podnoszeniu nie tylko bezpieczeństwa, ale i efektywności 
działalności gospodarczej, a w konsekwencji sprzyja wzrostowi gospodarczemu. 
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Kolejnym elementem współczesnego podejścia do roli ubezpieczeń w zarządza-
niu przedsiębiorstwem jest rosnące znaczenie ubezpieczeń nie tylko w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem w zakresie ograniczania skutków materializacji ryzyka i podej-
mowania działań prewencyjnych, ale także w  zarządzaniu wartością przedsiębior-
stwa. Ubezpieczenia pomagają wieloaspektowo  w tworzeniu i ochronie wartości, 
a także efektywnie użyte sprzyjają kształtowaniu jego przyszłej wartości w obliczu 
wyzwań wynikających z  turbulencji otoczenia rynkowego i systemowego w kraju 
i za granicą, a także  asekurują od strony finansowej skutki różnego rodzaju ryzyka 
w realizowanych kontraktach i podejmowanych działaniach rozwojowych.

Każde przedsiębiorstwo, bez względu na  jego wielkość, formę organizacyjno-
-prawną oraz  branżę, w  której działa, narażone jest na różnego rodzaju ryzyko.  
Najmniejszą tolerancję na ryzyko zwykle wykazują – co potwierdzają badania sy-
tuacji firm w Polsce – przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność, a największą 
w  większości przypadków przedsiębiorstwa najdłużej funkcjonujące na rynku. 
W działalności gospodarczej przyjmuje się, że ryzyko oznacza możliwość wystąpie-
nia sytuacji niepożądanej, a jego materializacja powoduje, że cele przedsiębiorstwa 
nie zostają zrealizowane  lub  też uzyskane wyniki są odmienne od oczekiwanych.

Ryzyko dotyczy różnych sfer przedsiębiorstwa, w tym: mienia, finansów, zaso-
bów ludzkich, a także wartości niematerialnych i prawnych. Stąd też ważne jest wie-
lopłaszczyznowe postrzeganie roli ubezpieczeń w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 
Ryzyko przedsiębiorstwa związane jest zarówno z otoczeniem rynkowym (krajo-
wym i zagranicznym)  przedsiębiorstwa, z jego relacjami z innymi podmiotami go-
spodarczymi, konkurentami, dostawcami i odbiorcami,  jak również z otoczeniem 
instytucjonalnym, które tworzy warunki systemowe dla funkcjonowania podmio-
tów gospodarczych. Ryzyko wynika też z bieżących i przyszłych decyzji właścicieli 
i zarządzających przedsiębiorstwem, a także z błędów lub sprzeniewierzenia ze stro-
ny pracowników. Współcześnie rośnie też zagrożenie zewnętrzne związane z  ak-
tywnością firmy w Internecie, jak też ryzyko ataków hakerskich (cybersecurity).

Umiejętność zarządzania ryzykiem wpływa na pozycję konkurencyjną przed-
siębiorstwa i  zwiększa jego elastyczność w  biznesie. Ubezpieczenie jako forma  
transferu ryzyka na wyspecjalizowaną instytucję finansową, jaką jest ubezpieczy-
ciel, staje się trwałym elementem procesu zarządzania ryzykiem. Wybór ochrony 
ubezpieczeniowej powinien być adekwatny do zagrożeń  zidentyfikowanych w da-
nym przedsiębiorstwie.

1. Ryzyko przedsiębiorstwa

Ryzyko jest obiektywną prawidłowością i  dotyczy realnych zjawisk gospodar-
czych, jak też w sferze finansowej. Towarzyszy każdej działalności gospodarczej, bo 
wynika z niepewności przyszłych skutków decyzji zarówno finansowych, operacyj-
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nych, jak i inwestycyjnych oraz z braku możliwości przewidzenia wszystkich warun-
ków gospodarowania czy też kierunku rozwoju określonych zjawisk i procesów1. Ry-
zyko w działalności gospodarczej jest „silnie zdeterminowane rodzajem prowadzonej 
działalności, celami przedsiębiorstwa, hierarchią wartości w firmie i stopniem uza-
leżnienia zewnętrznego”2. Ryzyko oznacza możliwość wystąpienia zdarzeń niezależ-
nych od działającego podmiotu, których nie może on dokładnie przewidzieć i którym 
nie może w pełni zapobiec3. Każda decyzja gospodarcza obciążona jest większym lub 
mniejszym ryzykiem. Ryzyko istnieje z  powodu prawdopodobieństwa zajścia zda-
rzenia w przyszłości, które ma swoje finansowe skutki. Zachodzące procesy czy po-
jedyncze czynniki w bliższym i dalszym  otoczeniu przedsiębiorstwa lub wewnątrz 
organizacji  mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na wyniki przedsiębiorstwa. 

Ryzyko przedsiębiorstw dotyczy zdarzeń i skutków przyszłych. W zależności od 
specyfiki firmy obszarem największych zagrożeń może być: struktura własnościo-
wa przedsiębiorstwa, struktura organizacyjna, majątek, zasoby ludzkie, produkcja, 
magazynowanie, finanse, transport, dystrybucja, wykorzystywane systemy infor-
matyczne itd.  Każde przedsiębiorstwo, działając w zmiennym i niepewnym, czyli 
turbulentnym otoczeniu, jest narażone na wystąpienie różnego rodzaju ryzyka. Ko-
nieczność przystosowania się do zmian w otoczeniu stwarza potrzebę wykorzysty-
wania skutecznych metod zarządzania, w tym także zarządzania ryzykiem4. 

Wystąpienie ryzyka może być wywołane czynnikami zewnętrznymi lub we-
wnętrznymi przedsiębiorstwa. Ryzyko zewnętrzne to: zmiany koniunktury go-
spodarczej, zmiany w polityce gospodarczej państwa, polityka banku centralnego, 
zmiany w prawie, zmiany w otoczeniu bliższym przedsiębiorstwa, w preferencjach 
konsumentów i popycie na produkowane towary lub oferowane usługi, działania 
ze strony konkurentów. W  zasadzie wymienione czynniki ryzyka nie podlegają 
kontroli ze strony przedsiębiorstwa. Natomiast ryzyko wewnętrzne może być przez 
przedsiębiorstwo w znacznym stopniu kontrolowane. Do   wewnętrznych czynni-
ków ryzyka można zaliczyć: błędy i brak kompetencji osób zarządzających, awa-
rie maszyn i urządzeń, utrata utalentowanych pracowników, błędy pracowników, 
nieuczciwość czy  sprzeniewierzenie lub kradzież ze strony pracowników. Celem 
zarządzania ryzykiem jest kreowanie wartości dodanej przedsiębiorstwa, realizacja 
celów przedsiębiorstwa i podejmowanie działań zmierzających do akceptowanego 
poziomu ryzyka5.

1 R. Waściński, P. Krasiński, Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa – elementy systematyki i identy-
fikacji, [w:] J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz (red.), Zarządzanie ryzykiem działalności gospodarczej, 
C.H. Beck, Warszawa 2010 s. 34.
2  W. Ronka-Chmielowiec, Wykorzystanie ubezpieczeń do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, 
[w:] J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz (red.), Zarządzanie ryzykiem…, s. 47. 
3  T.T. Kaczmarek, M. Zarzycki, Poradnik eksportera, Wyd. Branta, Bydgoszcz – Warszawa 2005, s. 171.
4  E. Wierzbicka, Wykorzystanie ubezpieczeń w  zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] E. Wierzbicka 
(red.), Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, Wyd. SGH, Warszawa 2016, s. 10. 
5  K. Jajuga, Teoretyczne podstawy zarządzania ryzykiem, PWN, Warszawa 2005, s. 15.
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Ryzyko przyjmowane do ubezpieczenia przez zakłady ubezpieczeń musi doty-
czyć zdarzeń przyszłych, które mają charakter losowy i powinny być niezależne od 
woli ubezpieczającego. Ryzyko to musi się dać oszacować, a także łączyć się z inny-
mi rodzajami ryzyka o podobnych cechach6.

Ubezpieczenie umożliwia transfer ryzyka na ubezpieczyciela i   jego dyspersję, 
a więc rozproszenie ryzyka na wspólnotę ubezpieczonych, którym dane ryzyko za-
graża. Przez ubezpieczenie następuje rozłożenie ciężaru pokrycia skutków zdarzeń 
losowych na wiele podmiotów gospodarczych, którym podobne zdarzenia zagra-
żają. Transfer ryzyka realizowany jest przez świadome porozumienie między ubez-
pieczycielem, który przejmuje na siebie odpowiedzialność w sytuacji materializacji 
ryzyka, a ubezpieczającym, który transferuje ryzyko w zamian za składkę, która jest 
ceną nabycia ochrony ubezpieczeniowej. W sytuacji wystąpienia zdarzenia objętego 
polisą przedsiębiorstwo ma możliwość uzyskania kompensaty szkód przez wypłatę 
przez ubezpieczyciela odszkodowania lub świadczenia7. Ustalona w  polisie suma 
ubezpieczenia jest ważna z punktu widzenia realności ochrony ubezpieczeniowej, 
ponieważ  jest górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela. Wypłata odszko-
dowania lub świadczenia powinna umożliwić naprawienie szkody.

2. Kluczowe rodzaje ryzyka  przedsiębiorstw w Polsce

Jednym z ważnych źródeł wiedzy na temat głównych rodzajów ryzyka, których 
doświadczają i  których obawiają się zarządzający przedsiębiorstwami w  Polsce, 
jest publikowany co dwa lata raport pt. Zarządzanie ryzykiem i  ubezpieczeniami  
w firmach w Polsce, sporządzany na podstawie badań dokonywanych  przez firmę 
brokerską Aon Polska. Raport bazuje na przeprowadzanym co dwa lata globalnym 
badaniu „Aon Global Risk Management Survey”8.  W tabeli  1 przedstawiono naj-
ważniejsze rodzaje ryzyka wskazane w badaniu przedsiębiorstw w Polsce.

6  M. Fedor, Bezwzględne kryterium ubezpieczalności, „Gazeta Ubezpieczeniowa” z 3 sierpnia 2004 r. 
7  B. Hadyniak Ryzyko w przedsiębiorstwie, [w:] B. Hadyniak, J. Monkiewicz(red.), Ubezpieczenia w za-
rządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, tom 1: Podstawy, Poltext, Warszawa 2010, s. 47. 
8  R. Ziomko, Raport Aon Polska IV edycja. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Pol-
sce, Warszawa 2016. W badaniu przeprowadzonym przez Aon Polska wzięło udział 168  respondentów 
zajmujących się w swojej praktyce zawodowej zarządzaniem ryzykiem i ubezpieczeniami w edycji glo-
balnej  1418 z ponad 30 branż, przedstawicieli firm i instytucji z 60 krajów  świata.
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Tabela 1.  Ranking ryzyka, kluczowe 10 rodzajów ryzyka w polskiej edycji badania Aon z lat 
2009–2015
Table 1. Risk ranking, key 10 risks in the Polish edition of the Aon survey from 2009 to 2015
nr 2015 2013 2011 2009

1. Wzrost konku-
rencji

Spowolnienie  go-
spodarcze

Wahania kursów 
walut

Spowolnienie  go-
spodarcze

2. Spowolnienie  
gospodarcze Wzrost konkurencji Wzrost konkurencji Wahania kursów 

walut

3. Zmiany regulacji 
prawnych

Przepływy pienięż-
ne/ ryzyko płynności 

Spowolnienie  go-
spodarcze

Wahania cen su-
rowców

4. Utrata reputacji Kontrahenci/ należ-
ności handlowe

Wahania cen surow-
ców

Zmiany regulacji 
prawnych

5. Zmiany cen to-
warów

Zmiany regulacji 
prawnych

Kontrahenci/ należ-
ności handlowe Wzrost konkurencji

6.
Przerwa w pro-
wadzonej działal-
ności

Wahania kursów 
walut

Zmiany regulacji 
prawnych

Kontrahenci/ należ-
ności handlowe

7.
Należności han-
dlowe/  płatności 
kontrahentów

Wahania cen surow-
ców

Przerwa w prowa-
dzonej działalności / 
w łańcuchu dostaw

Przepływy pienięż-
ne/ ryzyko płyn-
ności

8. Zmienność kur-
sów walut

Awaria technolo-
giczna

Awaria technolo-
giczna Utrata danych

9.
Zniszczenie, 
uszkodzenie 
mienia

Nieuczciwość pra-
cownicza Utrata reputacji

Przerwa w prowa-
dzonej działalności 
/ w łańcuchu do-
staw

10. Awaria systemów 
informatycznych

Odpowiedzialność 
cywilna / roszczenia

 Odpowiedzialność 
cywilna / roszczenia Utrata reputacji

Źródło: Zarządzanie ryzykiem i  ubezpieczeniami w  firmach w  Polsce, Raport Aon Polska 
2013-2014, Warszawa 2013, Aon Risk Solutions; R. Ziomko, Raport Aon Polska IV edycja. 
Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce, Warszawa 2016.

 Jak wynika z rezultatów badań zawartych w tabeli 1, w 2015 r. wzrost konku-
rencji, osłabienie tempa wzrostu gospodarczego oraz zmiany regulacji prawnych 
stanowiły główne zagrożenia dla działalności polskich przedsiębiorstw. 

Według badań Aon dokonanych w  Polsce do kolejnych rodzajów ryzyka drugiej 
dziesiątki zaliczono9:

−	 przepływy pieniężne / ryzyko płynności,
−	 odpowiedzialność cywilną,

9  R. Ziomko, Raport Aon Polska IV edycja. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce...
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−	 zakłócenia w procesie dystrybucji  / łańcuchu dostaw,
−	 odpowiedzialność władz spółki 
−	 dostępność kapitału, ryzyko kredytowe,
−	 brak odpowiedniej kadry na rynku,
−	 kradzież i przestępczość pracownicza,
−	 kradzież i katastrofy naturalne,
−	 niezdolność do przyciągania i zatrzymania talentów,
−	 odpowiedzialność społeczna.
Wymieniona lista rodzajów ryzyka wskazanych przez respondentów w badaniu 

Aon Polska nie pokrywa się z rodzajami ryzyka wskazanymi w globalnym badaniu 
na poszczególnych kontynentach, według rankingu największego ryzyka. W global-
nym badaniu w 2015 r. dla przedsiębiorstw  w Europie najgroźniejsze były następu-
jące ryzyka, w kolejności ich znaczenia dla respondentów:

1) spowolnienie gospodarcze, 
2) wzrost konkurencji, 
3) utrata reputacji, 
4) zmiany regulacji prawnych, 
5) przerwa w prowadzeniu działalności, 
6) niezdolność do opracowania i wdrażania innowacji, 
7) odpowiedzialność cywilna, 
8) zmiany cen towarów, 
9) niezdolność do przyciągnięcia i zatrzymania talentów, 
10) przepływy pieniężne / ryzyko płynności.
Nie wszystkie z wymienionych rodzajów ryzyka można ubezpieczyć. Jest wie-

le rodzajów ryzyka, które zostały wymienione w rankingu ryzyka, ale nie dają się 
ubezpieczyć  lub są tylko częściowo ubezpieczalne. Ubezpieczać można m.in. ry-
zyko majątkowe i finansowe przedsiębiorstwa, ryzyko odpowiedzialności cywilnej,  
w tym OC władz spółki, a także  ryzyko osobowe i zdrowotne jego pracowników. 
Wysokość składki  jest uzależniona  od  rodzaju ryzyka, a tzw. wielkość ryzyka od 
prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia oraz wartości potencjalnej straty10. 

Nie można także ubezpieczyć się przed bankructwem. Do grupy ryzyka bez-
względnie nieubezpieczanego należą takie, których nie można ubezpieczyć z tytu-
łu prawa. Ponadto nie można ubezpieczyć zdarzeń, które już nastąpiły lub zostały 
umyślnie spowodowane przez ubezpieczającego lub wystąpiły z powodu rażącego 
niedbalstwa ubezpieczonego. W ubezpieczeniach majątkowych zazwyczaj wyłączo-
ne są działania i szkody wywołane wojną, zamieszkami, trzęsieniem ziemi, a także 
atakiem terrorystycznym. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela dotyczą 
szkód spowodowanych konfiskatą, zawłaszczeniem, nacjonalizacją, które wystąpiły 

10  E Wierzbicka, Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa…,  s. 29.
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na mocy aktu prawnego wydanego przez władze państwowe, lokalne lub celne. Nie-
ubezpieczalnych jest wiele rodzajów ryzyka wymienionych w rankingu Aon, w tym 
zagrożenia takie, jak: wzrost konkurencji, wahania koniunktury gospodarczej, do-
stępność kapitału, a także brak odpowiednich kadr na rynku.

Niektóre rodzaje ryzyka są częściowo ubezpieczalne, w tym: zakłócenia w pro-
cesie dystrybucji lub łańcuchu dostaw, utrata własności intelektualnej lub utrata 
wrażliwych danych, a także utrata reputacji.

Do rodzajów ryzyka, które można  i  należy ubezpieczyć, a  które znalazły się 
na liście 10 największych zagrożeń, należą: przerwa w  działalności gospodarczej  
(ubezpieczenie utraty zysku BI business interratpion, które zazwyczaj nie jest samo-
dzielnym ubezpieczeniem, ale najczęściej jest powiązane z ubezpieczeniem mienia 
od ognia i  innych zdarzeń losowych), ryzyko nieotrzymania należności handlo-
wych i płatności od kontrahentów (ubezpieczenie należności handlowych, w tym 
ubezpieczenie kredytu kupieckiego, a  także ubezpieczenie factoringu), kradzież, 
zniszczenie, uszkodzenie mienia, sprzeniewierzenie ze strony pracowników (ubez-
pieczenie mienia od ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, celowego uszkodze-
nia lub zniszczenia przez osoby trzecie11), odpowiedzialność cywilna prowadzonej 
działalności, w tym OC władz spółki (chodzi o odpowiedzialność cywilną delikto-
wą i kontraktową, ubezpieczenie D&O –Directors & Officers).

3. Przestępczość elektroniczna i cyberryzyko

Nowe technologie  i rozwój IT, a zwłaszcza rozwój nowych technologii w zakre-
sie przetwarzania i przechowywania danych w chmurze (cloud computing), urzą-
dzenia mobilne, a  także przetwarzanie i  analiza wielkiej ilości danych (big data), 
zmieniają  zasadniczo globalną gospodarkę i przedsiębiorstwa. Jednocześnie prze-
stępczość elektroniczna staje się jednym z narastających zagrożeń przedsiębiorstw, 
a nie tylko instytucji finansowych. Różne rodzaje cyberryzyka, a więc i cybersecu-
rity wraz ze wzrostem wykorzystania technologii informatycznych i upowszechnie-
niem Internetu stają się  powszechnymi wyzwaniami XXI w. 

Zgodnie z definicją Europejskiej Agencja ds. Bezpieczeństwa Informatycznego 
(ENISA)  cyberprzestępstwo obejmuje różne działania, które bezpośrednio wpływa-
ją zarówno na pojedyncze osoby (np. kradzież tożsamości, kradzież danych osobo-
wych), jak i na przedsiębiorstwa (na przykład kradzież własności intelektualnej)12. 

11  Majątek rzeczowy przedsiębiorstwa jest narażony na zniszczenia lub utratę mienia w wyniku zja-
wisk o charakterze żywiołów takich jak ogień, powódź, huragan, deszcz nawalny itp., te rodzajr ryzyka 
pokrywa ubezpieczenie od  ognia i  innych żywiołów FLEXA,  a także ubezpieczenie od wszystkich 
rodzajów ryzyk  All risks.
12  ENISA   Incentives and barriers of the cyber insurance market in Europe, Europejska Agencja ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, www.enisa.europa.eu, za:  G. Strupczewski, Zagrożenia cybernetycz-
ne instytucji finansowych, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2017,  nr 24(2).
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Według badań Global Aon zagrożenie różnego rodzaju cyberatakami, związane 
z przestępczością elektroniczną, nasila się i znalazło się już w pierwszej dziesiątce 
globalnego rankingu ryzyka.  W konsekwencji cybersecurity stało się jednym z klu-
czowych zagadnienień biznesowych najwyższej rangi, którym zajmują się kadry za-
rządzające przedsiębiorstwami13.

Wyniki badania EY w 2016 r. pt. Droga do cyberbezpieczeństwa, w którym wzię-
ło udział 1735 firm z całego świata, którego respondentami byli członkowie zarzą-
dów oraz  kadra zarządzająca najwyższego szczebla, wskazują, że przedsiębiorstwa 
nieskutecznie przygotowują się do ataków hakerskich, bo cyberprzestępcy wciąż 
doskonalą i opracowują  nowe sposoby ataków14.

Tabela 2. Kto/co jest najczęściej przyczyną incydentów cyberataków
Table 2. Who / What is most often the cause of cyber-attacks incident
 Przyczyny incydentów  Procent wskazań respondentów
 Pracownicy 64
 Przestępcy komputerowi 57
 Wadliwe, przestarzałe oprogramowanie 39
 Wadliwe, przestarzałe procedury 32
 Klienci 5
Kontrahenci * 4

*Do kontrahentów zaliczono podwykonawców i współpracujące firmy
Źródło: opracowanie własne na podstawie  EY Cyberbezpieczeństwo firm, 2016.

Zdecydowana większość respondentów badania EY Cyberbezpieczeństwo firm15, 
które w Polsce realizowane było na próbie 500 pracowników, ocenia, że najsłabszym  
ogniwem w cyberbezpieczeństwie jest człowiek (por. tabela 2), czyli pracownicy or-
ganizacji. Przyczynia się do tego np. trywialność haseł i nieprzestrzeganie zasad ich 
tworzenia, lekceważenie zaleceń cyberbezpieczeństwa i procedur  szyfrowania da-
nych, otwieranie maili phishingowych, a przy tym wiele ataków hakerskich odbywa 
się przez konta administratorów sieci. 

W  Polsce – jak wskazują badania podane w  polskiej edycji ostatniego rapor-
tu Aon – mimo że ważne jest zarówno zidentyfikowanie, monitorowanie, jak i za-

13  Raport Aon Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach…
14  Cyberbezpieczeństwo firm – najbardziej szkodzą pracownicy, Egospodarka.pl  http://www.egospodarka.
pl/139426,Cyberbezpieczenstwo-firm-najbardziej-szkodza-pracownicy,1,12,1.html [dostęp: 30.07.2017]. 
15  Autorami badania „Cyberbezpieczeństwo firm”” są konsultanci CubeResearch, EY oraz Chubb. Ba-
danie składało się z dwóch części – badania zasadniczego, gdzie na zadane pytania odpowiadały osoby 
na co dzień zajmujące się problematyką cyberbezpieczeństwa  firm, oraz badania dodatkowego zrealizo-
wanego na pracownikach firm. Badanie zasadnicze zrealizowano w listopadzie 2016 na próbie 350 firm. 
Badanie dodatkowe zrealizowano na próbie 500 pracowników zatrudnionych w polskich firmach. 
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rządzanie oraz  zabezpieczenie się przed konsekwencjami cyberryzyka – jest ono 
nadal niedoceniane. Ryzyko przestępczości elektronicznej znajduje się wśród 10 
największych, lecz lokuje się w środku stawki priorytetów kadry menedżerskiej bio-
rącej udział w badaniu Aon. Przedsiębiorcy w Polsce jeszcze nie doceniają znacze-
nia ubezpieczenia od ryzyka cybernetycznego. Jednakże z uwagi na to, że  w maju 
2018 roku wchodzi w życie unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, 
przedsiębiorcy będą zmuszeni zainteresować się ubezpieczeniem cyberryzyka oraz 
polisami odpowiedzialności cywilnej dla zarządów spółek D&O16. Dane osobowe 
oraz wrażliwe  informacje stanowią bowiem często kluczowe aktywa firmy, a więc  
podobnie jak przy innych aktywach, kadra zarządzająca zobowiązana jest do ich 
ochrony.

Obecnie nawet najmniejsze firmy posiadają strony internetowe  i komunikują się 
ze swoimi partnerami biznesowymi i klientami  w formie elektronicznej. Coraz po-
wszechniej wykorzystują też media społecznościowe do promowania produktów  oraz 
działalności, a także pozyskiwania klientów. Natomiast  crowdfunding, finansowanie 
społecznościowe rozwija  się jako sposób finansowania przedsięwzięć biznesowych. 

Ryzyko przestępczości elektronicznej może dotyczyć informacji kluczowych dla 
przedsiębiorstw, takich jak: dane klientów, wyniki sprzedaży, informacje o projek-
tach i transakcjach, a zazwyczaj wrażliwe dane są przechowywane w formie elektro-
nicznej. Częstotliwość i różnorodność ataków hakerskich rośnie, a przy tym wzra-
stają koszty przeciwdziałania kolejnym  przejawom cyberryzyka, o czym przekonały 
się także rządy wielu krajów wysoko rozwiniętych. Różne są także motywy działania 
przestępców cybernetycznych, np. chęć kradzieży  informacji lub własności intelek-
tualnej, uzyskanie okupu lub zemsta zwolnionych pracowników.

Konsekwencje ataku hakerskiego, w  tym utraty, nielegalnego ujawnienia lub 
sprzeniewierzenia poufnych danych oraz informacji, są szerokie i wykraczają poza 
bezpośrednią utratę przychodów, ponieważ dochodzi  też ryzyko reputacji. Atak 
może być przeprowadzony przez pojedynczego hakera. Jednakże coraz częściej ta-
kim procederem zajmują się wyspecjalizowane grupy przestępcze. Ponadto rosną 
koszty związane z wykrywaniem i neutralizacją luk w systemach zabezpieczeń in-
frastruktury informatycznej przedsiębiorstw. Na negatywne wieloaspektowe skutki  
cyberataków narażeni są: pracownicy, kontrahenci, a także całe przedsiębiorstwo, 
które ponosi koszty materializacji ryzyka, w tym też konsekwencje ryzyka reputacji 
lub nawet  zagrożenie bankructwem. W tabeli 3 zawarto dane dotyczące czynników  
i zagrożeń, na jakie narażone są organizacje, według badania ankietowego pt. Cyber-
bezpieczeństwo firm przeprowadzonego przez EY w Polsce   (ostatnie w listopadzie 
2016 r.).

16  R. Skibińska, Cyberzagrożenia przekładają się na większe zainteresowanie specjalnymi polisami, http://
obserwatorfinansowy.pl/ https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/cyberzagro-
zenia-przekladaja-sie-na-wieksze-zainteresowanie-specjalnymi-polisami/  [dostęp: 31.07.2017].



Rola ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa 143

Tabela 3. Jakie zagrożenie i podatności istotnie zwiększyły w ostatnim czasie ryzyko, na jakie 
narażone są organizacje
Table 3. What threats and causes have significantly increased the risk that organizations are 
exposed to recently
Rok 2013 2014 2015 2016
Podatności
Beztroski lub nieświadomy pracownik  53% 57% 44%  55%
Nieaktualne zabezpieczenie/architektura  51% 52% 34%  48%
Nieautoryzowany dostęp  34% 34% 32%  54%
Zagrożenia
Złośliwe oprogramowanie  41% 34% 43% 52%
Phishing  39% 39% 44% 51%
Cyberatak w celu kradzieży danych finansowych  46% 51% 33% 45%
Cyberatak w celu kradzieży własności intelektu-
alnej lub danych  41% 44% 30% 42%

Ataki wewnętrzne  28% 31%  27% 33%

Źródło: Według badania EY. pt. Cyberbezpieczeństwo firm  2016 r. 

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 3, najwięcej zagrożeń w 2016 wynika-
ło z wprowadzenia złośliwego oprogramowania, jak również z phishingu. Phishing 
jest formą oszustwa internetowego, w ramach którego podstępem wyłudza się od 
użytkownika jego osobiste dane. Phishing obejmuje kradzież haseł, numerów kart 
kredytowych, danych kont bankowych i innych poufnych informacji.

Mimo że dotychczas najwięcej cyberataków miało miejsce w Ameryce Północ-
nej,  stale rośnie liczba ataków również w Europie. Dlatego coraz więcej przedsię-
biorstw w UE interesuje się ubezpieczeniem od tego typu zagrożeń. Głównie na-
bywają one pakiety ubezpieczeniowe, których celem jest rekompensata skutków 
finansowych w sytuacji materializacji cyberryzyka, w  tym również rekompensata 
z  tytułu poniesionych kosztów odpowiedzialności cywilnej władz spółki. W  Pol-
sce rynek polis dotyczących cyberryzyka i przestępczości  elektronicznej dopiero 
się rozwija. W 2017 r. na polskim rynku ubezpieczeniowym pokrycie cyberryzyka 
(czyli w miarę szeroka ochrona ubezpieczeniowa)  dostępne jest w zasadzie w ofer-
cie pięciu towarzystw ubezpieczeń17 (oczywiście elementy tego typu ubezpieczeń 
występują jeszcze u kilku ubezpieczycieli, lecz jest to zazwyczaj komponent innych 
rodzajów ubezpieczeń):

1. Chubb European Group Limited Oddział w Polsce – ubezpieczenie DataGu-
ard –Advantage,

17  G. Strubczewski, Zagrożenia cybernetyczne instytucji finansowych, „ Rozprawy Ubezpieczeniowe” 
2017, nr 24(2), s. 80.
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2. AIG Europe Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce – ubezpieczenie CyberEdge,
3.  TUiR Allianz Polska S.A. – ubezpieczenie Cyber Protect,
4.  STU Ergo Hestia S.A. – ubezpieczenie danych elektronicznych od ryzyk cy-

bernetycznych,
5. Leadenhall Polska S.A. – ubezpieczenie Leadenhall Cyber.
Na przykład ubezpieczenie AIG Ubezpieczenie CyberEdge  kierowane jest do 

każdej firmy, która zbiera, przetwarza lub przekazuje dane. Nowością jest  modular-
na konstrukcja ubezpieczenia CyberEdge, która pozwala na dopasowanie oferty dla 
przedsiębiorstwa dowolnej wielkości, działającego w każdej branży. Ubezpieczenie 
Cyber Edge obejmuje18:

•	 ochronę ubezpieczeniową dla firmy na wypadek włamania do jej systemu 
komputerowego, ataku hakerskiego, wycieku danych, zainstalowania złośliwego opro-
gramowania w sytuacji niewystarczającego zabezpieczenia systemu komputerowego,

•	 ochronę ubezpieczeniową na wypadek działalności przestępczej lub zwykłe-
go zaniedbania ze strony pracowników ubezpieczonego,

•	 wsparcie firm wyspecjalizowanych w informatyce śledczej, kancelarii praw-
nych oraz ekspertów ds. public relations w  celu zminimalizowania negatywnego 
wpływu na reputację ubezpieczonego.  

W wielu krajach UE oraz w USA oferowane są znacznie szersze pakiety ubezpie-
czeń od ryzyka komputerowego niż w Polsce. Między innymi z tego powodu poziom 
korzystania z cyberpolis jest wyższy. Szacuje się, że do 2020 roku wartość rynku w USA 
może wynosić nawet 10 miliardów dolarów19. Jest to jeden z najszybciej rozwijających 
się segmentów rynku ubezpieczeń zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych. Zda-
niem T. Grelli, szefowej American International Group Inc. w Nowym Jorku, rosnący 
rynek ubezpieczeń przed cyberprzestępczością stoi przed ogromnym wyzwaniem, co 
będzie wymagało od ubezpieczycieli zbierania i przetwarzania większej ilości danych, 
a działając w bardzo konkurencyjnym otoczeniu, mogą obniżać standardy i groma-
dzić mniej danych. Główni gracze w branży ubezpieczeniowej powinni monitorować 
i  zarządzać cyberryzykiem, w przeciwnym razie nie sprostają potrzebom klientów, 
a cyberprzestępczość ujawni się dopiero po wielkim katastroficznym wydarzeniu20. 

Podsumowanie

We współczesnej gospodarce zmienia się rola ubezpieczeń, które  przestają być 
postrzegane  wyłącznie jako koszt dla przedsiębiorstwa, ale stają się istotnym, nie-

18  Ubezpieczenie CyberEdge AIG, https://www.aig.pl/business/produkty-i-uslugi/financial.../cybe-
redge [dostęp: 30.07.2017].
19  M. Adamski, Czy cyber-ubezpieczenia mają sens, rp.pl  [dostęp: 30.07.2017].
20  M. Lerner, Cyber insurers should beware of pitfalls in competitive environment, 10.06.2017 Business 
Insurance, www.businessinsurance.com/.../Cyber-insurers-should-beware-agg. [dostęp: 2.10. 2017].
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zbędnym instrumentem w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. Ubezpieczenie 
umożliwia transfer na ubezpieczyciela finansowych skutków materializacji ryzyka. 
Ubezpieczenia zwiększają poczucie bezpieczeństwa zarówno w wymiarze jednost-
kowej działalności gospodarczej, małej i średniej firmy, jak i dużego przedsiębior-
stwa. Ubezpieczenia sprzyjają także podejmowaniu działań prewencyjnych służą-
cych ochronie majątku, pracowników i  klientów, zapobiegających  materializacji 
ryzyka i minimalizujących straty.

Współcześnie ubezpieczenie stało się wieloaspektowym komponentem systemu 
zarządzania różnego rodzaju ryzykiem przedsiębiorstwa, nie tylko ryzykiem szkód  
tzw.  kradzieżowych, ogniowych i wynikających z działania sił natury. Dzisiaj ro-
dzaje i poziom ubezpieczenia są ważnym elementem oceny ryzyka przedsiębiorstwa 
jako klienta banku lub  firmy faktoringowej, a także jako partnera gospodarczego 
dla szerokiego spektrum innych podmiotów publicznych oraz gospodarczych, tj. np. 
dostawców i odbiorców. Stąd też rośnie znaczenie innych niż klasyczne majątkowe 
rodzajów ubezpieczeń, a  zwłaszcza ubezpieczeń finansowych z   grup 14, 15 i  16 
działu II, oraz ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Nowym obszarem rynku 
ubezpieczeniowego jest ochrona przed szeroko rozumianym ryzykiem przestępstw 
komputerowych. Stopniowo kształtuje się także świadomość roli ubezpieczenia 
w  zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, co jest perspektywicznym obszarem 
analizy i  refleksji teoretycznej oraz zarządczej. Ponadto tempo zmian technolo-
gicznych w  sferze IT spowodowało wzrost znaczenia ubezpieczeń w zarządzaniu 
związanym z wykorzystaniem systemów informatycznych. Równolegle rośnie też 
znaczenie ubezpieczeń w  zarządzaniu ryzykiem regulacyjnym czego przykładem 
mogą być ubezpieczenia D&O MAR.     

Niedostatecznie rozwinęła się jeszcze oferta produktowa w  zakresie objęcia 
ochroną cyberryzyka, ale modyfikację pakietów ubezpieczeń utrudnia zmienność 
i różnorodność form przestępczości w tym obszarze. 

Zainteresowanie ubezpieczeniem od cyberryzyka wzrośnie w krajach UE, kiedy 
od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać w krajach członkowskich UE rozporządze-
nie Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu 
takich danych (RODO, tj.   Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, a wersji 
angielskiej GDPR General Data Protection Regulation). Rozporządzenie wprowadza 
nowe sankcje za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych,  brak odpo-
wiednich zabezpieczeń, a także rozszerzony został katalog danych wrażliwych.

Współcześnie, w XXI w., ubezpieczenie przyczynia się do zwiększenia bezpie-
czeństwa funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa i obrotu gospodarczego. 
Przedsiębiorstwa w  globalnej gospodarce, przy rosnącej zmienności, czyli turbu-
lentności otoczenia rynkowego oraz systemowego (w tym zwłaszcza regulacyjnego) 
i pod presją zmian wynikających z synergii zmian technologicznych, szukają port-
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felowych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem, zwłaszcza ryzykiem rynko-
wym, ryzykiem regulacyjnym i ryzykiem technologicznym. W związku z tym ro-
śnie znaczenie ubezpieczeń w zarządzaniu wspomnianymi rodzajami ryzyka. 
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Streszczenie: Temat zarządzania talentami najczęściej poruszany jest w kontekście przedsię-
biorstw, jednak zagadnienie to dotyczy również organizacji, których celem nie jest zarabia-
nie i pomnażanie kapitału, a dobro społeczne. Niniejszy artykuł porusza temat zarządzania 
talentami w organizacjach non-profit. Organizacją, w której przeprowadzono badania, jest 
Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) – jedna z największych organizacji pozarządowych 
w Polsce, posiadająca ponad 100-letnią tradycję oraz ponad 100 000 członków. Celem badań 
było określenie zasadności zarządzania talentami w Związku Harcerstwa Polskiego, sposobu 
zarządzania nimi, identyfikacja narzędzi, jakie w tym zakresie są stosowane oraz określenie 
możliwości rozwoju tego aspektu zarządzania w kontekście całej organizacji. Badania obej-
mowały w etapie I analizę dokumentów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w ZHP. 
W etapie II zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, poddano ocenie członków orga-
nizacji  realizację wytycznych zawartych w analizowanych w etapie I dokumentach.

Słowa kluczowe: ZZL, zarządzanie talentami, narzędzia zarządzania talentami, organizacje 
non-profit, Wolontariat

Abstract: The topic of talent management is particularly popular in the context of enter-
prises. However, this issue is also related to organisations, which aim not at earning or mul-
tiplying capital, but at social commodity. This article raises the issue of talent management in 
non – profit institutions. The research has been carried out in Polish Scouting and Guiding 
Organisation (Związek Harcerstwa Polskiego – ZHP) – one of the largest non – governmen-
tal organisations in Poland with over 100 years of tradition and over 100 000 members. The 
aim of this research was to assess the validity of talent management in Polish Scouting and 
Guiding Organisation as well as the means of the management and identification of tools 
applied in this scope. In addition, the research aims at defining the possibilities of develop-
ment of this aspect of management in the context of whole institution. At the first stage of 
the research the human resources management documents of ZHP were analysis. At the 
second stage of the research the diagnostic survey method was applied, the members of the 
organization were evaluated for the implementation of the guidelines included in the docu-
ments analyzed at a first stage.

Keywords: HR, talent management, talent management tools, non – profit institutions, vol-
untary service

Wstęp
 
Organizacje pozarządowe stanowią obecnie istotny element życia społecznego. 

Zajmując się rozmaitymi dziedzinami, nastawione są na uzyskanie korzyści społecz-
nej, która realnie wpływa na otoczenie. Jednocześnie specyfika organizacji non-profit, 
bazujących na pracy wolontariuszy wymaga, aby poszczególne elementy zarządzania 
jej działaniami leżały w rękach osób odpowiednich. Dodatkowo wzrost liczby orga-
nizacji konkurencyjnych, proponujących działania dla tych samych grup odbiorców, 
powoduje, że organizacje te muszą przykładać szczególną wagę do dbania o członków 
swoich grup, w większości wolontariuszy. Wolontariusze to najczęściej ludzie młodzi; 
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decydując się na przynależność do ZHP, przyjmują bardzo mocno określony system 
wartości, idei i zasad funkcjonowania. Od kilkunastu lat obserwuje się braki kadry 
w wieku powyżej 35 lat, która podejmowałaby się czynnego działania. Braki kadry 
i coraz częstsza niechęć do brania na siebie odpowiedzialności powodują, że ważne 
funkcje kadrowe pełnione są często przez osoby do tego nieprzygotowane, a nierzadko 
również nieposiadające potwierdzenia kompetencji do sprawowania funkcji. W czę-
ści badawczej opracowania przedstawiono działania, jakie podejmowane są w ZHP 
w obszarze zarządzania talentami. Czy można je określić mianem świadomego dzia-
łania, prowadzącego do wzmocnienia zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, 
a przez to doskonalenia jakości jej całościowego działania?

 
1. Zarządzanie talentami

 
Słowo „talent” można definiować dwojako. Po pierwsze, jako określoną cechę 

o  wyjątkowym znaczeniu i  stopniu opanowania. Po drugie, jako konkretną osobę, 
posiadającą wysoki potencjał umiejętności, kompetencji i kwalifikacji. C. Dunn i R. 
Stuart-Kotze określają talent jako „aktualną i potencjalną umiejętność zrobienia cze-
goś dobrze”. Autorzy ci podkreślają również, że talent nie jest związany wyłącznie 
z predyspozycjami psychofizycznymi, wiedzą czy doświadczeniem, ale równie moc-
no jest w nim zaznaczona zdolność do zmiany i rozwoju. Takie rozumienie talentu 
jest nastawione na inwestowanie w rozwój zdolności wszystkich pracowników, należy 
tylko umieć rozpoznawać talenty swoich pracowników, dobierać zadania i sposoby 
komunikacji, co przełoży się na rzetelną i twórczą realizację powierzonej pracy2.

Niejednoznaczność pojęć odnosi się również do pojęcia „zarządzanie talen-
tami”. Można je rozumieć jako „zbiór działań, odnoszących się do osób wybitnie 
uzdolnionych, podejmowanych z zamiarem ich rozwoju i sprawności oraz osiąga-
nia celów organizacji”3. Inna definicja mówi o  „poszukiwaniu ludzi, którzy mają 
wysoki potencjał intelektualny, osobowościowy i kompetencyjny, chcących rozwi-
jać swoje predyspozycje w  sposób planowy i  zdyscyplinowany”4. Z  jednej strony 
zarządzanie talentami to inwestowanie w potencjał i talent wybranych, szczególnie 
uzdolnionych pracowników, z drugiej inwestowanie we wszystkich pracowników, 
w poszukiwanie i rozwijanie w nich indywidualnych talentów, które połączone, do-
prowadzą do sukcesu przedsiębiorstwa.

2  C. Dunn, R. Stuart-Kotze, Skuteczne zarządzanie talentami – odkryj potencjał swoich pracowników, 
Warszawa 2013, s. 24-37.
3  S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami, Warszawa 2005, s. 20-21.
4  M. Sasin, Budowanie zaangażowania, czyli jak motywować pracowników i rozwijać ich potencjał,  
Gliwice 2015, s. 33.
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1.1. Wybrane modele zarządzania talentami

Rysunek 1. Model zarządzania talentami według Romansa, Frosta i Forda
Figure 1. Talent management model according to Romans, Frost and Ford 

Źródło: T. Ingram (red.), Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami 
ludzkimi, PWE. Warszawa 2011, s. 35.

W literaturze prezentowane są różnorodne modele zarządzania talentami, m.in.: 
model L.A. Berger i R.B. Berger, model S. Borkowskiej, model Heinena i O’Neilla, 
model T. Listwana, model Romansa, Frosta i Forda5. Przykładowe etapy procedury 
zarzadzania talentami prezentuje rys. 1. 

Większość modeli posiada cechy wspólne. T. Ingram jako istotne określa nastę-
pujące cechy6:

1. Oparcie zarządzania talentami na procesie lub projekcie.
2. Oparcie zarządzania talentami na funkcjonalnym ujęciu ZZL.
3. Poszczególne elementy w  procesie zarządzania talentami stanowią ciąg 

przyczynowo-skutkowy.
4. Nastawienie w zarządzaniu talentami na ludzi młodych. 
5. Uzależnianie systemu wynagradzania od osiąganych efektów, a więc pro-

mowanie osób pracujących dynamicznie, szybko i skutecznie.

1.2. Szanse i zagrożenia w zarządzaniu talentami

Celem i  szansą realizacji zarządzania talentami w  organizacji jest osiągnięcie 
wzrostu jej efektywności dzięki aktywnej pracy osób utalentowanych. Zagrożenia 
w realizowaniu strategii zarządzania talentami są przede wszystkim ściśle powiąza-
ne z perspektywą przyjmowaną w danej organizacji:

5  Ibidem, s. 27-35.
6  T. Ingram (red.), Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, PWE, 
Warszawa 2011, s. 27-28.
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•	 talenty to pojedyncze jednostki wykazujące wybitne zdolności;
•	 każdy pracownik w firmie ma swój talent, trzeba go zidentyfikować, rozwi-

jać i podtrzymywać.
Poniższa tabela 1 przedstawia szanse i zagrożenia zarządzania talentami z dru-

giej z wymienionych powyżej perspektyw, jako bardziej odpowiadającej aspektom 
związanym z zarządzaniem talentami w ZHP – organizacji będącej przedmiotem 
badań opisywanych w dalszej części artykułu.

Tabela 1. Szanse i zagrożenia w zarządzaniu talentami
Table 1. Chances and threats in talent management

PERSPEKTYWA SZANSE ZAGROŻENIA

Każdy pracow-
nik w firmie ma 
swój talent, trze-
ba go zidentyfi-
kować, rozwijać 
i podtrzymywać

•	 wzrost konkurencyjności organizacji;
•	 wzmocnienie poczucia wspólnoty i własnej 

wartości;
•	 wzrost satysfakcji z pracy oraz poczucia jej 

sensu;
•	 budowanie silnej grupy pracowników zaan-

gażowanych w pracę;
•	 kompleksowe i ewolucyjne doskonalenie 

działań każdego poziomu organizacji;
•	 budowanie silnej kultury organizacyjnej 

opartej na wartościach współpracy, ważności 
jednostki i pracy zespołowej, szacunku do 
drugiego człowieka i dbania o jego rozwój;

•	 budowanie partnerskich relacji lub relacji 
uczeń – mistrz (inspirującej i nastawionej na 
doskonalenie się);

•	 rozwój osobisty pracowników, wzrost ich 
motywacji, poczucia bezpieczeństwa, a co za 
tym idzie – kreatywności i inicjatywy;

•	 perspektywa jasnej ścieżki rozwoju zawodo-
wego;

•	 perspektywa zwrotu z inwestycji w rozwój 
pracowników; 

•	 praktyczne wykorzystanie zdolności pracow-
ników – efektywny podział pracy.

•	 wysokie koszty;
•	 konieczność 

zatrudniania 
„specjalistów od 
talentów”;

•	 wymaga czasu 
i ujęcia zarzą-
dzania talentami 
w całościowej 
wizji zarządzania 
zasobami ludz-
kimi, ponieważ 
stanowi proces 
ciągły i dostoso-
wany indywidu-
alnie do poziomu 
pracowników;

•	 utrata pracow-
nika z powodu 
rozpoznania 
talentu innego 
niż określony 
w potrzebach 
organizacji.

Źródło: opracowanie na podstawie: M. Armstrong, Strategiczne zarządzanie zasobami ludz-
kimi, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 200-201 oraz https://www.governica.com/Zarzą-
dzanie_talentami [dostęp: 12.02.2017].

Szanse często pokrywają się z  korzyściami stosowania zasad zarządzania za-
sobami ludzkimi w ogóle. Zarządzanie talentami daje jednak mocną podstawę do 
wzajemnego rozwoju i  firmie, i  pracownikowi możliwość kreowania i  tworzenia 



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie154

nowych obszarów rozwoju, a nierzadko także rozszerzenia perspektyw całej orga-
nizacji7. 

1.3. Narzędzia stosowane w zarządzaniu talentami
 
Wiele z  narzędzi zarządzania talentami pokrywa się z  narzędziami ZZL. Jednak 

w zarządzaniu talentami nacisk kładziony jest na potencjał i postawę proaktywną osób 
zarządzanych. Poniżej przedstawiono wybrane grupy narzędzi zarządzania talentami8:

•	 analizy i  strategie – uwzględniające aspekty zarządzania talentami zesta-
wione ze strategią firmy;

•	 planowanie zapotrzebowania na talenty;
•	 rekrutacja i selekcja pracowników utalentowanych;
•	 oceny wyników i potencjału pracowników;
•	 rozwój talentów poprzez szkolenia, coaching, mentoring, indywidualne 

programy rozwoju;
•	 kreowanie kultury organizacyjnej nastawionej na rozwój, potencjał każde-

go pracownika, dobór zadań i osób realizujących je – adekwatny w odniesieniu do 
talentów, a tym samym wzmacnianie motywacji pracowników;

•	 ewaluacja skuteczności realizowanych programów i strategii, doskonalenie 
i wprowadzanie zmian.

Analizując w  dalszej części opracowania metody pracy z  kadrą stosowane 
w ZHP, zauważyć można, że pokrywają one większość wymienionych powyżej ob-
szarów.

2. Pojęcie organizacji non-profit

Według M. Faleja organizacje pozarządowe to „podmioty prawne (posiadające 
zdolność prawną lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną), niebędące jednostkami sek-
tora finansów w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, nie działające w celu 
osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia – tzw. trzeci sektor”9. Ponadto 
organizacje pozarządowe mogą starać się o status organizacji pożytku publicznego. 
Działalność taka jest rozumiana jako społecznie użyteczna i prowadzona w zakre-
sie zadań publicznych, które z kolei określone są w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (art. 4 ust. 1)10. Taką organizacją jest przedstawione 

7  M. Armstrong, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Warszawa 2010, s. 200-201.
8  J.A. Cannon, R. McGee, Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek kariery. Zestaw narzędzi, Wol-
ters Kluwer, Warszawa 2015.
9  M. Falej, ABC wolontariatu, ngo.chorzow.eu/_DOKUMENTY/abc_wolontariatu.pdf [23.02.2017].
10  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, DzU. nr 
96, poz. 873, art. 20.
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w dalszej części artykułu ZHP. Organizacje pozarządowe posiadające status organi-
zacji pożytku publicznego prowadzą działalność z pozytywnym skutkiem społecz-
nym, jednocześnie nie są nastawione na zarobek, a przy możliwości pozyskiwania 
funduszy cały dochód jest przeznaczany na ich statutową działalność. Osobami od-
grywającymi największą rolę w tych organizacjach są wolontariusze.

2.1. Istota wolontariatu

Wolontariuszem według ww. ustawy jest osoba fizyczna, która dobrowolnie 
i bez wynagrodzenia wykonuje pracę na zasadach określonych w dziale III usta-
wy „Wolontariat”. Wolontariusz i organizacja, decydując się na współpracę, ustala-
ją jej warunki i przyjmują na siebie wzajemnie obowiązki. Dzięki temu organiza-
cja jest w stanie realizować określone zadania bez nakładów finansowych z tytułu 
zatrudniania osób, a  wolontariusz, często posiadający wyłącznie przygotowanie 
teoretyczne, zyskuje ogromne możliwości nabycia doświadczenia i  umiejętności 
praktycznych. Wolontariat jest bardzo otwartą formą angażowania się w działania 
organizacji pozarządowych. 

2.2. Szanse i zagrożenia zarządzania talentami w organizacjach non-profit
 
Organizacje non-profit różnią się specyfiką działania od przedsiębiorstw, jed-

nak obecność ludzi w organizacji jest dla nich wspólna, a ludzie ci nie różnią się od 
siebie w potrzebie samorozwoju i  realizacji w życiu zawodowym czy działalności 
wolontaryjnej. Tabela 2 przedstawia wybrane szanse i zagrożenia realizowania za-
rządzania talentami w organizacjach non-profit.
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Tabela 2. Szanse i zagrożenia zarządzania talentami w organizacji non-profit
Table 2. Chances and threats for talent management in non-profit institutions

Szanse Zagrożenia
•	 Wzmożona realizacja celów organiza-

cji – poprzez inwestycje w  talenty, przede 
wszystkim w  wolontariuszy, wspomagając 
ich rozwój i  świadomość, powstaje szansa 
na budowanie w  szerszej perspektywie spo-
łeczeństwa aktywnego i obywatelskiego oraz 
obniżanie poczucia bierności wśród współ-
czesnego pokolenia młodzieży.

•	 Jasność ideowa – misja i wartości organiza-
cji to aspekty najsilniej przyciągające nowe 
osoby do organizacji. Jasne i  zaangażowane 
realizowanie wizji może przyciągnąć do orga-
nizacji osoby utalentowane.

•	 Praktyki, staże – wolontariusze czy pracow-
nicy pojawiają się w organizacji z własnej woli 
w celu realizacji założeń, np. studiów, a czas 
poświęcony w  organizacji może posłużyć 
dla sprawdzenia ich sprawności w działaniu 
i  ewentualnego podjęcia dalszej współpracy 
(w tym przypadku  organizacja nie ponosi 
kosztów „czasu próbnego”);

•	 Bardziej bezpośredni kontakt przełożony-
-podwładny – osobisty przykład daje większą 
swobodę rozwoju talentów;

•	 Dobrowolność – ludzie wybierają organiza-
cję i  chcą w  niej działać, znając dobrze wy-
znawane przez nią wartości, co często wzma-
ga naturalną potrzebę doskonalenia się, więc 
nakłady motywowania zewnętrznego praw-
dopodobnie mogą się zmniejszać.

•	 Grupa osób działających zróżnicowana 
wiekowo – można uznać ten aspekt za trud-
ność jak również za szansę – różnice poko-
leniowe sprawiają, że intensywniejsza jest 
relacja mentorska, a  dodatkowo stworzona 
jest możliwość „wychowywania następców” 
– najczęściej wśród funkcji wolontaryjnych.

•	 Rotacyjność – wiele osób anga-
żujących się w  pracę w  organi-
zacjach non-profit traktuje ten 
fakt jako „przeczekanie” i  czas 
zdobywania doświadczenia. 
Może zaistnieć dysproporcja 
nakładów wobec efektów w  za-
kresie zarządzania talentami. 
Rotacyjność może także powo-
dować zachwiania w budowaniu 
stabilności zespołów współpra-
cowników.

•	 Brak stabilności finansowej – ze 
względu na specyfikę pozyskiwa-
nia funduszy talenty zatrudnione 
w organizacjach nonprofit mogą 
nie czuć się bezpiecznie w wyko-
nywaniu działań, co zmniejsza 
ich efektywność.

•	 Brak finansowych i  material-
nych środków motywowania 
i  nagradzania – jest to jedno-
cześnie wada i  zaleta, ogranicza 
się bowiem nieco wachlarz na-
rzędzi, a  jednocześnie to tutaj, 
w  przeciwieństwie do przedsię-
biorstw, wszystkie pozamate-
rialne czynniki mogą osiągnąć 
pełen wymiar.

•	 Częstsze występowanie oso-
bistych relacji – mogą one po-
wodować zachwiania zarówno 
w procesie grupowym, jak rów-
nież powodować sytuacje utraty 
lub wycofania się pracownika/
wolontariusza.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Falej, ABC wolontariatu, ngo.chorzow.eu/_
DOKUMENTY/abc_wolontariatu.pdf [dostęp: 23.02.2017].
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3. Zarządzanie talentami w ZHP w świetle badań własnych

Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) jest największą organizacją wychowawczą na 
terenie kraju. Należy do światowego ruchu skautowego, który swoje działania opiera na 
własnej, uniwersalnej i wciąż aktualnej metodzie, stworzonej z początkiem XX wieku. 
Składa się na nią wiele elementów, a z punktu widzenia prezentowanych w opracowaniu 
badań najistotniejsze to:

•	 dobrowolność przynależenia wraz z  przyjęciem wartości i  zasad panujących 
w organizacji i poszanowania własnych wyborów jej członków;

•	 współdziałanie i współzawodnictwo, które są naturalną potrzebą, wzmagającą 
aktywność w działaniu;

•	 stopniowanie trudności, stawianie wyzwań i podwyższanie poziomu powierza-
nych zadań prowadzące do ciągłego rozwijania umiejętności.

Struktura ZHP jest hierarchiczna. Kadra ZHP, którą stanowią instruktorzy harcerscy, 
pełni swoje zadania na zasadach służby, a w odniesieniu do regulacji prawnych – jako 
wolontariusze, czyli działania podejmują dobrowolnie i nie otrzymują wynagrodzenia fi-
nansowego (wyjątek stanowią osoby określone w ustawie o stowarzyszeniach art. 10 ust. 
5a). Instruktorzy działają w oparciu o opisy funkcji lub dobrowolnie podpisywane umowy 
instruktorskie i wolontariackie.

Celem przeprowadzonych badań była analiza pozwalająca na ustalenie, w jakim stop-
niu można realizować zarządzanie talentami w organizacjach pozarządowych. Jako obiekt 
badań wybrano ZHP. Szczegółowe problemy to11:

•	 Ocena dokumentów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ze szczególnym 
uwzględnieniem w nich zapisów odnoszących się do zarządzania talentami.

•	 Identyfikacja narzędzi wykorzystywanych przez organizację do kształtowania 
potrzeby samodoskonalenia się i rozwijania talentów jej członków.

•	 Identyfikacja osób odpowiedzialnych w organizacji za realizację zasad zarządza-
nia zasobami ludzkimi i rozwój podwładnych.

•	 Ocena faktu braku wynagrodzenia i dobrowolność przynależności do organizacji 
w aspekcie możliwości zarządzania talentami. 

Ze względu na tak postawione problemy, procedurę badawczą rozbito na dwa etapy:
•	 Etap I – analiza norm i dokumentów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi 

aktualnie obowiązujących w ZHP. 
•	 Etap II – badanie przedstawiające realizację wytycznych zawartych w analizowa-

nych w etapie I dokumentach w ocenie członków organizacji. Zastosowano metodę sonda-
żu diagnostycznego z użyciem kwestionariusza rozprowadzanego w formie elektronicznej.

3.1. Dokumenty wewnętrzne dotyczące pracy z kadrą w ZHP

Szczegółowe zasady zarządzania zasobami ludzkimi w ZHP zawarte są w doku-
mentach wewnętrznych. W tabeli nr 3 przedstawiono wybrane z nich wraz z krótką 
11  Prezentowane wyniki to wybrany fragment badań. 
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charakterystyką ich zakresów oraz z uwzględnieniem zapisów dotyczących zarzą-
dzania talentami.

Tabela 3. Dokumenty dotyczące zasad ZZL w ZHP
Table 3. Documents concerning HR rules in ZHP
Dokument Opis Zapisy dotyczące zarządzania talentami

System pracy 
z kadrą w ZHP

Ogólne zasady działania 
dotyczące pozyskiwania, 
wspierania, kształcenia 
i wszelkiej pracy z kadrą 
ZHP. Jest wprowadzeniem 
do pozostałych dokumen-
tów

Podkreśla znaczenie rozwoju talentów w obsza-
rze wychowawczym oraz konieczność istnienia 
narzędzi i osób wspierających. Wskazuje obszary 
mające znaczenie dla zagadnienia zarządzania 
talentami, takie jak rozwijanie umiejętności czy 
nabywanie doświadczeń.

Kształcenie 
kadry w ZHP 
wraz ze stan-
dardami kur-
sów

Szczegółowe zasady szko-
lenia członków kadry. 
Określa kto i w jakim za-
kresie jest odpowiedzialny 
za organizowanie form 
kształceniowych

Stanowi bazę do pozyskiwania i rozwoju talen-
tów w poszczególnych dziedzinach i na określo-
nych funkcjach. Podkreśla wzajemność oddzia-
ływań kadry i uczestników form szkoleniowych. 
Obie grupy przechodzą swego rodzaju selekcję. 
Ze względu na zarządzanie talentami można 
przyjąć, że są to pojedyncze etapy identyfikowa-
nia i selekcjonowania talentów w organizacji. 

Indywidualne 
ścieżki rozwo-
ju (IŚR)

Regulacje dotyczące okre-
ślania osobistych ścieżek 
rozwoju członków ZHP, 
narzędzie do pracy nad 
rozwojem w perspektywie 
długofalowej

IŚR uwzględnia predyspozycje osoby oraz zada-
nia, jakich się podejmuje. Pozwala na zaplano-
wanie rozwoju w różnych płaszczyznach, osiąga-
nia mistrzostwa w specjalistycznych dziedzinach. 
Jest narzędziem ułatwiającym identyfikację, 
uzyskiwanie informacji do sprawnego zarządza-
nia talentami w organizacji.

System stopni 
instruktor-
skich

Szczegółowe zasady zdo-
bywania stopni instruk-
torskich 

W zakresie zarządzania talentami w organizacji 
w Systemie stopni instruktorskich szczególną 
uwagę zwracają etapy osiągania mistrzostwa. 
Stopnie instruktorskie stanowią ścieżkę rozwoju: 
stopień przewodnika – etap przygotowywania 
się do pełnienia samodzielnej funkcji i organi-
zowania wychowania, próba podharcmistrzow-
ska – czas wykorzystywania umiejętności oraz 
wiedzy i kompetencji w coraz bardziej świadomy 
sposób, próba na stopień harcmistrza – docho-
dzenie do mistrzostwa i doskonalenia nawyku 
pracy nad sobą. 
Stopnie instruktorskie służą rozwojowi kandyda-
ta na instruktora, jednak równie silny jest wy-
miar pielęgnowania i doskonalenia talentów.
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Mapa kompe-
tencji ZHP

Narzędzie wspomagające 
pracę kadry w obszarach: 
umiejętności liderskich, 
gospodarki majątkowej 
i finansowej, relacji z oto-
czeniem i in.

Mapa służy określaniu kompetencji rozumia-
nych jako wiedza, umiejętności i doświadczenia, 
nie odnosi się do systemu wartości, przekonań 
czy postaw instruktorów

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://zhp.pl/centralna-szkola-instruktorska/ 
https://zhp.pl/ksi/

Szczególną rolę wśród dokumentów należy przypisać narzędziom służącym roz-
wojowi instruktorów. Pośród nich są to: próby na stopnie i sprawności harcerskie 
oraz stopnie instruktorskie, praca z  opiekunem (w tym rozmowa instruktorska), 
kursy, szkolenia i spotkania, odznaki kształceniowe, programowe i specjalnościowe.

Biorąc pod uwagę powyższe dokumenty, a  zwłaszcza System pracy z  kadrą 
w ZHP, można zauważyć, że organizacja, patrząc przez pryzmat metody harcerskiej, 
zakłada, że każdy człowiek ma w sobie potencjał i talent, który może rozwijać. To, 
czego wymaga od ludzi, to przyjęcie zasad i wartości organizacji, na których opiera 
swoje działania, a także motywacja wewnętrzna do podejmowania pracy nad sobą 
i służby na rzecz społeczeństwa. Nieodzownym i ważnym elementem prawidłowe-
go funkcjonowania systemu są świadomi opiekunowie i doświadczeni przełożeni 
uważni na członków swoich zespołów. 

 
3.2.  Wyniki badania ankietowego – realizacja wytycznych zawartych 

w dokumentach w ocenie członków organizacji
 
Badania ankietowe zostały przeprowadzone w czerwcu 2017 roku w grupie 304 

członków ZHP w wieku powyżej 16 lat, czyli osób, które stanowią kadrę organizacji 
lub potencjalnie mogłyby obejmować funkcje instruktorskie. Tabela 4 przedstawia 
syntetyczne zestawienie charakteryzujące badaną grupę ze względu na wybrane ka-
tegorie.
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Tabela 4. Charakterystyka badanej populacji
Table 4. Characteristics of surveyed population

W liczbach Udział procentowy
Wiek uczestników badania

16 – 21 lat 172 56,7
22 – 27 lat 82 26,9
28 – 32 lata 22 7,2
33 – 37 lat 5 1,6
+ 38 lat 23 7,5

Staż w organizacji
< 5 lat 52 17,1
5 – 10 lat 132 43,4
11 – 20 lat 94 30,9
>20 lat 26 8,5

Jednostka terytorialna
Chorągiew Śląska 153 50,3 
Chorągiew Łódzka 111 36,5 
Chorągiew Krakowska 8 2,6 
Chorągiew Mazowiecka 7 2,3 
Chorągiew Opolska 7 2,3 
Chorągiew Stołeczna 7 2,3 
Inne 11 3,7 

Stopień harcerski
Harcerz/Harcerka Rzeczypo-
spolitej 41 13,5 

Harcerz Orli/Harcerka Orla 99 32,5 
Samarytanka/Ćwik 80 26,3 
Pionierka/Odkrywca 30 9,9 
Tropicielka/Wywiadowca 15 4,9 
Młodzik/Ochotniczka 7 2,3 
Brak 32 10,5 

Stopień instruktorski
Harcmistrz/Harcmistrzyni 18 5,9 
Podharcmistrz/Podharcmi-
strzyni 50 16,4 

Przewodnik/Przewodniczka 90 29,6
Brak 146 48,0 %

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań.
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Największy procent uczestników badania stanowiły osoby w przedziale wieko-
wym 16-21 lat – 56,6% wszystkich badanych. Ponad 70% wszystkich responden-
tów przynależy do organizacji w przedziale czasowym od 5-20 lat. W badaniu brały 
udział osoby z różnych chorągwi ZHP, największą grupę stanowili członkowie Cho-
rągwi Śląskiej oraz Chorągwi Łódzkiej – łącznie 86,8% badanych. 

Kolejne kategorie to stopnie harcerskie i instruktorskie; pośrednio określają ocze-
kiwany poziom wiedzy, umiejętności, doświadczenia i  świadomości. Łącznie wśród 
respondentów jest 46,1% osób posiadających stopień harcerski adekwatny dla osób 
powyżej 16. roku życia. 10,5% badanych nie posiada żadnego stopnia harcerskiego – 
możliwe, że wśród tej grupy są osoby, które dołączyły do ZHP w wieku niepozwala-
jącym im już na zdobywanie stopni harcerskich (po 21. roku życia). Natomiast 17,1% 
uczestników badania  posiada stopień nieadekwatny do swojego wieku, ich rozwój po-
przez stopnie harcerskie został zaniedbany na przestrzeni lat. Proporcja osób posiadają-
cych i nieposiadających stopnia instruktorskiego wśród respondentów badania rozkła-
da się prawie równo – 48% stanowią członkowie ZHP powyżej 16. roku życia, którzy nie 
posiadają stopnia instruktorskiego, 52% deklaruje posiadanie stopnia instruktorskiego. 

Uczestnicy badania deklarowali także, czy aktualnie pełnią jakieś funkcje 
w organizacji – 260 ankietowanych (85,5%) pełni funkcje. Na podstawie szczegó-
łowej analizy odpowiedzi na pytanie można było obliczyć, że wśród badanych zna-
lazło się 18 instruktorów niepełniących aktualnie żadnej funkcji, co stanowi 52,9% 
wszystkich badanych niepełniących funkcji i prawie 6% wszystkich badanych. Sta-
nowią oni prawdopodobnie niewykorzystany potencjał kadry organizacji. Uczest-
nicy zostali również poproszeni o zdeklarowanie, czy w ich odczuciu są odpowie-
dzialni za pracę z kadrą w organizacji. 56,6% badanych odpowiedziało twierdząco.

3.2.1. Analiza wyników dotyczących zarządzania talentami w ZHP

Uczestnicy badania odpowiadali na pytania mające zbadać, w jaki sposób reali-
zowane są w praktyce założenia określone w dokumentach ZHP opisanych w punk-
cie 3.1. Badanie pozwala również określić jak respondenci rozumieją pojęcia talentu 
i zarządzania talentami, a także jak oceniają wpływ organizacji na własne talenty.

Pierwsza grupa pytań dotyczyła rozumienia pojęcia „talent” oraz wpływu ZHP na 
odkrywanie i rozwój talentów. Ankietę rozpoczynała prośba o zdefiniowanie pojęcia 
„talent”. Badani mieli wybrać jedną z trzech proponowanych odpowiedzi, ale mogli 
również podać własną definicję. Prawie połowa ankietowanych (45,7%) wybrała od-
powiedź: „talent to wybitna umiejętność, określona wiedzą, umiejętnościami i kwali-
fikacjami”. Pozostałe odpowiedzi „talent to dziedzina, w której osoba go posiadająca 
chce się rozwijać” oraz „talent to aktualna i potencjalna umiejętność zrobienia cze-
goś dobrze”, wybrała zbliżona liczba osób – po około 25%. W kolejnym pytaniu „Czy 
znasz swoje talenty?” wybór „TAK” stanowił 73,4% wszystkich odpowiedzi  (rys. 2).
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Rysunek 2. Wyniki odpowiedzi na pytanie „Czy znasz swoje talenty?”
Figure 2. Answers to the following question: ‘Do you know your talents’?

Źródło: opracowanie własne.

Osoby deklarujące znajomość lub niepewność w odniesieniu do posiadanych 
talentów zostały poproszone o zdiagnozowanie, co robią, aby swoje talenty rozwi-
jać. Możliwy był wybór większej liczby odpowiedzi. Wyniki przedstawia tabela nr 5.

Tabela 5. Deklarowane przez ankietowanych sposoby rozwijania swoich talentów
Table 5. Methods of developing talents declared by respondents

Treść odpowiedzi w liczbach w %
Podejmuję wciąż nowe zadania-wyzwania pozwalające mi doskona-
lić talent w praktyce 232 76,3 

Biorę aktywny udział w kursach/szkoleniach/lekcjach/studiach 167 54,9 
Poszukuję autorytetów/mistrzów w  dziedzinie mojego talentu 
i czerpię z nich przykład 127 41,8 

Czytam książki/czasopisma w zakresie mojego talentu 125 41,1 
Chodzę na dodatkowe zajęcia tematyczne (z dziedziny, w  której 
mam talent) 88 28,9 

Inne 11 3,6 

Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowana większość osób wybiera praktyczne działania i wykonywanie co-
raz trudniejszych zadań jako najczęstszą drogę do rozwijania swojego talentu. Tylko 
nieco ponad 40% wybiera poszukiwanie autorytetów i poznawanie literatury tema-
tycznej jako sposoby doskonalenia swoich talentów. 
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Tabela 6 przedstawia odpowiedzi badanych na pytania dotyczące wpływu dzia-
łania w ZHP na odkrywanie i  rozwijanie talentów. Blisko połowa (48,7%) ankie-
towanych jest pewna wpływu działania w ZHP na odkrycie swoich talentów, 1/5 
wszystkich ankietowanych uważa natomiast, że harcerstwo nie wpłynęło zupełnie 
lub wpłynęło w niewielkim stopniu na ten proces w ich życiu. Wielkości te zmienia-
ją się, jeśli chodzi o wpływ ZHP na rozwój talentów – 56,3% osób jest pewnych, że 
poprzez działanie w ZHP rozwija swoje talenty, natomiast 16,1% uważa, że w har-
cerstwie nie rozwija swoich talentów lub jeszcze ich nie zidentyfikowała.

Tabela 6. Zestawienie wyników dotyczących odkrywania i rozwoju talentów
Table 6. The results concerning finding and developing talents

Odpowiedź
Odkrycie talentów Rozwój talentów

w liczbach w % w liczbach w %
Tak 146 48,0 171 56,3 
Raczej tak 94 30,9 84 27,6 
W niewielkim 
stopniu 40 13,2 37 12,2 

Nie 24 7,9 12 3,9 

Źródło: opracowanie własne.

Analizując powyższe dane, można odnieść wrażenie, że ZHP jako organizacja 
w ocenie respondentów odkrywa i rozwija talenty mniej więcej połowy członków 
organizacji. Widać jednak niewielką przewagę liczby osób rozwijających w  ZHP 
swoje talenty, w odniesieniu do tych, które je w ZHP odkrywają. Wśród działań 
podejmowanych w ZHP, które pozwoliły respondentom odkryć lub rozwinąć swoje 
talenty, wymieniają aktywności związane z uczeniem się w działaniu, m.in.: aktyw-
ny udział w życiu drużyny, podejmowanie zadań niepowiązanych z żadną próbą, 
współpracę z  opiekunem/autorytetem/mentorem, udział w  kursach, działalność 
specjalnościową. 

Kolejne pytanie w ankiecie dotyczyło motywacji do działania w organizacji. Re-
spondenci określali, dlaczego obecnie działają w ZHP. Należało wybrać trzy najważ-
niejsze powody. Wyniki przedstawia tabela 7.
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Tabela 7. Odpowiedzi na pytanie „Dlaczego obecnie działasz w ZHP?”
Table 7. Answers to the following question: ‘Why do you act in ZHP?’

Treść odpowiedzi w liczbach w %
Wciąż przeżywam nowe przygody i wyzwania 203 66,8 
Odpowiadają mi harcerskie wartości i chcę realizować je w życiu 160 52,6
Z poczucia misji 134 44,1 
Z poczucia obowiązku (zobowiązałem się i chcę dotrzymać słowa) 95 31,3 
Moi najbliżsi działają w ZHP, i to powoduje, że działam 76 25,0 
Z przyzwyczajenia 42 13,8 
Inne 28 9,2 

Źródło: opracowanie własne.

Najwięcej osób, bo aż 66,8% wszystkich ankietowanych, działa w ZHP ze wzglę-
du na przeżycia, jakich doświadcza, oraz wyzwania, jakie może podejmować, czerpie 
po prostu przyjemność z działania. Nieco ponad połowa ankietowanych potwierdza 
również motywujący wpływ wyznawanych w harcerstwie wartości i deklaruje chęć 
wdrażania ich w życie. Pośród odpowiedzi dodatkowych znalazły się m.in. następu-
jące przyczyny działania: możliwość wszechstronnego rozwijania się, zdobywanie 
doświadczenia, chęć przekazywania doświadczenia. 

Kolejne pytania dotyczyły bardziej formalnych aspektów prowadzenia zarzą-
dzania zasobami ludzkimi: znajomości dokumentów organizacji, oceny zarządzania 
zasobami ludzkimi oraz zarządzania talentami w swoim środowisku działania.

Znajomość poszczególnych dokumentów związkowych  przez respondentów 
prezentuje rysunek 3. Najlepiej znanymi wśród respondentów dokumentami są:

•	 System stopni harcerskich (91,3%),
•	 System stopni instruktorskich (81,5%).
Pozostałe dokumenty nie są znane nawet połowie respondentów. Najmniej zna-

nym dokumentem (26,2%) jest „Mapa kompetencji”, która została wprowadzona 
w ostatnich latach do organizacji.
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Rysunek 3. Znajomość poszczególnych dokumentów ZHP wśród badanych
Figure 3. Knowledge of respective ZHP documents among respondents

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie dbania o rozwój talentów w perspektywie całej organizacji ankieto-
wani wskazują, że odpowiedzialnymi za ten proces są przede wszystkim przełożeni, 
wskazani przez 54,6% wszystkich ankietowanych, co ilustruje rysunek 4. Pośród do-
datkowych odpowiedzi najczęściej podkreślana była współzależność dbania o roz-
wój talentów w organizacji przełożonego i posiadacza danego talentu. Na podstawie 
danych nasuwa się wniosek, że najbardziej efektywne byłoby połączenie ich starań 
i działań w tym zakresie, co potwierdzają założenia współczesnych teorii ZZL.
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Rysunek 4. „Kto według Ciebie w największym stopniu powinien dbać o rozwój talentów 
w organizacji?”
Figure 4. ‘Who do you think should at the greatest extent ensure talents development in an 
organisation?’

Źródło: opracowanie własne.

Ostatnie pytania ankiety dotyczyły pracy z kadrą w miejscu działania. Respon-
denci deklarowali, czy czują się członkami kadry w  swoim środowisku działania 
– aż 84,9% wszystkich ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej. Następ-
nie ankietowani oceniali, czy w ich środowiskach działania przełożeni dbają o roz-
wój członków swoich zespołów. 62,5% ankietowanych uważa, że przełożeni dbają 
o rozwój członków swoich zespołów. Proporcja ta odbiega od ideału, wskazuje na 
potrzebę wzmocnienia pracy z opiekunami, w tym z przełożonymi. 71,7% ankieto-
wanych deklaruje obecność osoby odpowiedzialnej za pracę z kadrą w środowisku 
działania. Końcowe pytanie ankietowe dotyczyło kryterium wyboru kandydatów 
na poszczególne funkcje. Większość ankietowanych (56,6%) wybrała odpowiedź: 
„wyboru dokonuje się na podstawie predyspozycji osoby, jej dotychczasowej pracy 
i doświadczenia w zakresie objętym funkcją”.

3.3. Podsumowanie wyników badań własnych

Biorąc za przykład badaną organizację – ZHP, można przyjąć, że zarządzanie 
talentami w organizacjach non-profit jest jak najbardziej możliwe. Zarządzanie ta-
lentami w każdej organizacji będzie możliwe przy wprowadzeniu właściwych dla 
każdej grupy osób zasad i narzędzi.
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Dla członków ZHP zarządzanie talentami w organizacji nie wiąże się z elimino-
waniem kandydatów „niedoskonałych” na dane stanowisko. To nie sprzyjałoby zupeł-
nie pracy z wartościami określonymi w organizacji i budowaniem atmosfery równo-
ści i braterstwa. Organizacje pozarządowe, a ZHP jest tutaj doskonałym przykładem, 
z nazwy są organizacjami, ale niezwykle ważne w ich funkcjonowaniu są relacje, więzi 
i wspólnota. Dlatego w zarządzaniu talentami w organizacjach non-profit to właśnie 
na te aspekty trzeba zwracać uwagę. Dzięki silnej wspólnocie urzeczywistniającej war-
tości organizacji buduje się atmosferę, w której ludzie wzajemnie się wspierają w roz-
woju swoich talentów i tym samym wspólnie doskonalą funkcjonowanie i realizację 
celów organizacji. Nie oznacza to jednak przyzwolenia na bylejakość czy zgodę na po-
wierzanie funkcji osobom do tego nieprzygotowanym. W kontekście nie tylko samej 
pracy z kadrą, ale funkcjonowania organizacji warto byłoby zwiększać świadomość 
przełożonych i władz organizacji non-profit, że praca z członkami organizacji w za-
kresie ich rozwoju, poszukiwania talentów, może gwarantować sukces całej organiza-
cji na zasadzie synergii. Należy wzmocnić działania opiekunów i przełożonych, tak 
aby skuteczniej mogli wpływać na rozwój swoich podopiecznych. 

ZHP posiada kilka dokumentów określających zarządzanie zasobami ludzkimi. 
W większości przypadków konieczne, a może również najbardziej skuteczne, może 
być tworzenie dokładniejszych zasad działania, czy szczegółowych systemów w ob-
rębie jednostek terytorialnych – przede wszystkim hufców i chorągwi – uszczegóła-
wiających ogólnozwiązkowe założenia. To ich skuteczne działania w tym zakresie są 
w stanie doprowadzić do zbudowania silnych zespołów opiekunów, którzy wzmoc-
nią ogólny poziom realizacji pracy nad sobą wśród wszystkich członków ZHP nie-
zależnie od szczebla hierarchii i pełnionej funkcji. 

Duża część osób biorących udział w  badaniu zdeklarowała znajomość doku-
mentów z zakresu ZZL obowiązujących w organizacji. Biorąc pod uwagę zestawie-
nie odpowiedzi na poszczególne pytania, można jednak odnieść wrażenie, że nie są 
one w pełni realizowane w praktyce. Wskazuje to na ważny aspekt zarządzania ta-
lentami w organizacji – jeżeli poszczególne założenia mają znaleźć odzwierciedlenie 
w życiu, muszą być znane, rozpowszechniane i na bieżąco wykorzystywane w pracy 
z kadrą – w sposób pośredni i naturalny.

Ankietowani wskazywali bardzo liczne czynniki motywujące ich do działania 
i mogące zwiększyć ich zaangażowanie. W większości były to czynniki niematerial-
ne, dające poczucie docenienia przez innych wysiłku włożonego w realizację dzia-
łań. Wskazuje to jednoznacznie, że w działaniu w organizacji pozarządowej liczy się 
wspólnota i efektywność realizowanych zadań. Gratyfikacji finansowej domagają się 
nieliczni. Można zatem wnioskować, że przynajmniej w ogólnym standardzie brak 
wynagrodzenia finansowego za pracę nie osłabia chęci instruktorów-wolontariuszy 
do działania na rzecz organizacji. Dobrowolność za to pozwala im samodzielnie 
decydować o wybieranej drodze rozwoju. 
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Według ankietowanych za prowadzenie procesu zarządzania talentami odpo-
wiedzialni są w największym stopniu przełożeni. Ujawnia się niezwykle ważna rola 
współpracy pomiędzy przełożonym i  podopiecznym. Budowanie świadomości 
i  atmosfery partnerskiej współpracy nad rozwojem talentów – swoich, członków 
zespołów i innych – daje ogromną szansę na powodzenie organizacji. Ważne jest, 
aby osoby samodoskonalące się były w stanie przekazać informację zwrotną opie-
kunowi w razie niewypełniania przez niego należycie obowiązków. Taka postawa, 
oparta na wzajemności oddziaływań, może zaprocentować pozytywnymi skutkami.

Zakończenie

Mogłoby się wydawać, że organizacje pozarządowe i  przedsiębiorstwa rządzą 
się zupełnie innymi prawami. Można zauważyć coraz więcej podobieństw, takich 
jak uwaga kierowana w stronę działań pozytywnych w kontekście społecznym czy 
„walka” o  pozycję na rynku odbiorców, spowodowana wciąż rosnącą konkuren-
cją w  wielu dziedzinach. Biorąc pod uwagę kontekst podobieństw i  różnic NGO 
i przedsiębiorstw, nie sposób nie zauważyć, że podlegają one tym samym zmianom 
i prawom społecznym, tak szeroko badanym w kontekście rozwoju firm. Dlatego 
NGO w  szerokim kontekście powinno wykorzystywać doświadczenia z  zakresu 
zarządzania przedsiębiorstwami. Szczególnie aspekt ten dotyczy ludzi, którzy po-
święcają swój czas i umiejętności dla realizacji celów organizacji. Wiedza z zakresu 
zarządzania zasobami ludzkimi oraz ich talentami nie powinna być obca nikomu, 
kto pracuje z wolontariuszami w organizacji pozarządowej.

Zarządzanie talentami w organizacjach pozarządowych jest możliwe przy od-
powiednim, zindywidualizowanym dla danej organizacji systemie. Najważniejsze 
w funkcjonowaniu systemu zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania talenta-
mi w organizacjach non-profit jest budowanie atmosfery równości i realizowanie 
wartości uznawanych przez organizację. System zarządzania talentami powinien 
być jasny, klarowny i jednoznaczny, a przede wszystkim powszechny. Powinien być 
tworzony w miarę możliwości z udziałem i konsultacjami osób zainteresowanych. 
Przełożeni powinni zostać dobrze przygotowani do pracy z nim. W organizacjach 
należy pielęgnować chęć rozwijania się pracowników – to wzmacnia motywację 
do działania, zwiększa doświadczenia i zwiększa możliwości twórcze. Samorozwój 
stanowi bardzo ważny element rozwoju ludzi, zwłaszcza działających na zasadach 
wolontariatu. Poczucie sensu realizowanych działań może w  większości zupełnie 
wyeliminować potrzebę otrzymywania wynagrodzenia. Równie ważna jest relacja 
mistrz i  uczeń przebiegająca dwustronnie, bo zakładająca wzajemność oddziały-
wań. Organizacja taka potrzebuje silnych liderów i odpowiedzialnych opiekunów. 

Do rozwoju talentów w  organizacji niezbędne są narzędzia, które umożliwią 
identyfikację i zaplanowanie ścieżki rozwoju osób utalentowanych. Kolejnym kro-
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kiem powinny być badania wskazujące, które ze stosowanych w zarzadzaniu talen-
tami narzędzi są najbardziej efektywne i możliwe do zastosowania w organizacjach 
non-profit; będzie to inspiracją m.in do tworzenia programów szkoleniowych.
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Streszczenie: Organizacje, które pragną odnieść sukces na rynku, powinny w swoich działa-
niach uwzględnić stworzenie efektywnego systemu motywacyjnego. Choć nie zawsze jest to 
łatwe zadanie, jest ono konieczne w celu wywarcia odpowiedniego wpływu na pracowników 
organizacji, którzy swoimi działaniami wpływają na stopień realizacji celów przedsiębior-
stwa. Dla wielu osób czynniki o charakterze ekonomicznym będą miały największe znacze-
nie. Nie oznacza to jednak, że niematerialne elementy systemu motywacyjnego pozostają 
bez znaczenia. Również ich zapewnienie będzie miało istotny wpływ na zaangażowanie pra-
cowników. Realizacja celu była możliwa dzięki wykorzystaniu wyników badań przeprowa-
dzonych przez autorki. Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem metody sondażu 
diagnostycznego przy wykorzystaniu techniki badania ankietowego i narzędzia, jakim jest 
kwestionariusz ankiety. W celu realizacji celu niniejszego opracowania autorki określiły na-
stępujące problemy badawcze: Jakie czynniki z materialnych i pozamaterialnych elementów 
systemu motywacji obecnych w organizacjach sportowych  mają istotne znaczenie w proce-
sie świadczenia pracy w opinii zawodników sportów drużynowych? Która z wymienianych 
metod motywowania jest bardziej skuteczna i przynosi więcej korzyści w opinii badanych? 
Wnioski z badania stanowić mogą punkt wyjścia przy podejmowaniu decyzji w aspekcie 
implementacji poszczególnych systemów motywacji w organizacjach sportowych oraz opra-
cowywania ich zasad. 

Słowa kluczowe: motywacja, motywowanie, teoria motywacji, zarządzanie, zasoby ludzkie, 
sport drużynowy, pracownik

Abstract: Organizations that want to succeed in the market should include the creation of 
an effective incentive system. While this is not always an easy task, it is necessary to have 
an impact on the employees of the organization that influence their performance. For many 
people, economic factors will play the most important role. This does not mean, however, 
that the intangible elements of the incentive system remain unimportant. Also, their provi-
sion will have a significant impact on employee involvement. The purpose of this article is 
to identify the most effective ways to motivate team sports players. Realization of the goal 
was possible thanks to the use of research results by the authors. The research was conduc-
ted using the diagnostic survey method using the survey technique and the questionnaire 
survey tool. In order to achieve the purpose of this study, the authors identified the follo-
wing research problems: What are the factors of material and non-material elements of the 
motivational system present in sports organizations that are important in the performance 
of work in the opinion of team sports players? P2 Which of the mentioned motivational 
methods is more effective and brings more benefits to the respondents? Conclusions from 
the study may be a starting point for decision making in terms of the implementation of in-
dividual motivation systems in sport organizations and the development of their principles.

Keywords: motivation, motivating, motivation theory, management, human resources, 
team sport, employee
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Wstęp

Pojęcie motywacji odgrywa w  dzisiejszych czasach bardzo dużą rolę. Chociaż 
problem motywacji był i jest w centrum zainteresowania wielu psychologów i teorety-
ków zarządzania, nikomu nie udało się sformułować jednej spójnej reguły skuteczne-
go motywowania. Proces motywowania jest bardzo ciekawym złożonym zjawiskiem. 
Stanowi on jeden z fundamentalnych elementów procesu zarządzania. Dzięki  jego 
skutecznemu stosowaniu możliwe jest łatwiejsze osiąganie ustalonych zamierzeń.

Wprowadzenie sprawnego systemu motywacyjnego wymusza na pracodawcach 
dostosowanie go do indywidualnych potrzeb jego podwładnych. Zadanie to wyma-
ga od przełożonych dużego zaangażowania, gdyż każdy człowiek jest inny i ma róż-
ne oczekiwania a tym samym zróżnicowaną hierarchię wartości.  Wymusza to ko-
nieczność ciągłego poszerzania wiedzy na ten temat. Odpowiednia siła motywacji 
jednostki jest bardzo istotnym czynnikiem, gdyż będzie wpływać na jej umiejętność 
do przezwyciężania oporów pojawiających się na drodze do realizacji celu.

1. Motywowanie jako element procesu zarządzania zapewniający 
odpowiednie zaangażowanie pracowników

Motywowanie jest jednym z elementów procesu zarządzania. Zarządzanie w kla-
sycznym ujęciu interpretowane jest jako zespół czynności, zawierający działania takie 
jak planowanie, organizowanie, przewodzenie (motywowanie) i kontrolowanie podej-
mowanych dla realizacji celów organizacji, przy wykorzystaniu dostępnych zasobów1. 

Wielu autorów podaje różne definicje motywowania. R. Griffin definiuje ten 
proces jako „układ sił, skłaniający ludzi do zachowywania się w pewien określo-
ny sposób”. Nie istnieje uniwersalna recepta na skuteczne motywowanie jednostek 
w środowiskach pracowniczych, ale jedno wydaje się pewne, iż motywacja jest jed-
nym z głównych czynników decydujących o efektywności działań każdego człowie-
ka2. Niezwykle istotną kwestią w funkcjonowaniu  współczesnych podmiotów jest 
świadomość organizacyjnej przynależności jej członków. Poczucie przynależności 
wzmacnia w  pracowniku poczucie lojalności i  eskaluje poziom zaangażowania 
w realizację celów przedsiębiorstwa. Proces świadczenia pracy nie może zaburzać 
systemu wartości danej jednostki. Kiedy pracownik zostanie odpowiednio zmoty-
wowany, otrzymując w organizacji sposobność do realizowania własnych planów 
i wizji, z zachowaniem swoich wartości, czuje się wtedy integralną jej częścią. Obec-
ne podejście do kwestii motywowania i postrzegania roli człowieka, jaką pełni w or-
ganizacyjnej przestrzeni, uległo pewnej transformacji (tabela 1).

1  R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004, s. 6.
2  A. Górka-Chowaniec, Pozaekonomiczne czynniki motywacji w przedsiębiorstwach sektora turystyki,  
„Marketing i Rynek” 2016, nr 3, s. 193. 
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Tabela 1. Ewolucja wizerunku pracownika  na przestrzeni lat 
Table 1. The evolution of the employee’s over the years

Ekspansja 
przedsiębiorstwa

(lata)
Pracownik – jednostka organizacji

1850-1921

Pracownik wydajny: zakres obowiązków wyselekcjonowany, ze 
szczególnym uwzględnieniem cech osobowościowych. Orientacja na  
zrównoważoną  produktywność. Cechujący się wysokim poziomem 
zdyscyplinowania. Osoba kierująca to ekspert z dziedziny techniki

1922-1970

Pracownik uspołeczniony: specjalizacja ustępuje miejsce elementom 
zbiorowości. Pracownik cechujący się wysokim poziomem odporności 
na stres, umiejący współpracować w grupie. Zmobilizowany pracownik. 
Osoba kierująca posiada cechy przywódcy i doskonałego koordynatora 

1970-1990

Pracownik jako integralna część organizacji: właściwa selekcja jed-
nostki do pełnienia organizacyjnych ról, system szkoleń, wiedza teo-
retyczna, odpowiednia mobilizacja jednostki, podział władzy. Pra-
cownik jako kreatywna i niezależna jednostka

1991-2004

Pracownik kreatywny: jednostka odpowiedzialna, niezależna, mająca ja-
sno sprecyzowane cele, utożsamiającą  się z organizacją. Entuzjastycznie 
nastawiona do otaczającej rzeczywistości, mająca nowatorskie pomysły. 
Osoba zarządzająca patrząca przyszłościowo, szkoleniowiec. 

2004-2017 Pracownik wszechstronny: konstruktor, realizator, zdolny do pracy 
w zespołach, twórczy. Wybitny menedżer  i przywódca

Źródło: opracowanie własne na podstawie: W Kozłowski, Motywowanie pracowników w or-
ganizacji, Wyd. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2017, s. 68 i nast. 

Według M.  Cieślickiego motywowanie jest jedną z  najważniejszych umiejęt-
ności każdego menedżera, który powinien nie tylko zmotywować pracowników 
do wykonywania powierzonych im zadań, ale także pobudzić w nich inicjatywę do 
podejmowania aktywności zawodowej3.  Z funkcją motywowania wiąże się pojęcie 
motywacji. Campbell i współautorzy definiują ją jako czynnik powiązany głównie 
z  kilkoma czynnikami, które autorzy utożsamiają głównie z  obraniem kierunku 
działania lub tym, na co człowiek decyduje się, mając do wyboru różne możliwości, 
z częstotliwością (the amplitude) albo siłą reagowania (np. wysiłku) po dokonaniu 
wyboru oraz wytrwałością (uporczywością) danego zachowania się4.

Motywacja jest postrzegana również jako „ogólne określenie wszystkich proce-
sów zaangażowanych w inicjowanie, ukierunkowywanie i utrzymywanie fizycznych 
i psychicznych aktywności”5. W literaturze przedmiotu występuje dość zróżnicowa-

3  M. Cieślicki, O zarządzaniu słów kilka, Wyższa Szkoła Biznesu, Gorzów Wielkopolski 2001, s. 125.
4  A. DuBrin, Praktyczna psychologia zarządzania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979, s. 462.
5  P. Zimbardo, R. Johnson, V. McCann, Psychologia. Kluczowe koncepcje, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2010, s. 60.
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ny podział na narzędzia motywowania. Są one pewnym zbiorem reguł i sposobów 
oddziaływania, którego celem jest regulacja procesu motywowania w organizacji. 
W ogólnym ujęciu literatura przedmiotu dokonuje ich podziału na narzędzia: przy-
musu, perswazji i zachęty6.

2.Wybrane teorie motywacji

Początku procesu motywacji należy upatrywać w chwili, w której u jednostki 
pojawia się uczucie niezaspokojonej potrzeby. W tej sytuacji rozpoczyna ona po-
szukiwanie sposobów jej zaspokojenia. Następnie ocenia poziom ich zaspokojenia 
i określa swoje przyszłe potrzeby. Taki przebieg procesu motywacyjnego powoduje 
konieczność odpowiedzi m.in. na następujące pytania7:

•	 Jakie czynniki motywują ludzi do pracy?
•	 Dlaczego pracownicy wybierają pewne sposoby zachowań w celu zaspoko-

jenia swoich potrzeb i jak oceniają swoje zadowolenie po ich zaspokojeniu?
Skuteczne uzyskanie odpowiedzi na podane pytania jest możliwe dzięki teo-

riom motywacji.
Najpopularniejszą i jednocześnie najczęściej cytowaną w literaturze przedmio-

tu teorią motywacji jest teoria potrzeb Abrahama Maslowa, która opiera się na 
hierarchii potrzeb.

Według jej założeń ludzie chcą zaspokajać swoje potrzeby na pięciu poziomach, 
do których zalicza się potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności, sza-
cunku i samorealizacji8. Wraz z zaspokajaniem potrzeb niższego rzędu u jednostki 
zacznie dominować kolejny, wyższy w hierarchii poziom9.

Następną z przedstawianych teorii motywacji jest teoria dwuczynnikowa, któ-
rej autorem jest Frederic Herzberg. Jego badania doprowadziły do wniosku, że za-
dowolenie i niezadowolenie z pracy są powiązane z odpowiednimi zbiorami czyn-
ników. Uzyskane wyniki ujawniły istnienie dwóch różnych wymiarów, z  których 
pierwszy mierzy poziom od zadowolenia do jego braku, drugi natomiast od nie-
zadowolenia do jego braku. Czynniki oddziałujące na stan zadowolenia nazywane 
są czynnikami motywacji i związane są z treścią pracy, zaś wpływające na poziom 
niezadowolenia autor identyfikuje jako czynniki higieny i nie powiązuje ich bezpo-
średnio ze środowiskiem pracy.

Innym znanym podejściem do motywowania prezentowanym w  literaturze 
przedmiotu jest teoria oczekiwań Victora Vrooma. Jej autor uważał, że o istocie 

6  B. Kamińska, M. Warzyński, Materialne i niematerialne narzędzia motywowania pracowników, Spo-
łeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2011, s. 44-46.
7  M. Strużycki (red.), Podstawy zarządzania, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w War-
szawie, Warszawa 2014, s. 268.
8  R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004, s. 521.
9  D. DeCenzo, S. Robbins, Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 431.
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motywacji świadczy ocena relacji pomiędzy osiągniętymi wynikami a włożonym 
wysiłkiem i ocena relacji nagrody do rezultatów10. 

Następną z przedstawianych teorii motywacji jest teoria X i Y McGregora11. 
Jej głównym założeniem jest podział zachowań ludzi wobec pracy na dwa rodzaje. 
Pierwszy z nich wyrażony jest w teorii X, która zakłada, że ludzie uważają pracę za 
przymus i starają się jej uniknąć12. Chcąc skłonić ich do działania, kierownicy mu-
szą zastosować środki przymusu13.

Inne podejście prezentuje teoria Y, według której praca należy do naturalnych 
potrzeb człowieka. Zakłada, że jednostka jest wewnętrznie zmotywowana do pracy 
i nie unika odpowiedzialności, jeśli występujące uwarunkowania są sprzyjające.

Kolejną z  teorii motywacji jest teoria modyfikacji zachowań B.F. Skinnera, 
a jej głównym założeniem jest to, że wszelkie osiągnięcia człowieka, jego zachowa-
nie, kontakty międzyludzkie i działalność organizacyjna są uwarunkowane przez 
odziedziczone cechy jednostki, m.in. jej środowisko fizyczne i społeczne14.

Kolejną z przedstawianych teorii motywacji jest teoria społecznego uczenia się 
opracowana przez Alberta Bandurę. Zaznaczał on, że człowiek, jako istota społecz-
na, obserwuje zachowania innych osób i efekty, jakie one przynoszą, są  dla niego 
pewnego rodzaju wzmocnieniem15. A. Bandura zakłada, że ludzie są zdolni w pew-
nym stopniu panować nad swoim zachowaniem16. Na powstanie i  podtrzymanie 
umiejętności samoregulacji wpływają czynniki zewnętrzne.

Ostatnią z przedstawianych w niniejszym opracowaniu teorii jest teoria ERG, 
której autorem jest Clayton Alderfer. Teoria ta zajmuje się subiektywnymi stanami 
satysfakcji i pragnienia17. 

C. Alderfer wyróżnił trzy kategorie ludzkich potrzeb, do których zaliczył nastę-
pujące potrzeby18:

•	 egzystencji,
•	 kontaktów społecznych,
•	 wzrostu (rozwoju).

3. Metodologia badań 

Zaprezentowane w niniejszym opracowaniu wyniki badań zostały pozyskane w trak-
cie realizacji pracy badawczej pod tytułem Materialne i pozamaterialne sposoby motywo-

10  H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2006, s. 327.
11  W. Kozłowski, Motywowanie pracowników w organizacji, Wyd. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2017, s. 67.
12  H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami…, s. 327.
13  A. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2010, s. 329. 
14  H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami…, s.40.
15  Ibidem, s. 319.
16  A. Bandura, Teoria społecznego uczenia się, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 30.
17  M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000, s. 112.
18  R. Griffin Podstawy zarządzania…, s. 523.
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wania zawodników sportów drużynowych. Prowadzone na potrzeby zadania analizy miały 
na celu przede wszystkich pomóc uzyskać odpowiedź na następujące pytania:

P1: Jakie czynniki z materialnych i pozamaterialnych elementów systemu mo-
tywacji obecnych w organizacjach mają istotne znaczenie w procesie świadczenia 
pracy w opinii zawodników sportów drużynowych?

P2: Która z wymienianych metod motywowania jest bardziej skuteczna i przynosi 
więcej korzyści w opinii badanych?  

W celu dokonania identyfikacji stopnia efektywności wybranych elementów sys-
temu motywacyjnego i określenia ich wpływu na efektywność pracy autorki przepro-
wadziły badania z zastosowaniem metody sondażu diagnostycznego przy wykorzy-
staniu techniki badania ankietowego i narzędzia jakim jest kwestionariusz ankiety. 
Dodatkowo z wybranymi jednostkami przeprowadzono pilotażowy wywiad bezpo-
średni, który pozwolił na uszczegółowienie wstępnie przygotowanego przez autorki 
kwestionariusza. Przyjęcie powyżej zaprezentowanych technik badawczych pozwoliło 
na zgromadzenie materiału statystycznego (danych ilościowych) oraz jakościowego 
(opinie, oceny, sądy wartościujące, poglądy).

Badania zostały przeprowadzone w okresie kwiecień – maj 2017 roku na gru-
pie organizacji sportowych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego. 
W badaniu wykorzystano kwestionariusz ankiety zbudowany w większości z pytań 
zamkniętych. Kwestionariusz rozdano  70 pracownikom – zawodnikom sportów 
drużynowych z prośbą o wypełnienie. Do niniejszej analizy przyjęto 60 kompletnie 
i prawidłowo wypełnionych ankiet.

Zaprezentowany poniżej materiał empiryczny stanowi jedynie część przepro-
wadzonych badań ankietowych Materialne i pozamaterialne sposoby motywowania 
zawodników sportów drużynowych. 

4. Najefektywniejsze sposoby motywowania zawodników sportów 
drużynowych w opinii respondentów 

W badaniach wzięło udział 60 zawodników sportów drużynowych. Najliczniej-
szą grupę badanych stanowiły osoby w przedziale wieku od 18 – 25 lat (43,8% ko-
biet, 46,4% mężczyzn). Wśród badanych przeważali sportowcy z wykształceniem 
wyższym – wśród kobiet (50%) oraz średnim – wśród mężczyzn (64,3%). Ze wzglę-
du na dyscyplinę sportową w badanych organizacjach najliczniejszą grupę stano-
wiły kobiety czynnie uprawiające siatkówkę (40,6%) oraz mężczyźni czynnie upra-
wiający piłkę nożną (35,8%). Wśród ankietowanych najliczniejszą grupę stanowiły 
kobiety zamieszkujące miasto od 50–100 tys. mieszkańców (40,6%) oraz mężczyźni 
zamieszkujący miasto powyżej 100 tys. mieszkańców  (42,9%). W tabeli 2 przedsta-
wiono charakterystykę badanej zbiorowości pod względem wieku, wykształcenia, 
rodzaju uprawianej dyscypliny sportowej oraz miejsca zamieszkania.
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Tabela 2. Dane dotyczące cech demograficznych badanej zbiorowości
Table 2. Date on the demographic characteristics of the examined population

Kobieta – 53,3% Mężczyzna – 46,7%
Wiek Poniżej 18 3,1% 7,1%

18-25 43,8% 46,4%
25-30 25% 25%

Powyżej 30 28,1% 21,5%
Wykształcenie Podstawowe 3,1% 7,1%

Zawodowe 3,1% 3,6%
Średnie 43,8% 64,3%
Wyższe 50% 25%

Dyscyplina Piłka nożna 3,1% 35,8%
Siatkówka 40,6% 10,7%

Koszykówka 28,1% 21,4%
Piłka ręczna 9,4% 10,7%

Inne 18,8% 21,4%
Miejsce 

zamieszkania Wieś 6,2% 10,7%

Miasto poniżej 50 
tys. mieszkańców 21,9% 14,3%

Miasto 50–100 tys. 
mieszkańców 40,6% 32,1%

Miasto powyżej 100 
tys. mieszkańców 31,3% 42,9%

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Badanym respondentom zadano pytanie: Jakie elementy motywacji materialnej 
występują w miejscu ich pracy? Badani mogli zaznaczyć ze wskazanych odpowiedzi 
wszystkie możliwe elementy systemu motywacji materialnej stosowane w ich organi-
zacji. Jako najczęściej występujący element została wybrana premia, którą zaznaczyło 
40% ankietowanych (rysunek 1). Nagrody pieniężne i prezenty okolicznościowe zo-
stały wskazane przez 36,7% respondentów. Z kolei 26,7% ankietowanych zaznaczyło 
napoje jako jeden z  elementów motywacji materialnej stosowanej w  przedsiębior-
stwie. Zarówno wycieczki, jak i ubrania zostały wskazane przez 21,7% ankietowanych. 
Jako jeden z elementów systemu motywacyjnego 20% badanych wybrało gadżety oraz 
odżywki. Po 18,3% ankietowanych zaznaczyło zapomogi i  zwrot kosztów dojazdu. 
Bilety na imprezy i wydarzenia kulturalne wybrało 11,7% respondentów, natomiast 
stypendia i inne elementy motywacji materialnej wskazało 10% ankietowanych.
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Rysunek 1. Specyfikacja motywacji materialnej w organizacji
Figure 1. Specification of material motives in the organization

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Jak wskazują uzyskane wyniki (rysunek 2), w przypadku elementów systemu 
motywacji niematerialnej stosowanych w  miejscu pracy respondentów najwięk-
szą liczbę odpowiedzi uzyskała dobra atmosfera w miejscu pracy (41,7%). Niewie-
le mniejszą liczbę wskazań uzyskały szkolenia i pochwały (35%), a także pewność 
i  stabilność zatrudnienia (33,3%) Odpowiednie warunki pracy, podziękowania,  
awanse i  ambitne zadania zostały zaznaczone kolejno przez  30%, 28,3%, 26,7% 
i 25% respondentów. 23,3% badanych jako jeden z elementów motywacyjnych wy-
brało współzawodnictwo. Promowanie uczciwych postaw zostało zaznaczone z ko-
lei przez 20%. 18,3% ankietowanych twierdzi, iż w  ich miejscu zatrudnienia jako 
jeden z elementów motywacji pozafinansowej stosowana jest sprawiedliwa ocena 
pracy pracownika.  15% badanych zaznaczyło zarówno wyróżnienia, jak i wyjazdy 
integracyjne jako element systemu motywacji pozafinansowej. Praca z wykorzysta-
niem nowych sprzętów i wykorzystanie nowoczesnych technologii zostały wybra-
ne kolejno przez  13,3% i 11,7% badanych. Jedynie 5% badanych wskazało udział 
w  programach profilaktycznych jako jeden z  elementów motywacji pozaekono-
micznej. Jedynie jedna osoba (1,7%) wybrała odpowiedź „inne elementy motywacji 
pozafinansowej”, jednak nie wskazała konkretnego czynnika.
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Rysunek 2. Specyfikacja motywacji pozamaterialnej w organizacji
Figure 2. Specification of non-material motives in the organization

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W kolejnym pytaniu badani zostali poproszeni o wskazanie wśród wszystkich 
zidentyfikowanych czynników materialnych i pozamaterialnych stosowanych w or-
ganizacjach tych, które w ich opinii są najistotniejsze i mają największy wpływ na 
poziom ich zaangażowania w wykonywanie obowiązków w środowisku pracy.  

Najwyższe średnie wśród zebranych wyników (rysunek 3) uzyskały kolejno: 
premia (4,53), nagrody pieniężne (4,5), pewność zatrudnienia (4,48), dobra atmos-
fera w miejscu pracy (4,4) i awanse (4,28). Duże znaczenie dla ankietowanych miały 
również odpowiednie warunki pracy (4,15), sprawiedliwa ocena pracy pracownika 
(4,02) i praca z wykorzystaniem nowych sprzętów (3,95). Niewiele niższą średnią 
zdobyły ambitne zadania (3,85) i promowanie uczciwych postaw (3,8). Szkolenia 
i  wykorzystanie nowoczesnych technologii zdobyły kolejno średnie 3,68 i  3,63. 
Następnym z  najwyżej ocenionych czynników motywacji materialnej, po premii 
i nagrodach pieniężnych, są stypendia (3,6).  Kolejnymi czynnikami ocenionymi 
nieco niżej niż stypendia są pochwały (3,5), współzawodnictwo (3,48) i wyróżnie-
nia (3,45). Dla ankietowanych przeciętne znaczenie miały elementy motywacji takie 
jak zwrot kosztów dojazdu (3,35), wyjazdy integracyjne (3,3), wycieczki (3,23), po-
dziękowania (3,13) i udział w programach profilaktycznych (3). Małe znaczenie dla 
respondentów miały następujące czynniki motywacyjne: prezenty okolicznościowe 
(2,93), bilety na imprezy i wydarzenia kulturalne (2,78), zapomogi (2,75) i napoje 
izotoniczne (2,58). Do najmniej istotnych elementów systemu motywacyjnego an-
kietowani zaliczyli ubrania (2,53), odżywki (2,25) i gadżety (2,2). 
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Rysunek 3. Znaczenie czynników motywacji  materialnej i pozamaterialnej w opinii respon-
dentów
Figure 3. The importance of material and non-material motivation factors in respondents 
opinion

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Przeprowadzone przez autorki badanie pozwoliło uzyskać odpowiedzi na po-
stawione pytania badawcze. Analiza wyników przeprowadzonych badań wskazu-
je, że spośród wymienionych materialnych czynników motywacji największe zna-
czenie w  opinii badanych prezentują: premia (40%), nagrody pieniężne (36,7%), 
prezenty okolicznościowe (36,7%). Natomiast wśród pozamaterialnych czynników 
motywacji respondenci wyróżnili: dobrą atmosferę w  środowisku pracy (41,7%), 
możliwości podnoszenia swoich kompetencji (35%), pochwały (35%).

Wśród pozamaterialnych i materialnych sposobów motywowania większą sku-
tecznością cieszą się pierwsze z wymienionych. Mimo że zawodnicy bardzo dużą 
wagę przykładają do korzyści ekonomicznych (np. premii), w ogólnym zestawieniu 
ważniejsze są dla nich czynniki zapewniające dobre samopoczucie, sprawiedliwe 
traktowanie czy przyjazną atmosferę w zespole.

Istotną kwestią we współczesnym procesie motywowania pracowników staje 
się również ciągłe podnoszenie ich umiejętności oraz wdrażanie systematycznego 
procesu szkoleniowego19.

Spełnienie przez pracodawców oczekiwań pracowników może wzbudzić w nich 
chęć utrzymania motywacji do pracy na poziomie satysfakcjonującym obie stro-
ny. Taka sytuacja z  kolei spowoduje zwiększenie wkładanego przez zawodników 
wysiłku, co może skutkować lepszymi wynikami. Ogólna średnia dla czynników 
materialnych wyniosła 3,1, natomiast pozamaterialnych 3,8. Oznacza to, iż strate-
gicznego znaczenia w procesie motywowania zawodników sportów drużynowych 
nabierają czynniki pozamaterialne, i to na nie przełożeni powinni w szczególności 
zwrócić uwagę, budując współczesne systemy motywacyjne sportowców. 

19  A. Górka-Chowaniec, Human Resources przedsiębiorstw sektora gastronomii [w:] M. Smolarek 
(red.), Współczesne problemy zarządzania, Oficyna Wydawnicza  „Humanitas”, Sosnowiec 2016, s. 100. 
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Uzyskane wyniki badań pozwoliły potwierdzić istniejące już wyniki badań20,  
że skuteczny system motywacyjny organizacji powinien być dostosowany w szcze-
gólności do indywidualnych potrzeb zawodników. Szeroko zróżnicowane wyniki 
pozwoliły określić, że tak naprawdę wymagania każdej jednostki są wysoce zróżni-
cowane. Mimo istniejących podobieństw żaden z ankietowanych nie wskazał iden-
tycznej konfiguracji odpowiedzi zarówno wśród czynników motywacji materialnej, 
jak i pozamaterialnej istotnych w środowisku pracy. Zatem podstawą skutecznego 
systemu motywacyjnego staje się  stosowanie zróżnicowanych czynników motywa-
cyjnych, dostosowanych do indywidualnych cech, ambicji  i potrzeb sportowców.

Podsumowanie

Skuteczne motywowanie zawodników sportów drużynowych może być trudnym za-
daniem dla pracodawców. Wypracowanie przez nich właściwego systemu motywacyjnego 
może wymagać dużego wysiłku. Powinni go jednak podjąć, jeśli chcą osiągnąć sukces.

Dla wielu pracowników wynagrodzenie może być najistotniejszym elementem sys-
temu motywacji. Niezależnie jednak od jego wysokości znaczenie mają również inne 
czynniki. Brak dobrej atmosfery czy strach o stałość zatrudnienia może blokować za-
wodników, co uniemożliwi im całkowite oddanie się wykonywanej pracy. Z kolei nagro-
dy pieniężne czy pochwały i wyróżnienia mogą  zachęcać ich do zwiększenia wkładane-
go wysiłku w celu utrzymania takiego stanu rzeczy.

Autorki dzięki analizie uzyskanych wyników badań własnych doszły do następują-
cych wniosków:

1. Skuteczne motywowanie jest możliwe w sytuacji występowania ścisłej współ-
pracy pomiędzy sportowcami a ich pracodawcami.

2. Dzięki poznaniu cech osobowości zawodników pracodawcy mogą lepiej dopa-
sować funkcjonujący w przedsiębiorstwie system motywacyjny.

3. Zarówno materialne, jak i pozamaterialne składniki systemu motywacyjnego 
mają wpływ na motywacje sportowców.

4. Najbardziej pożądanymi przez zawodników elementami systemu motywacyjnego 
są premie, nagrody pieniężne, pewność zatrudnienia i dobra atmosfera w miejscu pracy. 

5. W ogólnym zestawieniu dla zawodników sportów drużynowych pozamaterial-
ne sposoby motywowania mają większe znaczenie niż sposoby materialne.

Wprowadzenie sprawnego systemu motywacyjnego wymusza na pracodawcach 
dostosowanie go do indywidualnych potrzeb jego podwładnych. Zadanie to wymaga 
od nich dużego trudu, gdyż każdy człowiek jest inny i ma różne oczekiwania.

20  S. Zając, Wpływ motywowania pracowników na jakość i  efektywność pracy w  przedsiębiorstwie, 
„Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie” 2014, z. 67, s. 185-202; J. Snopko, 
Nowoczesne systemy motywacyjne pracodawców i pracobiorców, „Prace Naukowe Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie” 2014, z. VIII, s. 318-319.
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WYBRANE PROBLEMY PRZECHOWALNICTWA 
TOWARÓW W MAGAZYNACH

SELECTED PROBLEMS OF GOODS WAREHOUSING 

Streszczenie: Artykuł zawiera treści związane z wybranymi czynnikami mającymi wpływ 
na przechowalnictwo towarów zgromadzonych w  magazynach. Zidentyfikowano podsta-
wowe parametry fizyko-chemiczne, takie jak temperatura, wilgotność, światło słoneczne, 
powietrze, mające wpływ (pozytywny lub negatywny) na towary zgromadzone w magazy-
nie i na osoby w nim pracujące. W dalszej części artykułu zaprezentowano urządzenia do 
pomiaru i kontroli wymienionych parametrów, ze szczególnym uwypukleniem mierników 
CO2 i tlenu.
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Słowa kluczowe: magazyn, temperatura, wilgotność, światło słoneczne, powietrze, przecho-
walnictwo, inertyzacja, pomiar

Abstract: This article contains information related to selected factors affecting the wareho-
using of goods. Physicochemical parameters such as temperature, humidity, sunlight, air, 
that have influence (positive or negative) on the goods stored in the warehouse and the pe-
ople working in it are identified. The next part of the article presents devices for measuring 
and controlling the listed parameters, with special emphasis on the CO2 and oxygen. 

Keywords: warehouse, temperature, humidity, sunlight, air, warehousing, inertization, me-
asurement

Wstęp

Wymagania wynikające z unormowań europejskich i krajowych dotyczące prze-
chowalnictwa towarów wymuszają zarządzanie środowiskiem, w  jakim są one ma-
gazynowane. Temperatura, wilgotność, światło słoneczne, powietrze to podstawowe 
czynniki, które mają wpływ nie tylko na pracę człowieka w magazynie, ale i również 
na jakość, wartość, trwałość, przydatność zapasów w nim przechowywanych. W nie-
których sytuacjach to oddziaływanie ma stronę pozytywną, a w innych negatywną. 
I właśnie dział przechowalnictwa stał się celem analizy zagadnień związanych z za-
pewnieniem odpowiednich warunków magazynowania towarów, z uwzględnieniem 
funkcji zarządzania.

Przy pomocy technik badawczych teoretycznych (analiza, synteza, porównanie) 
i  empirycznych (obserwacja, badania sądów i opinii) zweryfikowano hipotezę: Iden-
tyfikacja warunków fizyko-chemicznych i ich systematyczne monitorowanie wpływa na 
warunki przechowalnictwa towarów w magazynie. Badania przeprowadzono w trzech 
magazynach: Frigo Logistics – Radomsko (przechowalnictwo towarów spożywczych 
w temperaturze minus 230), JYSK – magazyn centralny na Europę Wschodnią (wyposa-
żenie domów i ogrodów), firma Kilargo (usytuowana w Chechle Pierwszym pod Pabia-
nicami i Kaliszu, wytwarzająca 300 ton lodów w ciągu doby), a w niej magazyn lodów.

1. Podstawowe czynniki wpływające na zmianę jakości towarów 
w czasie przechowywania

W magazynach przechowywane są różne wyroby. W ślad za Polską Klasyfikacją 
Wyrobów i Usług (PKWiU) można je podzielić na klasy1: 

1  Zob. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4.09.2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów 
i Usług (PKWiU).
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A – produkty rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa; zaliczmy do nich: rośliny 
uprawne i produkty pochodzenia roślinnego, zwierzęta żywe i produkty pochodzenia 
zwierzęcego, produkty gospodarki leśnej, ryby i pozostałe produkty rybactwa; 

B – produkty górnictwa i wydobywania; zaliczmy do nich produkty górnictwa 
i produkty wydobywcze: węgiel kamienny i węgiel brunatny (lignit), ropę naftową, 
gaz ziemny i inne gazy pochodzenia naturalnego, takie jak: metan, etan, butan, pro-
pan; rudy metali, siarkę rodzimą, pozostałe produkty, np. kamień, piasek i glina, 
torf, sól i czysty chlorek sodu, bitum i asfalt naturalny, kamienie szlachetne i półsz-
lachetne oraz solanki; 

C – produkty przetwórstwa przemysłowego; zaliczmy do nich2:
	artykuły spożywcze, w tym gotowe posiłki i dania,
	wyroby włókiennicze.
	skóry i wyroby ze skór wyprawionych, 
	drewno i wyroby z drewna, korka, słomy i materiałów stosowanych do wy-

platania,
	papier i wyroby z papieru,
	metalowe wyroby gotowe,
	wyroby z gumy i tworzyw sztucznych,
	wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych, w tym szkło i wyroby ze 

szkła, wyroby ogniotrwałe, materiały budowlane ceramiczne, wyroby z be-
tonu, cementu i gipsu,

	wyroby elektroniczne,
	urządzenia elektryczne, w  tym silniki elektryczne, sprzęt instalacyjny, 

sprzęt oświetleniowy,
	sprzęt gospodarstwa domowego, elektryczny i nieelektryczny,
	meble.
Natomiast czynności realizowane w magazynach zostały podzielone na grupy, 

które otrzymały swój symbol i nazwę. A oto wybrane przykłady:
•	 52.10.1 – magazynowanie i  przechowywanie towarów zamrożonych lub 

schłodzonych3;
•	 52.10.11 – magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów;
•	 52.10.12 – magazynowanie i przechowywanie ziaren zbóż;
•	 52.10.12 – magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.
Analiza zaprezentowanego podziału wyrobów pokazuje, że są one różne pod 

względem konstrukcji, przeznaczenia, właściwości fizycznych, chemicznych i wy-
magają odmiennych warunków transportu oraz przechowywania. 

Do czynników, które mają wpływ na zmianę jakości towarów w czasie magazy-
nowania, zaliczamy najczęściej temperaturę, powietrze, wilgotność i światło.

2  Wymieniono z klasy C tylko te, które znajdowały się w badanych magazynach.
3  Grupy: 52.10.1 i 52.10.12 stanowiły zapasy w badanych magazynach.
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Temperatura jest ważnym czynnikiem dla rozwoju drobnoustrojów, utrzymy-
wania niektórych właściwości fizycznych przechowywanych towarów oraz ograni-
czenia szybkości zachodzących w nich przemian chemicznych. Zbyt wysoka tem-
peratura jest przyczyną szybkiego wysychania, utraty zapachu, zmiany konsystencji 
wielu artykułów, powodować może wzmożony rozwój bakterii i psucie się produk-
tów. Temperatury ujemne są szkodliwe dla artykułów zawierających wodę, która 
w tych warunkach zamarza, powodując nie tylko pękanie opakowań, ale także nisz-
czenie samych produktów. W temperaturze zbyt niskiej niektóre artykuły ulegają 
nadmarznięciu, zmieniają smak i możliwości zastosowania konsumpcyjnego (np. 
ziemniaki, owoce). Niepożądane są również skoki temperatury powodujące skra-
planie pary wodnej zarówno na produktach, jak i opakowaniach4. 

Wilgotność powietrza wywiera dość znaczny wpływ na jakość przechowywa-
nych towarów w magazynach. Powietrze zbyt suche jest przyczyną wysychania prze-
chowywanych produktów, kurczenia się surowców oraz powstawania nadmiernych 
ubytków. Powietrze nasycone zbyt dużą ilością wilgoci może spowodować zbryle-
nie produktów, zmianę wyglądu, obniża jakość opakowań przez rozklejanie torebek 
i rdzewienie puszek. Pośrednio wilgotność wpływa także negatywnie na przecho-
wywaną żywność, stwarzając dogodne warunki do rozwoju drobnoustrojów.

Sprzęt elektroniczny jest również wrażliwy na wilgoć, która osadza się m.in. na 
złączach i powoduje pokrywanie się elementów – wykonanych ze stopów – tlenka-
mi, co niejednokrotnie utrudnia przewodzenie prądu. 

Powietrze wywiera znaczny wpływ na wiele przechowywanych artykułów, jak 
np. jaja, mąka, kasze, ziarno zbożowe, owoce, skóry, elektronika, wyroby metalowe. 
Działanie może być pozytywne lub negatywne, co potwierdzają przykłady5:

−	 Żywność posiadająca właściwości żywych organizmów bezwarunkowo 
wymaga ciągłego dopływu i rotacji powietrza do zachowania procesów oddycha-
nia. Niedostatek świeżego powietrza jest przyczyną obumierania komórek i  bar-
dzo szybkiego rozkładu surowców. Do grupy tej zaliczamy ziarna zbóż, ziemniaki, 
a także niektóre warzywa i owoce. Brak powietrza w tej grupie artykułów powodu-
je zagrzewanie się produktu wskutek wzmożonego procesu oddychania. Ponieważ 
w procesie tym wydziela się energia cieplna, następuje w efekcie ich szybkie psucie.

−	 Pod wpływem powietrza (tlenu) zachodzą reakcje chemiczne, które mogą 
powodować niekorzystne zmiany smakowe i zapachowe, zwłaszcza w produktach 
zawierających choćby niewielkie ilości tłuszczu. Powietrze przyspiesza procesy utle-
niania i  jełczenia tłuszczu. Niekorzystny wpływ powietrza obserwujemy również 
przy przechowywaniu owoców i warzyw.  W powietrzu mogą występować również 

4  Zob. Czynniki wpływające na jakość przechowywanych towarów, dostępny na: http://eraumts.com.
pl/ [dostęp: 12.03.2017].
5 Zob. Czynniki obniżające jakość towarów – Czynniki atmosferyczne i inne warunki otoczenia, dostęp-
ny na: http://www.eduteka.pl/ [dostęp: 15.03.2017].
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inne zanieczyszczenia, np. tlenki azotu, siarkowodór. Związki te wpływają na inten-
sywność procesów korozji wyrobów metalowych, a  także powodują uszkodzenia 
budowli i maszyn6.

Światło słoneczne to czynnik, który działa dwukierunkowo. Z jednej strony uak-
tywnia enzymy, odpowiedzialne za optymalne dojrzewanie np. owoców, warzyw lub 
kiełków, i jest to oczywiście pozytywny aspekt jego działania. Jednak z drugiej stro-
ny, gdy mamy do czynienia z produktami zawierającymi w swoim składzie tłuszcz, 
światło słoneczne powoduje jego jełczenie. 

Światło słoneczne wpływa również negatywnie na zawartość witamin: mleko, po 
sześciu godzinach przechowywania na pełnym słońcu, traci około 66% witaminy B2

7.
Dla ułatwienia ochrony przed światłem nowoczesne magazyny buduje się często 

bez okien, stosując jedynie sztuczne oświetlenie.

2. Urządzenia do pomiaru i kontroli warunków w magazynach

Magazyn, w zależności od rodzaju zapasów w nim gromadzonych, musi posia-
dać taką infrastrukturę, która zapewni odpowiednie warunki do:

−	 pracy osobom w nim zatrudnionym, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa 
i higieny pracy;

−	 przechowywania zgromadzonych tam towarów, by nie straciły swoich wła-
ściwości i parametrów.

Realizacja takich warunków jest możliwa przez spełnienie wymaganych:
•	 parametrów technicznych, które dotyczą wysokości, powierzchni, oświe-

tlenia, instalacji ppoż., dróg ewakuacyjnych, ścian, podłóg, drzwi, sanitariatów itp.;
•	 norm higieniczno-sanitarnych w zakresie temperatury, wilgotności, obec-

ności niektórych gazów, wentylacji, klimatyzacji8.

2.1. Pomiary wilgotności

Wilgotność wpływa na zmianę parametrów fizycznych, strukturę, przydatność, 
jakość niektórych towarów przechowywanych w magazynach. Do nich zaliczamy 
między innymi:

6  Zob. K. Drzewiecka, Czynniki naturalne wpływające na przechowywanie towarów, „Logistyka” 2010, 
nr 4, s. 34.
7  Zob. P. Brodowska, Co wpływa na jakość przechowywanej żywności?, dostępny na: http://www.zdro-
wieintymne.pl/[dostęp: 12.03.2017].
8 Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w 
tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu 
w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących 
wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w 
rozporządzeniu, wg Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
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−	 żywność i artykuły spożywcze;
−	 farmaceutyki;
−	 materiały budowlane;
−	 niektóre produkty chemiczne;
−	 wybrany sprzęt AGD.
Wilgoć jest czynnikiem, który sprzyja powstawaniu bakterii, grzybów, pleśni ma-

jących negatywny wpływ szczególnie na artykuły żywnościowe oraz leki, a także na 
zdrowie pracowników. Wilgoć jest również źródłem niepożądanych reakcji chemicz-
nych (dotyczy to np. produktów petrochemicznych, gazu ziemnego, gazu techniczne-
go), przyspiesza korozję, a także negatywnie wpływa na urządzenia elektryczne i elek-
troniczne (wilgoć osadza się m.in. na złączach i powoduje pokrywanie się elementów 
– wykonanych ze stopów – tlenkami, które zmieniają swoją przewodność). 

Trzeba jednak pamiętać, że odpowiednia wilgotność powietrza (jego nawilża-
nie) to również pozytywna strona dla sprzętu elektronicznego, ponieważ9:

•	 ochraniamy go przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD);
•	 zapewniamy żywotność składników i podzespołów elektronicznych; 
•	 chronimy dodatkowo półprzewodniki przed awariami;
•	 zmniejszamy poziom pylenia i przyciągania pyłu;
•	 zmniejszamy koszty energii przy zastosowaniu nawilżania wysokociśnie-

niowego;
•	 zwiększamy komfort klimatu w pomieszczeniu dzięki chłodzeniu adiaba-

tycznemu10;
•	 zwiększamy dobre samopoczucie pracowników.
Pomiaru wilgotności dokonujemy za pomocą urządzeń, które ogólnie możemy 

podzielić na higrometry (wykorzystują zmiany własności pewnych substancji w wy-
niku zmiany wilgotności badanego ośrodka) i psychometry (składają się z dwóch 
termometrów, zwanych odpowiednio wilgotnym i suchym – zbiorniczek rtęciowy 
jednego z nich owinięty jest stale zwilżoną szmatką bawełnianą). 

Higrometry dzielimy na:
−	 absorpcyjne – pomiar polega na pochłanianiu pary wodnej z  powietrza 

przez materiał absorbujący i wyznaczaniu wilgotności bezwzględnej11 (jest to me-
toda skomplikowana i kłopotliwa, używana do wzorcowania i w pomiarach labora-
toryjnych);

−	 kondensacyjne – wilgotność jest wyznaczana pośrednio na podstawie po-
miaru temperatury skraplania;

9 Zob. Produkcja elektroniki a nawilżanie powietrza, dostępny na: http://www.draabe.pl/ [dostęp:12.02.2017].
10 Chłodzenie adiabatyczne – zjawisko wykorzystujące parowanie wody, które przekształca ciepło jaw-
ne powietrza (temperaturę) na ciepło utajone (wilgotność).
11  Wilgotność wyrażana jest jako względna (stosunek masy pary wodnej zawartej w pewnej objętości 
powietrza, do masy pary, która nasyciłaby tę objętość w tej samej temperaturze) i bezwzględna (ilość 
pary wodnej – masa w jednostce objętości powietrza).
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−	 higroskopowe – wykorzystuje się zmiany pewnych własności ciał (np. wło-
sa ludzkiego, zwierzęcego) zależnych od zmian wilgotności powietrza;

−	 elektryczne (elektroniczne) – wykorzystują zmianę oporności lub prze-
wodności materiałów mineralnych, tworzyw wraz ze zmianą wilgotności powietrza 
(składa się z czujnika i elektronicznego układu pomiarowego oraz wyświetlacza, na 
którym pojawiają się wartości zarejestrowanych parametrów). 

Każdy rodzaj higrometru posiada swoje mocne i  słabe strony w  eksploatacji. 
A oto niektóre z nich:

•	 Zaletą higrometrów włosowych jest duża niezawodność działania, prosta 
budowa i mały koszt. Wadą – stosunkowo duży błąd pomiarowy sięgający 5-7%.

•	 Zaletą higrometrów elektronicznych jest duża dokładność dokonywanego 
pomiaru i możliwość badania jednocześnie innych własności powietrza, na przy-
kład temperatury. Możliwa jest też stała rejestracja parametrów w ciągu doby i usta-
wienia sygnału dźwiękowego przy przekroczeniu dopuszczalnych, ustalonych indy-
widualnie wartości wilgotności i temperatury. Niektóre modele higrometrów mają 
możliwość sterowania urządzeniami nawilżającymi/osuszającymi powietrze. Wadą 
higrometrów elektronicznych jest konieczność zapewnienia zasilania oraz stosun-
kowo duży koszt i awaryjność w przypadku tańszych modeli12.

Nieco inaczej przeprowadzany jest pomiar wilgotności materiałów sypkich. 
W tym przypadku wykorzystuje się zjawiska fizyczne. W praktyce funkcjonują czte-
ry sposoby pomiaru (rys. 1)13.

Rysunek 1. Metody pomiaru wilgotności materiałów sypkich
Figure 1. Methods of measuring the moisture of loose materials

Źródło: opracowanie własne.

Pierwszy. Sposób dotyczy pomiaru wilgotności materiałów sypkich, nieprzewo-
dzących (np. węgiel) za pomocą pomiaru mikrofalowego metodą bezkontaktową.

12  Zob. B. Trela, Co to jest higrometr i jak działa?, dostępny na: http://www.rosliny-owadozerne.pl/ 
[dostęp:28.02.2017].
13  Zob. S. Wąsowicz, M. Wyrwich, Pomiar wilgotności materiałów sypkich, 3 różne metody, dostępny 
na: http://www.podkontrola.pl/ [dostęp:1.03.2017]; Wilgotność materiałów sypkich – czym mierzyć?, 
dostępny na: http://www.akademia-automatyki.pl [dostęp: 1.03.2017].
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System w podstawowej wersji składa się z „mikrofalowej ścieżki pomiarowej”, 
czyli z jednostki sterującej, anteny nadawczej i odbiorczej oraz przewodów łączą-
cych anteny z  jednostką sterującą. Sygnał mikrofalowy emitowany przez antenę 
nadawczą przenika przez produkt i dociera do anteny odbiorczej. Podczas przeni-
kania mikrofal przez produkt występują dwa zjawiska. Pierwszym z nich jest tłu-
mienie, a drugim przesunięcie fazowe nadawanego sygnału. 

Jednym z  takich mierników jest urządzenie LB 456, które służy do ciągłego, 
bezkontaktowego pomiaru wilgotności produktów sypkich (nieprzewodzących), 
takich jak: węgiel, zrębki drewna, kamień wapienny, gips itd.

Drugi. Pomiar neutronowy polega na spowalnianiu szybkich neutronów przez 
atomy wodoru. Po kilku zderzeniach z jądrami wodoru neutron szybki staje się ter-
micznym. Im większa wilgotność, tym więcej neutronów szybkich przekształca się 
w termiczne i w konsekwencji rosną wskazania miernika. 

Przykładowym miernikiem działającym w oparciu o opisane zjawisko neutro-
nowe jest urządzenie LB 350, które służy do ciągłego, bezkontaktowego pomiaru 
wilgotności produktów sypkich, takich jak: koks, rudy i piasek.

Trzeci (wykorzystywany w badanych magazynach). Pomiar w oparciu o pod-
czerwień (NIR – NearInfraRed), bazuje na zjawisku pochłaniania i odbijania przez 
mierzone materiały fal podczerwieni. Znając wielkość odbitego promieniowania 
podczerwonego oraz własności materiału (zależność między pochłanianiem i odbi-
ciem), można określić zawartość wody w produkcie, czyli jego wilgotność. Metoda 
ta jest bezkontaktowa i pozwala mierzyć wilgotności między innymi: papieru, tek-
tury, kartonu, produktów spożywczych.

Jednym z takich mierników jest urządzenie NIR - 6000, które jest  wykorzysty-
wane przede wszystkim do pomiaru składników podawanych do procesu produkcji, 
do kontroli jakości gotowego produktu oraz do sterowania procesami suszenia.

Czwarty. Pomiar pojemnościowy wilgotności bazuje na pomiarze stałej dielek-
trycznej materiałów sypkich, która określa jego wilgotność. Jest to najprostsza, eko-
nomiczna metoda stosowana przy pomiarach w  czasie rzeczywistym wilgotności 
piasku, piasku kwarcowego, wapna, żwiru, rud, osadu ściekowego, zbóż, kruszywa 
do betonu, biomasy (trociny, słoma, zrębki), ryżu, gipsu, gliny itp. Metoda szcze-
gólnie często stosowana na taśmociągach, podajnikach ślimakowych, aczkolwiek 
istnieją także aplikacje w zastosowaniu w zsypach grawitacyjnych.

Takim przykładowym miernikiem są urządzenia serii MMS, które służą do po-
miaru wilgotności wszelkich substancji sypkich o uziarnieniu do 7 mm, lub półpłyn-
nych na taśmociągach, przesypach lub w zbiornikach. Powierzchnia robocza czujnika 
może być wykonana z tworzywa termoplastycznego, ceramiki, teflonu. Grubość war-
stwy mierzonej (penetracja w głąb materiału mierzonego) wynosi około 150 mm14.

14  Zob. Mierniki wilgotności serii MMS, dostępny na: http://www.introl.pl [dostęp: 22.03.2017].
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2.2. Pomiar temperatury 

W magazynach istotnym parametrem, który ma wpływ na jakość, przydatność 
wyrobów i możliwość wprowadzania ich na rynek, jest między innymi temperatura. 

Do pomiaru tej wielkości stosujemy termometry, które w zależności od rodzaju 
wykorzystywanej własności fizycznej dzielimy na15:

−	 rozszerzalnościowe, do których zaliczamy: gazowe, cieczowe, ciśnieniowo-
-cieczowe, ciśnieniowe, parowe, oparte na rozszerzalności ciał stałych;

−	 elektryczne: oporowe, termopary (termoelektryczne), półprzewodnikowe, 
piezoelektryczne;

−	 optyczne;
−	 specjalne i inne.
Działanie termometrów rozszerzalnościowych polega na wykorzystaniu zmiany 

objętości ciała termometrycznego pod wpływem zmiany temperatury. Ciałem termo-
metrycznym może być ciało w stanie stałym, ciekłym lub gazowym. Gdy znana jest 
zależność pomiędzy objętością ciała termometrycznego a jego temperaturą, ze zmie-
rzonych zmian objętości wnioskuje się o zmianie temperatury. W praktyce elementy 
mierzące zmiany objętości ciała termometrycznego są wyskalowane wprost w °C.

Termometry elektryczne wykorzystują wpływ ciepłoty na właściwości elek-
tryczne materiałów wykorzystywanych do budowy czujników lub zmianę różnicy 
potencjałów na stykach różnych materiałów wraz z temperaturą.

Obecnie najczęściej stosowany miernik temperatury to pirometr, który mierzy 
temperaturę powierzchni danego obiektu. Działa w oparciu o analizę promieniowania 
cieplnego emitowanego przez badane ciała. Dla zwiększenia wygody i dokładności 
pomiaru urządzenie wyposażone jest w wskaźnik laserowy, który ułatwia precyzyjne 
wycelowanie w mierzony obiekt. W praktyce jest to bezdotykowy termometr na pod-
czerwień w kompaktowej obudowie w kształcie pistoletu. Pomiar odbywa się poprzez 
skierowanie urządzania na obiekt i przyciśnięcie przycisku na pirometrze. Szczególnie 
jest on przydatny do pomiaru temperatury powierzchni obiektów bardzo gorących 
(do 1300 oC), niebezpiecznych, trudno dostępnych, ruchomych i stałych. 

2.3. Pomiar tlenu

Tlen stosowany jest w wielu procesach technologicznych, na przykład podczas spala-
nia lub utleniania. Przy innych działaniach jego obecność może być niewskazana, a w nie-
których przypadkach wręcz niebezpieczna. W nowoczesnych magazynach, by zmniejszyć 
ryzyko powstania pożaru, obniża się ilość tlenu w powietrzu. Istotny staje się więc ciągły 
pomiar tlenu, umożliwiający regulację lub zabezpieczenie instalacji technologicznej. 

15  M. Karczewski, Laboratorium termodynamiki technicznej, WAT, Warszawa 2007, s. 5.
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Do pomiaru zawartości tlenu wykorzystywane są techniki bazujące na różnych 
zasadach pomiarowych. Najczęściej stosowane są metody oparte na własnościach 
magnetycznych tlenu, elektro-chemiczne i  cyrkonowe ogniwa. Przydatność tych 
rozwiązań pomiarowych jest uzależniona od rozmaitych czynników, między inny-
mi od rodzaju mierzonego gazu, temperatury, ciśnienia, instalacji czy warunków 
otoczenia. 

W praktyce jednym z mierników do pomiaru stężenia tlenu w powietrzu meto-
dą przepływową jest urządzenie LB-905. Kontrolowany gaz doprowadzany jest do 
tlenomierza O2 poprzez wyprowadzone króćce. Umożliwia to włączenie tlenomie-
rza w  układ rurek pobierających powietrze z  kontrolowanego obszaru. Przepływ 
mierzonego gazu powinien być wymuszony np. przez pompkę powietrza. Wyniki 
pomiarów transmitowane są poprzez interfejs będący podstawowym sposobem łą-
czenia urządzeń pomiarowych w systemach firmy LAB-EL. Interfejs wykorzystuje 
dwuprzewodową linię o dowolnej polaryzacji, umożliwiając przesyłanie bez zakłó-
ceń danych jednocześnie z zasilaniem na znaczne odległości (nawet tysiąc metrów). 

Mierniki tlenu znalazły zastosowanie między innymi w metodzie zapobiegania po-
żaru w magazynach poprzez redukcję tlenu (systemu zabezpieczenia azotem16 – SZA). 
Zjawisko takie określamy jako inertyzacja, która polega na kontrolowanej redukcji stę-
żenia tlenu za pomocą gazu obojętnego (w naszym przypadku azotu). Zredukowanie 
i utrzymywanie zawartości tlenu na odpowiednim, bezpiecznym poziomie (zazwyczaj 
z 21%17 do 15%) powoduje, że towar zgromadzony w magazynie się nie zapali. 

System SZA składa się z18: 
−	 źródła azotu – generatora azotu / generatorów azotu; 
−	 instalacji rozprowadzającej azot do wnętrza zabezpieczanego pomieszcze-

nia (dysze azotowe, zawory, rurociągi);
−	 instalacji elektrycznej i  aparatury kontrolno-pomiarowej (mierniki tlenu, 

dwutlenku węgla, temperatury, wilgotności);
−	 elementów informacyjno-ostrzegawczych (szyldy ostrzegawcze, sygnaliza-

tory świetlno-dźwiękowe, plafony informacyjne, wyświetlacze LED, przełączniki 
kluczykowe stężenia tlenu itp.);

−	 głównej rozdzielnicy systemu z panelem operatora.

16 Azot to podstawowy składnik powietrza, jest gazem obojętnym, bezbarwnym, bezwonnym, nie jest 
gazem trującym, posiada gęstość zbliżoną do gęstości powietrza, nie przewodzi prądu elektrycznego 
oraz bardzo dobrze rozprzestrzenia się w zabezpieczanym obszarze, dzięki czemu idealnie nadaje się 
do ochrony przed pożarem.
17  Powietrze otaczające w środowisku składa się z 78% obj. azotu, 21% obj. tlenu i 1% obj. innych 
gazów śladowych.
18 System redukcji tlenu, dostępny na: http://pmgpl.com.pl/ [dostęp: 4.03.2017].
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2.4. Pomiar dwutlenku węgla

Pomiary stężenia CO2 dokonywane są za pomocą specjalistycznych czujników, 
których zasady działania oparte są na określonych metodach pomiaru. Do najbar-
dziej powszechnych czujników zaliczamy19:

−	 czujniki elektrochemiczne – działanie oparte jest na reakcji zachodzącej 
pomiędzy dwoma elektrodami czujnika, jedna z nich stanowi elektrodę odniesie-
nia, natomiast druga jest elektrodą pomiarową, której potencjał zależy od stężenia 
dwutlenku węgla;

−	 czujniki wykorzystujące podczerwień; występują w  dwóch zasadniczych 
wersjach:
	foto-akustycznej – zasada działania: 1) próbka gazu zostaje wprowadzona 

do komory pomiarowej i wystawiona na działanie fali pulsującego promieniowania 
podczerwonego o  szczególnej długości, 2) jeśli próbka zawiera dany gaz, wchło-
nie on promieniowanie podczerwone w  ilości proporcjonalnej do stężenia obec-
nego gazu, 3) cząsteczki gazu podgrzewają się i schładzają w miarę absorbowania 
pulsującej energii podczerwieni, 4) zmiany ciśnienia wynikające z  podgrzewania 
i schładzania cząsteczek są mierzone przez czuły mikrofon umieszczony wewnątrz 
foto-akustycznego monitora podczerwieni,
	niedyspersyjnej absorpcji podczerwieni (NDIR) – czujniki pracują na za-

sadzie podczerwieni, która w wąskim zakresie długości swoich fal jest absorbowana 
przez dwutlenek węgla, część energii promieniowania zostaje zaabsorbowana przez 
badany gaz, a pozostała część dociera do detektora (zastosowanie filtra daje pew-
ność, że badanym gazem jest wyłącznie interesujący nas dwutlenek węgla). 
	W praktyce jednym z  takich mierników do pomiaru stężenia dwutlenku 

(ditlenku) węgla jest urządzenie LB-852. Wyposażone jest ono w analogowe wyj-
ście napięciowe 0..10V oraz cyfrowy interfejs prądowy. Urządzenie zasilane jest 
z zewnętrznego źródła napięcia. Kontrolowany gaz doprowadzany jest do czujnika 
CO2 poprzez wyprowadzone króćce. Przepływ mierzonego gazu powinien być wy-
muszony, np. przez pompkę powietrza. Dzięki interfejsowi miernik CO2 może być 
dołączony do systemów oferowanych, takich jak: np. regulator warunków klima-
tycznych, rejestrator danych. LB-852 jest miernikiem posiadającym funkcję autoka-
libracji (w tym celu przynajmniej raz w tygodniu do włączonego miernika powinno 
zostać doprowadzone świeże powietrze)20.

19  Zob. P. Szuba, Pomiar dwutlenku węgla a układy klimatyzacji i wentylacji, dostępny na: http://www.
podkontrola.pl [dostęp: 28.02.2017].
20  Miernik CO2, pomiar stężenia dwutlenku (ditlenku) węgla LB-852, dostępny na: http://www.label.
pl/ [dostęp: 28.02.2017].
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2.5. Pomiar natężenia światła

Światło jest jednym z ważniejszych elementów wpływających na komfort pracy, 
samopoczucie i bezpieczeństwo ludzi przebywających w danym pomieszczeniu. To 
czynnik mogący wywoływać wiele zmian w surowcach, np. rozkład witamin, zmia-
ny w tłuszczach, odbarwienia, i dlatego jest jedną z podstawowych oraz najczęściej 
mierzonych wartości. Pomiar światła dokonuje się przez podanie natężenia oświe-
tlenia21 i wyraża się w systemie SI między innymi w luksach. 

Natężenie oświetlenia w  uproszczeniu określa ilość światła, które wysłane ze 
źródła i odbite od różnych „przeszkód” (ścian, mebli, elementów konstrukcyjnych 
oprawy itd.) dociera w dane miejsce. Jest to też wartość, którą podają różne normy 
jako zalecaną dla poszczególnych pomieszczeń i rodzajów wykonywanej czynności. 

Na rynku jest wiele dostępnych różnych luksomierzy. Zaliczamy do nich między 
innymi urządzenie LB-900. Składa się ono z mikroprocesorowego układu pomiarowego 
oraz z wewnętrznego czujnika promieniowania – fotodiody krzemowej, jest urządze-
niem stacjonarnym, o niewielkich rozmiarach, zasilanym z zewnętrznego źródła.

Światłomierz ten wykorzystuje wbudowaną fotodiodę krzemową. Pomiar świa-
tła jest dokonywany przetwornikiem analogowo-cyfrowym o wysokiej dokładno-
ści. Na podstawie zmierzonego napięcia z wewnętrznego czujnika promieniowania 
oraz cyfrowych danych kalibracyjnych zapamiętanych podczas wzorcowania w pa-
mięci przyrządu mikroprocesor, wbudowany w przetwornik, oblicza aktualny wy-
nik pomiaru natężenia promieniowania. 

Światłomierz (luksomierz, fotometr) LB-900 jest wyposażony w cyfrowy inter-
fejs o przebiegach czasowych wykorzystany do transmitowania danych. 

Za pomocą interfejsu miernik ten może być dołączony do dowolnego systemu 
rejestracji (zbierania danych), np. za pomocą konwertera do dowolnego komputera, 
do stacji meteorologicznej. Umożliwia to zdalne i automatyczne zbieranie danych 
pomiarowych z miernika promieniowania słonecznego światłomierza22.

Zakończenie

Badania przeprowadzone w trzech magazynach pozytywie potwierdziły hipote-
zę: Identyfikacja warunków fizyko-chemicznych i  ich systematyczne monitorowanie 
wpływa na warunki przechowalnictwa towarów w magazynie. Obserwacje, badanie 
sądów i opinii z rozmowy z ekspertami potwierdzają, że w magazynach funkcjonują 
nowoczesne systemy monitoringu środowiska. To pozwala zarządzać warunkami 
klimatycznymi dla pracowników magazynu i  przechowywania towarów zgodnie 

21  Natężenie oświetlenia to ilość światła padająca na powierzchnię, liczona w konkretnym punkcie.
22  Zob. Światłomierz, luksomierz, fotometr – miernik promieniowania słonecznego LB-900, dostępny 
na: http://www.label.pl/ [dostęp: 28.02.2017].
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z wymogami. Zbudowane systemy techniczne ściśle odpowiadają wymogom zawar-
tymi w dokumentach międzynarodowych i krajowych.
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SIECIOWY SYSTEM WYTWARZANIA 
W WARUNKACH KOOPETYCJI SEKTOROWEJ

NETWORK MANUFACTURING SYSTEM 
IN THE CONDITION OF SECTOR COOPETITION

Streszczenie: Opracowanie koncentruje się na problemie organizacji sieci powiązań zaso-
bów rozproszonych w ramach koopetycji sektorowej. Celem opracowania jest wykazanie, że 
koopetycja sektorowa może być postrzegana jako sieć powiązań, która stanowi szczególny 
przypadek sieci gospodarczej. Wytworzenie wartości w sieci wymaga koordynacji zasobów 
rozproszonych poprzez jej ustrukturyzowanie. Proponuje się, że struktura sieciowego syste-
mu wytwarzania jest adekwatną formą uporządkowania sieci zasobów rozproszonych.
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Słowa kluczowe: sieci gospodarcze, sieci przemysłowe, sieciowy system wytwarzania, roz-
proszenie zasobów, koopetycja sektorowa

Abstract: This paper focuses on the problem of distributed resources network organization 
under condition of sector coopetition. The aim of this paper is to show that sector coopetition 
can be seen as a  special case of industrial network. Value creation in the network requires 
the coordination of distributed resources by structuring. It is proposed that the structure of 
network manufacturing system is an adequate form of order distributed resources network.

Keywords: economic networks, industrial networks, network manufacturing system, distri-
buted resources, sector coopetition

Wstęp

Szans na przetrwanie w turbulentnym otoczeniu organizacji, koncentrującej swoją 
działalność na wytwarzaniu, należy poszukiwać w sieci powiązań. Sieć powiązań znaj-
duje niezbędne zasoby, warunkuje i  umożliwia ich wykorzystanie. Przedsiębiorstwa 
udostępniające zasoby otoczeniu mogą być postrzegane jako aktorzy posiadający wy-
magane do wytworzenia wartości kompetencje, którzy połączeni są ze sobą więziami 
międzyorganizacyjnymi zmieniającymi się w czasie i osadzeni w wynikającej z tych wię-
zi sieci powiązań z możliwymi do identyfikacji partnerami1. Właściwe skonfigurowanie 
zasobów i umiejętności znajdujących się w sieci w kluczowe kompetencje pozwala na 
osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku2. Zaangażowanie w realizację procesów 
wytwarzania zasobów znajdujących się w  różnych systemach określane jest mianem 
warunków rozproszenia zasobów3. Zorganizowanie zasobów rozproszonych w  sieci 
powiązań wymaga w ogólnym ujęciu w pierwszej kolejności ich identyfikacji i poszu-
kiwania, a następnie sprawnej koordynacji w celu osiągnięcia najbardziej pożądanych 
przebiegów procesów w danych warunkach konfiguracji sieci4. Pierwszy problem spro-
wadza się do organizacji sieci, drugi natomiast do koordynacji sieci.

Sieć powiązań między współpracującymi przedsiębiorstwami określana jest w  lite-
raturze zagadnienia mianem sieci międzyorganizacyjnych, traktowanych jako względnie 
trwałe zgrupowanie autonomicznych, wyspecjalizowanych firm, które uczestniczą w sys-
temie kooperacji opartej na zasadach rynkowych, przy czym jest to układ przynajmniej 
trzech organizacji zorientowanych na realizację zbieżnych celów5. Analiza literatury zagad-

1  W. Czakon, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012, s. 25.
2 P. Ritala, H. Ellonen, Competitive advantage in interfirm cooperation: old and new explanations, “Com-
petitiveness Review” 2010, vol. 20, No. 5, s. 367-383.
3  M. Dudek, Projektowanie szczupłych systemów wytwarzania, Difin, Warszawa 2016, s. 199-205;               
M. Dudek, Szczupłe systemy wytwarzania, Difin, Warszawa 2016, s. 20-21.
4  M. Dudek, Szczupłe systemy…, s. 9.
5  A. Zakrzewska-Bielawska,  Strategie przedsiębiorstw w  sieci. Wyniki badań firm high-tech, [w:]                      
R. Krupski (red.),  Zarządzanie strategiczne. Strategie sieci i  przedsiębiorstw w  sieci, Prace Naukowe 
Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 32, Wałbrzych 2015, s. 440.
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nienia wskazuje, że możliwe jest taktowanie koopetycji sektorowej jako szczególny przy-
padek sieci gospodarczej. Sieć gospodarcza może być traktowana jako rodzaj organizacji 
sieciowej, rozumianej jako „sieć instytucji lub ich części zespołów i osób zlokalizowanych 
w różnych miejscach, zorganizowanych w luźno związane i nieprzejrzyste struktury, które 
łączy wspólny cel, którym jest świadczenie usług lub sprzedaż produktów dla tego samego 
klienta”6. Literatura zagadnienia w szerokim zakresie analizuje problem organizacji sieci 
powiązań na poziomie strategicznym zarządzania, pomijając zagadnienia związane z ko-
ordynacją sieci, w szczególności związane z koordynacją w celu realizacji procesów wy-
twarzania, wynikających z bieżących zamówień klientów. Sieć gospodarcza, w której reali-
zowane są procesy wytwarzania, jest rodzajem sieci przemysłowej7. Jak stwierdza Dekkers, 
problemy organizacji i zarządzania sieciami przemysłowymi na poziomie operatywnym 
wymagają ekspansji wybiegającej poza obecnie dominujące poglądy i koncepcje8. 

1. Koopetycja sektorowa jako sieć powiązań

Koopetycja sektorowa jest obok współistnienia, współdziałania i konkurencji jedną 
z możliwych relacji rynkowych pomiędzy jego uczestnikami9. Koopetycję uznaje się za 
jeden z głównych elementów nowoczesnej gospodarki10, postrzegając ją również jako 
alternatywną formę konkurencji i współdziałania.  Koopetycja nie jest rozwinięciem 
konkurencji ani współdziałania11, lecz bazuje na kooperencji rozumianej jako „układ 
strumieni jednoczesnych i współzależnych relacji konkurencji i kooperacji między kon-
kurentami zachowującymi swoją odrębność organizacyjną”12. W ogólnym ujęciu ko-
opetycja zakłada jednoczesną kooperację i konkurencję między przedsiębiorstwami13, 

6  Z. Malara, Struktury sieciowe sposobem na uelastycznienie systemu zarządzania przedsiębiorstwem w okresie 
globalnego kryzysu, [w:] R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Wyzwania restrukturyzacyjne w  obliczu globalnego 
kryzysu gospodarczego, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, s. 159.
7  Pojęcie sieci przemysłowej odnosi się do ogólnego ujęcia szeroko rozumianej współpracy 
przedsiębiorstw produkcyjnych, tj. zarówno do sieci kolaboracyjnych, jak i sieci produkcyjnych czy 
układów kooperacji między przedsiębiorstwami, za: H. O’Neill, P. Sackett,  The Extended Manufacturing 
Enterprise Paradigm, „Management Decision” 1994, Vol. 32, No. 8, s. 42-49.
8  R. Dekkers, C.A.V. Luttervelt, Industrial networks: Capturing changeability?, “International Journal 
of Networking and Virtual Organisations” 2006, No. 3, s. 1-24.
9  M. Bengtsson, S. Kock, Cooperation and Competition in relationship between Competitors in Business 
Networks, “Journal of Business & Industrial Marketing” 1999, Vol. 14, No. 3, s. 178-191.
10  W. Czakon, A.S., Fernandez, A.  Minà, Editorial – From Paradox to Practice: the Rise of Coopetition 
Strategies, “International Journal of Business Environment” 2014, Vol. 6, No. 1,  s. 1-10.
11  G.B. Dandino, F. Le Roy,  S. Yami, W. Czakon, Strategie koopetycji – nowa forma dynamiki 
międzyorganizacyjnej, „Przegląd Organizacji” 2008, nr 6, s. 3.
12  J. Cygler,  Kooperancja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wydawnicza 
Szkoły Głównej Handlowej w  Warszawie, Warszawa 2009, s. 15-19. Przy czym zakres współpracy 
ograniczony jest do obszaru wspólnego wytwarzania, realizacji działań marketingowych czy realizacji 
prac badawczo-rozwojowych, a  relacje między przedsiębiorstwami w ramach kooperancji nie mają 
powtarzalnego charakteru i ograniczają się do realizacji określonej wspólnie przez przedsiębiorstwa 
wiązce celów. Więcej w opracowaniu:  J. Cygler, Kooperanacja przedsiębiorstw...
13  M. Bengtsson, S. Kock, Co-opetitive Relationships in Business Networks - to Cooperate and Compete 
Simultaneously, “Industrial Marketing Management” 2000, Vol. 20, No. 5, s. 411-426.
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ale przy powtarzalnej możliwości współpracy, przejawiającej się dążeniem w kierunku 
realizacji zarówno indywidualnych, jak i wspólnych celów14, w tym również w zakresie 
kształtowania oferty produktowej oraz obsługi klienta, co odróżnia ją od kooperencji.  
Głównym celem współpracy konkurujących przedsiębiorstw, jak wskazują Branden-
burger i Nalebuff, jest stworzenie większej wartości, z której korzyści są dzielone między 
nimi poprzez bezpośrednią konkurencję15, przy czym gra rynkowa między nimi prowa-
dzona jest w taki sposób, że możliwe jest osiągnięcie przez każdą z nich nie zawsze rów-
nych16 korzyści17: finansowych (główne poprzez minimalizację kosztów), technologicz-
nych (nowych technologii, wydajności, produktywności) i operacyjnych (ryzyka, nie-
pewności, efektywności), oraz minimalizacji presji ze strony pozostałej konkurencji18. 
Jak stwierdzają Dandino, Le Roy, Yami i Czakon, koopetycję należy traktować jako „sys-
tem aktorów w interakcji opartej na częściowej zgodności celów i interesów19, a podsta-
wą tego systemu są dynamiczne więzi międzyorganizacyjne pomiędzy kooperującymi 
aktorami20. Zbiór aktorów połączonych zbiorem więzi definiowany jest zgodnie z pro-
pozycją Czakona jako sieć21, przy czym należy zaznaczyć, że literatura zagadnienia nie 
wskazuje jednoznacznie definicji sieci22. Pojęcie sieci w naukach o organizacji i zarzą-
dzaniu może być postrzegane jako przedmiot badań, forma organizacyjna lub sposób 
koordynacji współdziałania23. Definicja zaproponowana przez Czakona pozwala trakto-
wać zatem koopetycję sektorową jako sieć stanowiącą przedmiot badań oraz sposób ko-
ordynacji współdziałania. Sieć jako przedmiot badań „to obiekt złożony z wierzchołków 
oraz łączących je więzi, o specyficznych cechach odnoszących się do jego struktury, po-
zycji aktorów w tej strukturze oraz wpływu tych zmiennych na istotne zjawiska i procesy 
gospodarcze”24. Sieć taktowana jako sposób koordynacji współdziałania to natomiast 
szczególny typ organizacji i kontroli wykorzystujący mechanizmy rynkowe, biurokra-
tyczne i relacyjne25, którym jest system więzi międzyorganizacyjnych (sieć powiązań). 

14  M.H. Best, The New Competition: Instructions for Industrial Restructuring, Polity Press, Cambridge 
and Oxford 1990, s. 11.
15 A.M. Brandenburger, B.J. Nalebuff, Co-opetition, Doubleday, New York 1996.
16  G.B. Dandino, F. Le Roy,  S. Yami, W. Czakon, Strategie koopetycji…
17  Y. Luo, Coopetition in International Business, Copenhagen Business School, Frederiksberg 2004.
18  D.R. Gnyawali, R. Park, Co-opetition and Technological Innovation in Small and Medium-sized 
Enterprises: A Multilevel Conceptual Model, “Journal of Small Business Management” 2009, Vol. 47, 
No. 3, s. 308-330.
19  G.B. Dandino, F. Le Roy,  S. Yami, W. Czakon, Strategie koopetycji...
20  W. Czakon, Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007, s. 23.
21  W. Czakon, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012, s. 15.
22  Przegląd definicji sieci można znaleźć m.in. w opracowaniach:  J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. 
Jasiński, Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, CH Beck, 
Warszawa 2012; W. Czakon, Sieci…
23  K.G. Provan, S.E. Human, Legitimacy Building in the Evolution of Small-Firm Multilateral Networks: 
A Comparative Study of Success and Demise, “Administrative Science Quarterly” 2000, Vol. 45, No. 2, 
s. 337-339.
24  W. Czakon, Sieci…, s. 15.
25  Ibidem, s. 16.
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System ten może być postrzegany jako przedsiębiorstwo w  obszarze współ-
działania podmiotów gospodarczych26, określane w literaturze zagadnienia przed-
siębiorstwem wirtualnym czy organizacją sieciową. Współpraca przedsiębiorstw 
w  celu wytworzenia wartości oparta na systemie więzi międzyorganizacyjnych, 
przejawiającym się wzajemnym udostępnianiem i wykorzystywaniem posiadanych 
przez przedsiębiorstwa zasobów, określana jest w ogólnym ujęciu mianem sieci go-
spodarczej27, natomiast  w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych sieci przemy-
słowej28. Należy przy tym zaznaczyć, że współpraca ta nie obejmuje tradycyjnych 
relacji dostawca-odbiorca. Relacje pomiędzy pozostałymi podmiotami w łańcuchu 
wartości, jak również organizacjami znajdującymi się w otoczeniu, zachodzą w sie-
ciach międzyorganizacyjnych29.  

Na podstawie przedstawionych rozważań należy stwierdzić, że koopetycja sek-
torowa w  przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych jest szczególnym rodzajem 
sieci przemysłowej (por. rys. 1).

Rysunek 1. Koopetycja sektorowa jako rodzaj sieci przemysłowej
Figure 1. Sector coopetition as a kind of industrial network

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeglądu literatury.

26  W. Czakon, Dynamika więzi…, s. 37.
27  W. Czakon, Sieci…, s. 25-26
28  R. Dekkers, C.A.V. Luttervelt, Industrial networks: Capturing changeability?, “International Journal 
of Networking and Virtual Organizations” 2006, Vol. 3, s. 1-24.
29  A. Zakrzewska-Bielawska, Strategie przedsiębiorstw w sieci…, s. 440.
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2. Koopetycja sektorowa jako podłoże bazy zasobów rozproszonych

Realizacja głównego celu koopetycji, którym jest współtworzenie wartości, 
wymaga przede wszystkim konsolidacji zasobów posiadanych przez przedsię-
biorstwa30, które dotychczas ze sobą konkurowały. Zasoby te, udostępniane przez 
przedsiębiorstwa ich otoczeniu, tworzą bazę zasobów rozproszonych, stanowiących 
wierzchołki sieci wraz z możliwymi do wystąpienia powiązaniami kooperacyjnymi 
między nimi. Sieć ta jest odzwierciedleniem istnienia systemu więzi międzyorgani-
zacyjnych. Podstawowym warunkiem istnienia bazy zasobów rozproszonych jest 
przyczynianie się poszczególnych zasobów do tworzenia wartości, co jednocze-
śnie jest uznawane za warunek konieczny do zaangażowania się przedsiębiorstwa 
w tworzenie więzi międzyorganizacyjnych31. 

Tworzenie więzi organizacyjnych między przedsiębiorstwami wynika z  jednej 
strony z faktu, iż przedsiębiorstwa chcą tworzyć więzi z konkretnymi partnerami, któ-
rzy posiadają zasoby krytyczne, o strategicznym znaczeniu dla tego przedsiębiorstwa32 
i/lub poszukują możliwości korzystania z posiadanych przez tych partnerów zasobów. 
Żadne przedsiębiorstwo nie jest zasobowo doskonałe, gdyż samodzielnie nie może 
hierarchicznie kontrolować wszystkich zasobów potrzebnych mu do wytworzenia 
wartości33. Z drugiej strony natomiast tworzenie więzi warunkuje sposób wykorzy-
stania zasobów będących w dyspozycji danego przedsiębiorstwa, którego celem jest 
maksymalne ich wykorzystanie poprzez kooperację34. 

W ramach koopetycji sektorowej, traktowanej jako sieć powiązań, nie tylko zasoby 
komplementarne tworzą bazę zasobów rozproszonych. Wymagania stawiane współ-
czesnemu wytwarzaniu wymuszają organizację systemów wytwarzania w taki sposób, 
aby uwaga została skoncentrowana na zdolności do spełniania oczekiwań klientów 
oraz skróceniu czasu reakcji na ich zmienność, co wykracza poza możliwości trady-
cyjnie zorganizowanych przedsiębiorstw produkcyjnych35. Ich spełnienie możliwe 
jest wyłącznie poprzez tworzenie odpowiednich kompetencji w obszarze współpracy 
przedsiębiorstw36, które muszą bazować nie tylko na zasobach komplementarnych, 

30  D.R. Gnyawali, R. Park, Co-opetition and Technological Innovation in Small and Medium-sized 
Enterprises: A Multilevel Conceptual Model, “Journal of Small Business Management” 2009, Vol. 47, 
No. 3, s. 308-330.
31  G. Ahuja, The Duality of Collaboration: Inducements and Opportunities in the Formation of Interfirm 
Linkages, “Strategic Management Journal” 2000, Vol. 21, No. 3, s. 317-343.
32  W. Czakon, Dynamika więzi …, s. 123.
33  W. Czakon, Sieci…, s. 24.
34  W. Czakon, Dynamika więzi…, s. 143.
35  W  szczególności związane z: oczekiwaną elastycznością (asortymentu wyrobów i  wielkości 
produkcji), oczekiwaną efektywnością, oczekiwanym czasem reakcji na zmiany produktów (zarówno 
w obszarze rozwoju produktu, jak i tworzenia i zarządzania łańcuchami dostaw), które zostały również 
określone jako główne czynniki przyczyniające się do zwinności.
36  R. Dekkers, A Co-evolutionary Perspective on Distributed Manufacturing, [in:] H. Kuhnle (eds.), 
Distributed Manufacturing, Springer-Verlag, London 2010, s. 29-50.
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lecz również redundantnych, unikatowych czy trudnych do pozyskania samodziel-
nie przez poszczególne przedsiębiorstwa. Pozwala na to współpraca przedsiębiorstw, 
które ze sobą konkurują, co stwarza jednocześnie podstawy stworzenia stabilnej bazy 
zasobów rozproszonych. Stabilność bazy wynika z faktu, że współzależność zasobowa 
partnerów jest silniejsza i bardziej trwała niż uzależnienie zasobowe od otoczenia37, 
charakterystyczne dla aktualnie dominujących w praktyce gospodarczej form koope-
racji przedsiębiorstw. Uzależnienie zasobowe od otoczenia redukowane jest poprzez 
urozmaicenie wewnętrzne sieci przemysłowej, stawiając konkurentów w relatywnie 
gorszej sytuacji rynkowej, a  dysponowanie zróżnicowaną bazą zasobową zwiększa 
własny potencjał i ułatwia adaptację do zmieniających się warunków otoczenia.

Tworzenie bazy zasobów rozproszonych w warunkach koopetycji sektorowej na-
leży traktować jako problem organizacji sieci powiązań. Zorganizowania sieciowego 
nie można traktować wyłącznie w kategoriach występowania aktorów reprezentują-
cych zasoby rozproszone i powiązania między nimi, lecz musi je charakteryzować38:

 – dezintegracja pionowa,  ponieważ poszczególne działania w łańcuchu war-
tości, tradycyjnie wykonywane w granicach pojedynczego przedsiębiorstwa, są re-
alizowane w odrębnych podmiotach;

 – broker, ponieważ wyodrębnienie działań w  łańcuchach wartości wymaga 
ich odpowiedniego ulokowania przez określony podmiot;

 – mechanizmy rynkowe, ponieważ działania w łańcuchu wartości są konfigu-
rowane w dynamiczny sposób, nie są oparte na hierarchicznym podporządkowaniu 
właściwym tradycyjnej organizacji, ale opierają się na umowach i wynagrodzeniu 
za rezultat,

 – pełny dostęp do informacji, poprzez który uczestnicy uzgadniają odgór-
ną wartość oraz zasady jej podziału oraz poprzez który mogą monitorować postęp 
tworzenia wartości,

 – wykorzystanie kluczowych kompetencji oraz komplementarny dobór 
uczestników, ułatwiające osiągnięcie synergii ponadorganizacyjnej.

Reintegracja łańcucha wartości kształtuje strukturę sieci, tworząc wzorzec rela-
cji pomiędzy jej członkami, natomiast odrębność członków sieci powoduje, że ko-
nieczne jest występowanie brokera, który odgrywa rolę twórcy, integratora i lidera 
sieci39, zatem jest podmiotem tworzącym bazę zasobów rozproszonych. Organiza-
cja sieci obejmuje: zaprojektowanie układu sieciowego, selekcję partnerów, nego-
cjacje oraz konstruowanie sieci40 (por. rys. 2). Proces organizacji sieci sprowadza 

37  W. Czakon, Dynamika więzi…, s. 123.
38  R. Miles, C. Snow, Network Organizations: New Concepts for New Forms, McKinsey Quarterly, 
autumn  1986, s. 53-66.
39  W. Czakon, Sieci…; R. Miles, C. Snow, Network Organizations…
40   T. Jarvensivu, K. Moller, Metatheory of Network Management: A Contingency Perspective, “Industrial 
Marketing Management” 2009, Vol. 38, s. 654-661; P. Dembinski, Very Large Enterprises, Focal Firms 
and Global Value Chains, “Revista de Economia Mundial” 2009, Vol. 23, s. 107-130.
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się zatem do określenia podmiotowego układu konkretnych wykonawców działań 
w  procesie tworzenia wartości dysponujących dobranymi kompetencjami i  zaso-
bami, a  następnie do utworzenia relacji w  istniejącym układzie podmiotowym41, 
które pozwolą na wykorzystanie zasobów w procesach tworzenia wartości w efekcie 
ustanowienia koordynacji sieciowej warunkującej kierowalność sieci42. 

Sposób koordynacji opisuje rolę mechanizmów alokacji zasobów, koordyna-
cji działań i mechanizmów kierowania43. Ustanawianie koordynacji sieciowej jest 
funkcją zarządzania w  stadium funkcjonowania organizacji sieciowej i  związane 
jest z uporządkowaniem bazy zasobów w celu wytworzenia wartości w efekcie re-
alizacji zintegrowanego procesu wytwarzania. Koordynacja sieciowa wprowadzana 
jest poprzez przyjęcie przez sieć powiązań określonej formy uporządkowania, która 
postrzegana jest jako forma zorganizowania sieci44.

 
3. Koordynacja zasobów rozproszonych 

w warunkach koopetycji sektorowej

Warunkiem koordynacji zasobów rozproszonych jest istnienie uporządkowa-
nego zbioru elementów wyrażonego poprzez strukturę. Zbiór elementów o określo-
nej strukturze jest systemem. Struktura systemu wyraża zatem formę uporządkowa-
nia sieci powiązań. Zorganizowanie systemu wytwarzania zapewnia strukturyzację 
i konfigurację sieci powiązań oraz kierowalność siecią. Jedyną formą zorganizowa-
nia systemu wytwarzania, postrzeganego jako zbiór elementów o ustalonych powią-
zaniach kooperacyjnych między nimi, która zapewnia możliwość jego organizacji 
w oparciu o sieć powiązań między zasobami wyodrębnionymi z różnych systemów, 
jest sieciowy system wytwarzania  (ang. Network Manufacturing System)45. 

Ustalone powiązania kooperacyjne w systemie należy traktować jako powiąza-
nia strukturalne, tzn. wynikające z zaprojektowanej struktury systemu, która okre-
śla relacje pomiędzy jego elementami. Sieciowy system wytwarzania jest zbiorem 
autonomicznych jednostek, wyodrębnionych z istniejących i nowo projektowanych 
systemów wytwarzania, określanych mianem modułów wytwórczych. Modułem 
wytwórczym może być pojedyncze stanowisko robocze, grupa stanowisk roboczych 
czy cały system o określonej formie struktury. Moduły wytwórcze w sieciowym sys-
temie wytwarzania połączone są siecią kooperacji traktowaną jako spoiwo poszcze-

41  Jak również określenie reguł współdziałania i tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania.
42  W. Czakon, Sieci…, s. 69.
43  Ibidem, s. 16.
44  A. Grandori, G. Soda, Inter-Firm Networks: Antecedents, Mechanisms and Forums, “Organization 
Studies” 1995, Vol. 16, No. 2, s. 183-214.
45  K. Czajka, Essentials of organizing network manufacturing system in the environment of distributed 
resources, [in:] A. Jaki, T. Rojek (eds.), Managing organizations in changing environment: models – 
concepts – mechanisms, Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków 2014, s. 181-190.
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gólnych elementów systemu, które realizują kolejne etapy zintegrowanego procesu 
wytwarzania46. Sieciowy system wytwarzania w warunkach rozproszenia zasobów 
należy traktować jako wirtualną i dynamiczną jednostkę, która reprezentowana jest 
przez logiczną i tymczasową strukturę wytwarzania, koordynującą zasoby wytwór-
cze reprezentowane przez moduły wytwórcze znajdujące się w różnych lokalizacyj-
nie miejscach. Struktura ta tworzona jest w celu zaspokojenia określonej potrzeby 
klienta, a podstawowymi problemami związanymi z jej organizacją są dobór wła-
ściwych zasobów wraz z  modułami wytwórczymi, które zagwarantują realizację 
określonego zadania, następujący zgodnie z automatycznie wygenerowaną ścieżką 
wytarzania oraz stworzenie podstawy metodologicznej pozwalającej na organizację 
systemu i koordynację wykonywania zadań cząstkowych przez poszczególne zaso-
by47, a  zatem kierowalność siecią. Podstawą doboru zasobów jest określenie spo-
sobu tworzenia wartości dla produktów związanych z  określonym zamówieniem 
klienta (czy zbiorem zleceń produkcyjnych), które będą materializowały sieć, co 
jest podstawowym warunkiem kierowania siecią48, a następnie określenie łańcucha 
wartości, zasobów oraz kompetencji niezbędnych do wytworzenia planowanej war-
tości49 poprzez wygenerowaną ścieżkę wytwarzania. 

Koordynacja sieci związana jest z problemem uporządkowania zbioru zasobów 
wyodrębnionego z bazy zasobów rozproszonych. Wniesienie stopnia uporządkowa-
nia w zbiór nieuporządkowany jest przedmiotem organizacji w ujęciu czynnościo-
wym50, a jej sens rezultatowy odzwierciedla zorganizowany system. Zorganizowanie 
systemu cechuje określony ogół relacji zachodzących pomiędzy elementami syste-
mu, czyli struktura systemu, określona poprzez powiązania strukturalne. Proces 
organizacji systemu i koordynacja sieci (por rys. 2) jest zadaniem, tzw. centrum zle-
ceń51 tworzonego jako odrębna jednostka organizacyjna lub jako wydzielona część 
z  jednego ze współpracujących przedsiębiorstw, przy czym zarządzanie zasobami 
niezbędnymi do realizacji aktualnych i przyszłych procesów produkcyjnych jest re-
alizowane przez brokera odpowiedzialnego za tworzenie bazy zasobów rozproszo-
nych.

46  Z. Mazur, Zarządzanie procesami w systemach wytwarzania, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-
Dydaktyczne AGH, Kraków 2007, s. 15.
47  M. Dudek, P. Pawlewski, Implementation of network oriented manufacturing structures, [in:] 
P. Jędrzejowicz (eds.), Proceedings of 4th KES interantional symposium Pt. 2, Agent and multi-agent 
systems: Technologies and applications, 23-25 June 2010, Gdynia, Poland, Springer-Verlag, Berlin-
Heidelberg, 2010.
48  J. Moore, Bussines Ecosystems and the View from the Firm, “The Antitrust Bulletin” 2006, Vol. 51, 
No. 1, s. 31-75.
49  W. Czakon, Sieci…, s. 68.
50  Z. Martyniak, Elementy metodologii organizowania, PWN, Warszawa 1976, s. 7-8.
51  A. Moczała, Uwarunkowania projektowania procesów produkcyjnych w  warunkach kooperacji, 
„Zarządzanie Przedsiębiorstwem” 2004, nr 2.
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Rysunek 2. Organizacja sieci powiązań a organizacja sieciowego systemu wytwarzania
Figure 2. Network organization vs. network manufacturing system organization

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeglądu literatury.

Podsumowanie

Współczesne wytwarzanie, koncentrujące się na tworzeniu wartości oczeki-
wanej przez klienta i zawartej w wyrobie, aby spełnić stawiane przed nim wyma-
gania, nie może być już realizowane przy wykorzystaniu zasobów zgromadzonych 
w jednym lokalizacyjnie miejscu. Źródeł przewagi rynkowej konkurujące ze sobą 
przedsiębiorstwa produkcyjne mogą poszukiwać w organizacji sieciowej w ramach 
koopetycji sektorowej, której odzwierciedleniem jest baza zasobów rozproszonych. 
Sieć powiązań staje się w  tym przypadku zarówno kontekstem, warunkiem, jak 
i nośnikiem sukcesu52.  

Rozproszenie zasobów wytwórczych stanowi niewątpliwie złożony problem or-
ganizacyjny, który można rozpatrywać w kontekście problemu organizacji sieci oraz 

52  M. Romanowska, M. Trocki, Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa 2005.
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problemu organizacji systemu wytwarzania, którego struktura taktowana jest jako 
forma uporządkowania sieci. W kontekście problemu organizacji systemu wytwa-
rzania należy stwierdzić, że:

 – sieciowy system wytwarzania jest właściwą formą zorganizowania systemu 
w warunkach koopetycji sektorowej postrzeganej jako sieć powiązań;

 – struktura sieciowego systemu wytwarzania zapewnia strukturyzację i kon-
figurację sieci zasobów rozproszonych oraz kierowalność siecią wynikającą z koor-
dynacji współdziałania zasobów wyodrębnionych z różnych przedsiębiorstw;

 – zorganizowanie systemu wytwarzania pozwala na zarządzanie węzłami łą-
czącymi sieć, co powinno gwarantować współtworzącym ją podmiotom zapewnie-
nie oczekiwanego poziomu efektywności procesów tworzenia wartości. 

Organizacja systemu wytwarzania w warunkach rozproszenia zasobów trakto-
wana równoznacznie z koordynacją sieci powiązań wymaga jednak stworzenia bazy 
zasobów rozproszonych, która jest efektem organizacji sieci powiązań, wymagającej 
w ramach koopetycji sektorowej strategicznych wyborów konkurujących dotych-
czas przedsiębiorstw dotyczących ich współpracy. Istotnym problemem wymaga-
jącym rozstrzygnięcia jest natomiast określenie, czy struktura sieciowego systemu 
wytwarzania w warunkach rozproszenia zasobów ma mieć charakter struktury hie-
rarchicznej, heterarchicznej czy holonicznej.
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RESOURCE-EFFICIENT AND ENERGY-EFFICIENT 
CHANGES IN WASTE OILS MANAGEMENT1

1  The paper was written according to budget money from the Ministry of Education and Science of 
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ZASOBOOSZCZĘDNE I ENERGOEFEKTYWNE 
ZMIANY W ZARZĄDZANIU ODPADAMI OLEJOWYMI1

Abstract: Contemporary problems of waste oils management in Ukraine are considered in 
the paper. Based on European Union countries’ experience the innovation approach to solve 
the waste oils management problem is supposed. Reforming of the oil products recycling 
branch in Ukraine has to be based on the concept concerning absolute domination of pro-
cessed oils regeneration that will provide increase of regions and country environmental and 
economic security. General scheme of organizational and economic mechanism to control 
waste oils recycling branch development at macro-level developed in the paper. In order to 
organize producing process, authors suggest to create regional complexes, located by princi-
ple of the territorial integrity in regions where waste oils are collected, optimization of their 
transporting routes, and producing capacities of waste management facilities. Each of these 
complexes has to include structures, specialized on some stage in waste oils recycling that 
will make the processing mobile, flexible and able to achieve maximal economic results.

Keywords: waste oils management, waste oils, waste oils system, organizational and eco-
nomic mechanism, risk, environmental and economic security.

Streszczenie: W artykule rozpatrywane są współczesne problemy zarządzania olejami odpa-
dowymi na Ukrainie. Sugerowane jest podejście innowacyjne do rozwiązywania problemu 
zarządzania odpadami na podstawie doświadczeń krajów Unii Europejskiej. Reforma bran-
ży recyklingu produktów naftowych na Ukrainie musi opierać się na koncepcji absolutnej 
dominacji regeneracji olejów przetworzonych, która zapewni wzrost regionów i bezpieczeń-
stwo gospodarcze kraju i środowiska. W artykule opracowano ogólny schemat mechanizmu 
organizacyjnego i gospodarczego w celu kontroli rozwoju filtra ropy naftowej na poziomie 
makroekonomicznym. Aby zorganizować proces produkcyjny, autorzy sugerują stworzenie 
regionalnych kompleksów zlokalizowanych na zasadzie integralności terytorialnej regionów 
zbierania odpadów ropy naftowej, optymalizacji ich tras transportowych i zdolności produk-
cyjnej przedsiębiorstw przetwórczych. Każdy z tych kompleksów musi obejmować struktury 
specjalizujące się w pewnym etapie recyklingu ropy naftowej, które sprawią, że przetwarzanie 
stanie się mobilne, elastyczne i może osiągnąć maksymalne wyniki ekonomiczne.

Słowa kluczowe: zarządzanie olejami odpadowymi, oleje odpadowe, system olejów odpadowych, 
mechanizm organizacyjny i ekonomiczny, ryzyko, bezpieczeństwo środowiskowe i gospodarcze.

Introduction

Needs for energy resources which are growing every year, sharpen the existing economic 
and ecological problems in the country. It concerns mainly the oil waste recycling branch. On 
the one hand, there is heavy raw deficit that put at threat energy independence of Ukraine. 

Ukraine, given to develop scientific-research topic № 53.15.01-01.15/17.GF “Methodology of forming 
mechanism of national economics innovative development based on alternative energy”.
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On the other hand, as a result of production scale-up, based on traditional approaches, oil 
wastes are accumulated in the environment. One of the main efficient ways to solve these 
problems is to enhance activity concerning collecting and raw recycling, based on using of 
dangerous substances regeneration technologies, which conform to the standards.

The object of the article is to develop scientific and applied bases to form resource-
efficient and energy-efficient waste oils management system in Ukraine.

Waste oils management: experience of EU countries and Ukraine
The conducted research showed that today amounts of waste oils producing is about 

2 million tons in Ukraine: 29% – are processed oil products (POP): engine oil (EOP) 
and industrial processed oil (IPO), mixture of processed waste oils (MPO), and 71% – 
oil mud (OMW). Market demand for oils in Ukraine trends to increase oil production 
and processing amounts2. According to prognosticated calculations amounts of the waste 
oils production, which conform classification group EOP, will annually grow to 15–17%. 
Prognosticated annual amounts of oil wastes growing, which conform classification group 
IPO, MPO and OMW considering changes in producing sphere will be 4–6% and 3–5% 
respectively. Prognostication of oil wastes consumption and production, which conform 
group EOP, by regions is shown in fig. 1.

Figure 1. Prognostication of oil materials consumption and waste oils producing amountsfor 
2015-2020, thousand ton/year
Rysunek 1. Prognozowanie zużycia materiałów ropopochodnych i odpadów ropy w latach 
2015-2020, tys. ton rocznie

Source: own study and The general information about the process КТІ RELUB (technical sug-
gestion), Zoetermeer: Kinetiks Technology International B.V. 2007, 12 p.

2  Proposal (Budget offer) for a used oil re-refining plant. Meinken Engineering (patent Nos. DE 3023374 
C 2, DE 420 588 4/5, DE 39 16 732), Haltern 2007, 33 p.
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Studies on waste oils handling in Ukraine show that about 80% POP are illegally 
emptied into environment and are burnt, 20% – are partially processed. At the same 
time there is another situation in Europe, where only 25% of processed oils, 25% 
– are regenerated, 49% – used as fuel and 1% – destructed (table 1). Such statistics 
underlines the necessity to reform the oil wastes recycling branch considering the 
existing experience of such activity in USSR (fig. 2)3.

Table 1. Indexes to use POP in European countries
Tabela 1. Indeksy używania przetworzonych produktów naftowych w krajach europejskich

Country
Number 
of recycle 
facilities, 

unit

Productivity 
of the acting 

facilities, thou-
sand ton/year

Part of 
POP, which 

are col-
lected, %

among them:

are regener-
ated, %

Are used 
as petrol, 

%
Germany 6 280 87 55 30
Sweden … … 82 … …
Italy 6 239 … 55 18
Belgium 2 45 42 50 25
France 1 110 … 28 54
Spain 8 190 … 16 …
Holland … … 71 … …
Ireland … … 35 … …

Note: … – there is no data
Source: own study based on State Statistics Service of Ukraine [Electronic resource] – Access 
mode: http://www.ukrstat.gov.ua/

Figure 2. Life cycle of the waste oils recycling gathering system
Rysunek 2. Cykl życia systemu zbierania odpadów z ropy

Source: own study based on State Statistics Service of Ukraine [Electronic resource] – Access 
mode: http://www.ukrstat.gov.ua/ and The general information about the process КТІ RELUB 
(technical suggestion), Zoetermeer: Kinetiks Technology International B.V. 2007, 12 p.

3  The general information about the process КТІ RELUB (technical suggestion), Zoetermeer: Kinetiks 
Technology International B.V. 2007, 12 p.
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1. The ways of reforming the waste oils system in Ukraine

Innovative process activating in this branch using dangerous substance tech-
nologies, which conform the world standards, will lead to decrease of ecodestruc-
tive load on the environment and will provide native commodity producers with 
oil resources of high quality. Modern technologies, which are practically without 
wastes (concerning carbonic fraction) allow to receive standard second-generation 
oil products. They are not inferior by quality level to fresh ones received in the pro-
cess of primary processing from base oil (more details see4). Thus, reforming of the 
oil products recycling branch in Ukraine has to be based on the concept concern-
ing absolute domination of processed oils regeneration that will provide increase of 
regions and country environmental and economic security.

General scheme of organizational and economic mechanism to control oil wastes 
recycling branch development at macro-level is suggested in fig. 3, where one can see in-
terconnection between controlling and regulating, financing, functional and producing 
subsystems at different levels. Their role to provide ecological and economic processes, 
assisting the achievement of economy sustainable development, is determined.

Figure 3. Organizational and economic mechanism to control waste oils recycling branch 
development
Rysunek 3. Mechanizm organizacyjno-ekonomiczny kontroli rozwoju branży recyklingu 
odpadów ropy

Source: own study.

4  Ibidem.
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Today most Ukrainian regions have proper business organizations, which can 
provide collection, saving and transporting of oil wastes. In order to organize pro-
ducing process, authors suggest to create regional complexes, located by principle 
of the territorial integrity in regions where waste oils are collected, optimization of 
their transporting routes, and producing capacities of waste management facilities. 
Each of these complexes has to include structures, specialized on some stage in 
waste oils recycling (more details see5) that will make the processing mobile, flexible 
and able to achieve maximal economic results:

1) enterprise on POP and OMW processing in order to receive waste  oils 
from licensing collectors and businesses, their identification, processing, sorting on 
raw material of group EOP, IPO, MPO, shipment of the oil concentrate for further 
utilization and regeneration;

2) plant for utilization of the OMW. It is designated to extract OMW from oil 
mud basins, defecators and other types of oil mud containers, which belong to busi-
nesses; distinction from OMW through oil concentrate, conformed requirements of 
State standard 21046-86 for MPO group; utilization of the oil concentrate and MPO 
to standard light motor fuels and bitumen; shipment of the produced and sorted oil 
products to their final consumers;

3) plant on POP regeneration,designated to distinguish oil concentrated from 
POP, its quality bringing to raw groups EOP, IPO by State standard 21046-86; oil 
concentrate regenerations to standard basic or sorting oils; shipment of the pro-
duced basic and sorting oils to their final consumers.

The power of each complex depends on technologies and basic lines on waste oils 
processing. On the bases of leading specialists’ expert estimations, market analysis 
of recycling modern technologies investigator, producers and suppliers of the main 
technological tool, expertise of the most effective active world objects on waste oils 
recycling, it is decided that there are two optimal variants for Ukraine: technology 
RELUB (company «КТІ», Holland) and В.MEINKEN (Germany), with capacity 12 
thousand ton/year. Raw balance, which is necessary to provide producing process, 
and ready production is shown in table 2.

5 Ibidem.
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Table 2. Annual exploitation features 
Tabela 2. Roczne cechy eksploatacyjne

Factors Measuring 
units

Annual amount of processing
В.MEINKEN1 RELUB

Productivity Thousand 
ton/year 12 50

Production costs
Raw (processed oil) t 12000 50000
Stove oil t 1496

Natural gas Thousand 
Nm3/year 725

Electrical energy mW/year 2000 4900
Water m3/year 25600
Filtrating paper m2/year 24000
Activated decolorizing earth t/year 368
Additional materials and chemical substances USD/year 5000 200000

Production yield
Basic oil SAE 15/30 t/year 7500 37500
Basic oil SAE 5/30 t/year 960
Stove oil t/year 2592
Liquid building bitumen t/year 790 4500
Hydrotreated gas oil t/year 4500

Production wastes
Processed decolorizing earth t/year 560 –
Waste water m3/year 24000 –

1 This table shows exploitation features of the production, with capacity 12 thousand t/year. 
The company also takes orders to produce and install equipment with capacity 24 thousand t/
year, cost of which is 15-20% greater in comparison with equipment with 12 thousand t/year.

Source: own study based on Naftogas of Ukraine. Tendencies, priorities, perspectives, Oil and 
gas 2008, № 5, P. 2–5 and V.Yu. Shkola, Prognostication of the ecological innovations life cycle in 
the system of projects management, Marketing. Management. Innovations: (monograph edited 
by Dr of Economics, Prof. S.М. Illyashenko), Sumy: LLC “TH «Papirus»” 2010, P. 412–425.

2. Estimation of the innovation projects

Investigation of the market showed that market necessity level in re-refined oils 
is over 70% that proves their ability to be accepted by the market. Demand dynam-
ics analysis for oil materials allows to conclude the following: considering the most 
probable consumers’ behavior (staged acceptance of new production at the market) 
will be realized at the stage of recycling production entering the market – mostly by 
businesses-producers of the oil materials, in the form of oil base. It will provide fast 
payoff of the capital investments.
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Previous ecological and economic analysis showed by all projects that waste oils 
processing systems provide to control pollution level, made by harmful substances 
owing to process selectivity (table 3). Besides, there are no harmful co-products 
during the recycling process: low-boiling hydrocarbons, consisting of chlorine, are 
used as fuel to produce technological heat and are burnt in special stoves; distilla-
tion residues are concentrated in sticky bitumen product; solid wastes do not have 
harmful substances; water run-offs are moved into the purification system. Absence 
of the harmful impact by technological process proves the reasonability to imple-
ment projects from positions of the regional ecological security.

Table 3. Scheme of the pollution separation in different sections in the recycling process1

Tabela 3. Schemat oddzielenia zanieczyszczeń w różnych sekcjach procesu recyklingu1

Substances Dehydration Steam of the 
gasoils

Oils distil-
lation Purification Final result 

of extraction
Detergents / emu-
lagotors – + ++ 0 +++

Organometals – ± +++ 0 +++
Organohalogens ++ ++ ± +++ +++
Nitrogen-organics + ++ + +++ +++
Oxygen-organics + ± +++ +++
Sulfur-organics ± ± + +++ +++
Phosphorus-organics – + +++ 0 +++
High-molecular 
polymers – – +++ 0 +++

Metals – – +++ 0 +++
Asphaltenes + + +++ 0 +++

1Estimation of the harmful substances extraction level: «+++» –  excellent; «++» – good; 
«+» – satisfactory; «±» – unsatisfactory; «–» – separation is absent; «0» – the component is 
totally extracted.

Source: own study.

Authors of projects conduct business-analysis, based on ecoinnovations life cy-
cle prognostication. Since in Ukraine activity on waste oils recycling and the prod-
uct, produced as a result of such activity, is common eco-friendly innovation6, each 
of its life cycle stages duration, is defined by expert method where some event is 
given probable assessment to occur. 

6  V.Yu. Shkola, Economic and organizational bases of the oil wastes recycling branch formation and 
development, Problems of the innovative ecologically oriented entrepreneurship management 
(monograph edited by О.V. Prokopenko), Sumy: PTH “University book” 2007; P. 485–505.
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According to prognosticating estimations, the expected duration of the inno-
vative cycle in the suggested project is 24 months. Considering high level of the 
re-refined oil market potential in Ukraine (over 350 000 t per year) and probable 
amount of their sales (over 150 000 t per year), prognosticating assessments of the 
STP development and moral aging speed of this innovation, re-refined oil market 
life cycle expected duration is 13–33 years.

Risks analysis, which can appear while creating regional complex on waste oils 
processing, is shown in the table 4.

Table 4. Types and essence of risks
Tabela 4. Rodzaje i istota ryzyka

Type Consequences Cause Way of risk decrease
1 2 3 4

At the innovative cycle stages

Excess of 
costs over 
planned 
ones

Profitability level 
decrease of the re-
gional complex

Changes of economic situation in 
the country or in the world; increase 
of design, construction and installa-
tion works costs; changes in budget, 
financial and credit, and taxing sys-
tems in Ukraine; economic contrac-
tors’ (suppliers’, master builders’) acts

Long-term contracts concluding; 
punitive sanctions for delinquency; 
forming of the regional system on 
agreements insuring; constant moni-
toring of the political and economic 
situation in the country and in the 
world; involving of trustful partners, 
who have good business reputation

Delay in 
design, 
installation 
and con-
struction 
and pre-
paratory 
works

Delay with entering 
the market; breaking 
of the early conc-
luded agreements 
with suppliers of the 
raw material and 
enterprises-consu-
mers; degradation 
of the ecological and 
economic situation 
in the region; excess 
of the mentioned in-
vestment budget

Wrong loading of the projectors 
group; insufficient experience, 
classification, disagreements in the 
projectors’, constructors’ and master 
builders’ work; incorrect construc-
tive and technological documenta-
tion; difficulties in coordination be-
tween native project and construc-
tive standards and standards of 
the equipment country-producer; 
nonconforming technological equ-
ipment; actions of the faithful com-
petitors; low labor discipline; delay 
in delivery of necessary materials 
and equipment; difficulties in bu-
ilding works (owing to remoteness 
from transport centers, engineering 
nets of electric-, heating- and water 
supply systems)

Establishing of the punitive sanc-
tions, defined by terms in agre-
ements for works performing, for 
non-fulfillment or undue fulfil-
lment of duties; involvement of 
trustful partners, who have fine 
business reputation and enough 
experience in work in the proper 
activity sphere; establishment of 
the clear official duties and hierar-
chy between workers, involved in 
the project conduct

Political 
and legal 
risks

Increasing of the inno-
vative cycle duration; 
delay with entering the 
market; increasing of 
investment resources 
amounts; decreasing 
of the production 
profitability 

Authorities’ resisting in the project 
realization; changes in legislative 
and normative base, more strict 
ecological norms accepting; accep-
ting of the new state, regional eco-
logical programs; resource expan-
sion; ecologically oriented people’s 
and public organizations’ strikes

Organization of the marketing acts, 
oriented to inform society,  potential 
consumers and investors about pri-
vileges of the re-refined oils and their 
producing process, expected social 
ecological and economic effect; con-
stant relations with active publicity 
and international ecological organi-
zations
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Type Consequences Cause Way of risk decrease
1 2 3 4

At the market cycle stages

Prices risks

Loss of market po-
sitions, underpay-
ment of incomes 
and decrease of the 
production profita-
bility

errors while forming price and 
developing price strategies; quick 
changes of the economic situation 
in Ukraine and in the world; unde-
restimation of competitors; actions 
of the economic contractors

Constant investigation of the oil pro-
ducts market and its changes pro-
gnostication; in-time informedness 
providing concerning competitors’ 
acts and intentions; flexible price po-
licy introduction; long-term contracts 
concluding on re-refined oils sales

Non-de-
livery of 
outward 
raw mate-
rial, mate-
rials and 
resources

Partial loading of 
producing capa-
cities, production 
downtown and re-
gional complex pro-
fitability decrease

Absence of the active organizatio-
nal and economic mechanism to 
rationalize collection system of the 
processed oil products at the state 
and regional levels; insufficient 
development of the infrastructural 
provision in the branch; refusal of 
the potential suppliers of agre-
ements concluding;  unexpected 
difficulties among suppliers; com-
petitors’ acts; unacceptable condi-
tions in agreements; tearing up of 
delivery contract by supplier or its 
terms changing

Long-term agreements concluding 
with industrial enterprises on waste 
oils utilization of POP class and with 
petroleum refining industry sector for 
utilization of POP and OMW; con-
stant relations setting with state and 
local authorities to solve problems on 
conduct with dangerous waste oils 
and environment protection; invo-
lving of state and local authorities to 
realize suggested project through pro-
ject fulfillment within state or regional 
programs, involving of costs from tar-
get or regional funds, budget transfers 
receive etc; creation of the outgoing 
materials and raw material insuring; 
creation of own receiving and ke-
eping points net of the processed oil 
products; organization of the constant 
system concerning possible suppliers 
monitoring; timely investigation of 
actions to provide functioning of re-
gional complex under conditions of 
alternative suppliers search
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Type Consequences Cause Way of risk decrease
1 2 3 4

Decrease of 
re-refined 
oils sales 
amounts

Worsen of fi-
nancial state in 
the complex; 
increase of the 
ready produc-
tion amounts 
at warehouse; 
lack of working 
capital

Underestimation of the market-
ing activity role, possible errors 
while forming product, sales and 
communicative policy; refusal of 
enterprise-purchaser of realization 
agreement conditions conduct; 
change of the consumer demand 
structure, decrease of necessity in 
re-refined oils (particularly, owing 
to irresponsibility of re-refined oils 
qualitative features by introduced 
ecological norms; transfer of tra-
ditional enterprises-purchasers 
to manufacture engine, industrial 
and other oils, produced synthetic 
instead of the re-regenerated min-
eral raw material – moral aging 
of production etc); substitution of 
regional complex production by 
competitors’ production; absence 
of the whole information about 
alternative purchasers and sepa-
rate market segments; decrease of 
enterprises-purchasers’ paying ca-
pacity level; instability of the raw 
material quality and production 
output

Involving of independent organiza-
tions as agreements guarantees; di-
versification of production and sales; 
trustful relations setting with admin-
istration of enterprises-purchasers; 
using of all marketing forms; devel-
opment of pledge agreements; crea-
tion of the agreement insuring re-
gional system; agreements conclud-
ing with competitors about impact 
sphere distinguish; in time following 
of information about existing and 
potential consumers, competitors

Income de-
ficiency

Financial state 
worsening

Those, which mentioned above, and 
also wrongly determined time of 
the commercial production devel-
opment beginning; unsolved pro-
ducing problems; errors, caused at 
the stages of innovative cycle; early 
leave of the market

Creation of own informational and 
analytical subdivision to store infor-
mational base concerning marketing 
space; prognostication of market 
performance changes and possible 
developments of actions at the pri-
mary and re-refined oil products 
market, and also in the secondary 
resources branch; in time develop-
ment of actions concerning crisis 
situations warning etc

Man-made 
risks

Worsening 
of ecological 
space in the 
country and 
increase of the 
environmental 
payments

Breaking of the management pro-
cesses by the harmful substances 
concentration level and failures in 
the technological processing sys-
tem; breaks in system of the equip-
ment regular purification. Factors of 
risk – circumstances of insuperable 
force; natural disasters; low level of 
workers’ producing culture; finan-
cial resources absence to conduct 
current and capital repair of the 
equipment; absence of necessary 
details to repair equipment; equip-
ment deterioration

Constant diagnostics of the techno-
logical process and equipment; plan-
ning and conducting of scheduled 
maintenance concerning violations 
preventing in the technological pro-
cess



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie224

Type Consequences Cause Way of risk decrease
1 2 3 4

Additional 
costs for 
liquidation 
of the vol-
ley emis-
sions and 
emergen-
cies afteref-
fects

Worsening of 
the equipment 
work; insuffi-
cient classifica-
tion of work-
ers; absence of 
knowledge on 
peculiarities of 
the technologi-
cal processes; 
workers’ insuf-
ficient (absent) 
e x p e r i e n c e 
c o n c e r n i n g 
conduct with 
equipment

Break of labor discipline; possible 
natural disasters; insufficient equip-
ment reliability

Teaching of workers about work 
specifics with equipment and their 
qualification increase; in time repair 
of equipment; constant diagnostics 
of the equipment state and purifica-
tion plants

Source: own study.

While realizing the project, the following scenarios of actions development are 
possible:

1.  Optimistic, prognosticated with inflation level 3–5%. During the first year 
in production level of manufacturing capacities load level is 84%–85%. During the 
second year regional complex works at full capacity. Starting with the third year 
besides main activity on waste oils recycling, one plans to introduce complex labo-
ratory service. Owing to incomes, which come from the main and additional activ-
ity, it is planned to create own developed infrastructure (centers of the oil wastes 
acceptance, given by citizens, their keeping, transporting park for transportation 
of the oil wastes from their creation places (collection) to the plant on processing), 
that will allow to avoid risk not to get feedstock to provide manufacturing process.

2.  The most probable, prognosticated with inflation level 6–12%. During the 
first year of production, it is planned to load the producing capacities for 84%. Start-
ing from the second year regional complex works at full capacity. During the third 
year besides main activity on waste oils recycling, it is planned to introduce services 
of the complex laboratory and own infrastructural provision development.

3.  Pessimistic, prognosticated with inflation level over 12%. During the first 
year of production it is planned to load the producing capacities for 80%. Starting 
from the second year the regional complex works at full capacity.

According to our assessments the expected value of the risk level by all prog-
nostication variants has minimal risk that proves efficiency of business-projects on 
waste oils recycling regional complex creation and reasonability of their introduc-
tion. This conclusion is confirmed by enough high factors of their realization ef-
ficiency, defined for period 14 years: NPV from 3,02 mln. dol. to 14,87 mln. dol. 
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(NPVm.prob.=9,80 mln. dol.), IRR from 29 to 59% (IRRm.prob=45%), PI from 2,14 to 6,2 
(PIm.prob=4,4), PP from 6  to 3,5 years (PPm.prob=4,16 years). Prognosticated annual 
integral ecological and economic effect from projects realization during life cycle, 
lasting from 15 to 35 years, is 0,137 mln. dol. per year.

Calculation shows that these projects are highly effective by all actions develop-
ment scenario (pessimistic, more probable and optimistic). Great internal norm of 
the projects payoff shows the reasonability to create such complexes in Ukraine, 
even under conditions of the credit involving.

Conclusions

Activating of the activity concerning waste oils collection and recycling in Ukraine 
will allow to solve the following tasks: to protect environment from dangerous wastes 
impact; to provide rational use of oil resources; to keep informational values of the 
natural systems and natural potential for future generations; to increase the level of 
ecological security in Ukraine; to increase the life quality of inhabitants; to create ad-
ditional working places; to provide needs of the native production in basic oils of high 
quality; to avoid extra costs to liquidate consequences after environment pollution 
by waste oils; to increase tax revenues to budgets of different levels; to decrease load 
on the nature protective funds; to provide market with competitive production of the 
native manufacturing; to decrease prices of oil products owing to their producing on 
the oil base from re-refined waste oils, prime cost of which is 50% less than basic oil 
prime cost, produced from raw oil; to increase competitive positions of Ukraine and 
to avoid dependencies on price hesitations of oil products importers; to increase level 
of the energetic independence of Ukraine; to assist reorientation of the waste oil flow 
as secondary resource from black market into real one.

Results of the research allow to affirm that reconstruction in the waste oils recy-
cling and collection is one of the most prior actions to solve energy independence 
in Ukraine. Innovative process activation in this branch on the basis of waste oils 
recycling and their regeneration will lead to solve problems concerning decrease of 
ecodestructive load on the environment and provision of native commodity pro-
ducers with oil resources of high quality. The received results allow to form continu-
ous control system in the sphere of conducting with waste oils considering social 
and economic motivation of ecologization in national economy branches.
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ROZWÓJ KARIERY ZAWODOWEJ KOBIET 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

CAREER DEVELOPMENT OF WOMEN 
IN THE SILESIA PROVINCE
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Streszczenie: We współczesnym świecie dla wielu kobiet praca zawodowa i aktywny roz-
wój,  podnoszenie kwalifikacji i  kompetencji stanowią wielkie wyzwanie i  nieodzowny 
element życia. Kobiety poprzez swoją własną determinację i niezwykłą organizację czasu 
potrafią harmonijnie godzić życie rodzinne z aktywnością zawodową. Celem opracowania 
jest prezentacja  istoty i przebiegu kariery zawodowej kobiet w ujęciu teoretycznym i empi-
rycznym. Badany przebieg kariery zawodowej uwzględnia również bariery i ograniczenia 
występujące w procesie rozwoju kariery zawodowej kobiet.

Słowa kluczowe: kariera, kariera zawodowa, kobiety, województwo śląskie

Abstract: In the modern world the professional career, active development, improving skills 
and competences are becoming big challenges and indispensable elements of life of many 
women. Women are able to reconcile family life with professional activity in a harmonious 
way. This happens because of the fact that women’s are equipped with determination and 
unusual ability to manage their time. The aim of the paper is the presentation of professional 
careers of women in the theoretical and empirical approach. 

Keywords: career, professional career, women, the Silesia Province

Wstęp

Współczesne organizacje usilnie dbają o rozwój pracowników, który rozumiany jest 
jako zespół działań mający na celu przygotowanie ich do wykonywania pracy i zajmo-
wania stanowisk o większej odpowiedzialności. Planowanie kariery zawodowej pracow-
ników określa ich rozwój w ramach organizacji zgodnie z jej potrzebami i preferencjami. 
Planowanie karier przynosi korzyści zarówno organizacji, jak i jej uczestnikom, a mia-
nowicie: wiąże pracowników z organizacją, obniża koszty związane z rekrutacją i selek-
cją oraz nadmierną płynnością pracowników, ułatwia rozwój osobisty i zawodowy bez 
konieczności zmiany pracodawcy oraz utrwala kulturę organizacji i zapotrzebowanie na 
odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Istotą planowania kariery zawodowej 
jest łączenie indywidualnych planów kariery pracownika z planami organizacji. W osią-
gnięciu powyższych celów pomocne jest udzielanie pracownikom wskazówek i zachęt, 
jakich potrzebują do wykorzystania swoich predyspozycji oraz do „zrobienia kariery”, 
która będzie odpowiadała ich talentom i aspiracjom. Celem artykułu jest ukazanie istoty 
i przebiegu kariery zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem cech kariery zawodo-
wej kobiet w ujęciu teoretycznym oraz empirycznym.

1. Teoretyczne ujęcie kariery zawodowej

Wielu autorów literatury przedmiotu zajmuje się badaniem kariery oraz jej traf-
nym określeniem. Kariera to określenie najbliższe subdyscyplinie zarządzania zasobami 
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ludzkimi. Zdaniem A. Pocztowskiego „kariera” oznacza „wzorcową sekwencję postaw 
i zachowań jednostki, związanych z jej doświadczeniem w pracy lub, inaczej mówiąc, 
rozwój zawodowy jednostki w toku jej życia”1. Według Leksykonu menedżera kariera 
to osiąganie coraz to wyższych stanowisk (kariera pionowa), albo specjalizacji zawodo-
wych (kariera pozioma). Określenie to utożsamiane jest z sukcesem zawodowym. Roz-
wój kariery według powyższego leksykonu definiuje się jako planowanie własnej kariery 
oraz rozwój osobisty jednostki i szkolenie, nadzorowanie zazwyczaj przez tzw. mentora, 
umożliwiające w przyszłości podejmowanie bardziej odpowiedzialnych zadań2. Zda-
niem D.T. Halla pojęcie kariery może obejmować różne aspekty (zob. tabela 1).

Tabela 1. Aspekty kariery według D.T. Halla 
Table 1. Career aspects according to D.T. Hall

Aspekty kariery Charakterystyka aspektów kariery

Kariera rozumiana jako za-
wód

W ujęciu zawodu kariera dotyczy jedynie profesji, w któ-
rych jasno określony jest rozwój zawodowy wyznaczony 
następstwem stanowisk. Kariera dokonywana jest tu po-
przez kumulację wiedzy i umiejętności z góry określoną 
potrzebami kolejnego stanowiska (np. kariera zawodowa 
prawników, urzędników, nauczycieli). 

Kariera w rozumieniu za-
awansowania

W ujęciu zaawansowanym kariery dokonuje się poprzez 
uzyskanie „czegoś więcej”, mogą to być coraz wyższe sta-
nowiska w strukturze organizacyjnej, praca w organizacji 
postrzeganej jako „lepsza”, szersze możliwości decyzyjne 
lub większa rozpiętość władzy.

Kariera jako część prac wy-
konywanych w toku życia 
zawodowego

Dotyczy osobistego wzorca kolejno wykonywanych prac 
i jest atrybutem wyłącznie pracujących jednostek.

Kariera w znaczeniu kolejno-
ści doświadczeń

Istotne w tym ujęciu jest doświadczenie, oznaczające kształ-
towanie się wewnętrznych procesów jednostki, takich jak: 
dążenia i aspiracje, satysfakcja, wyobrażenia o sobie, posta-
wy wobec pracy pod wpływem zmieniających się ról, peł-
nionych przez nią; jako przykład można wskazać pełnienie 
roli gospodyni domowej, która poza tą funkcją pełni także 
inne role, np. matki, opiekunki, wychowawczyni.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: D.T. Hall, Careers Organizations, Goodyear, San-
ta Monica 1976, s. 1-3.

Koncepcja kariery według  D.T. Halla jest bardziej holistyczna w perspektywie 
indywidualnego życia. W tym przypadku obowiązek planowania i rozwoju kariery 

1  A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, PWE, Warszawa 2007, s. 306.
2  W. Śmid, Leksykon menedżera, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000, s. 151.
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oraz zarządzania nią spoczywa raczej na jednostce niż na organizacji3 – organizacja 
staje się instrumentem rozwoju jednostki4. Kariera toczy się w kilku etapach, uza-
leżnionych od faz życia człowieka, od czasu odkrywania, poszukiwania – lata nauki 
w szkole średniej, aż do odejścia na emeryturę5. 

Nieco innego rozróżnienia terminu „kariera” dokonali J. Greenhaus oraz G. Cal-
lanan, wskazując go jako atrybut zawodu, atrybut organizacji oraz atrybut jednostki. 
Autorzy  w tym ujęciu postrzegają karierę jako wzór doświadczeń związanych z pracą, 
która ma wpływ na  ukierunkowanie życia jednostki6. Reasumując powyższe rozwa-
żania, można wskazać, iż kariera to niepowtarzalna kolejność zawodów, stanowisk, 
ról oraz postaw i wartości jednostki, kształtowana poprzez pracę zawodową7.

Według B. Kożusznik pojęcie „kariera” łączone jest przede wszystkim z aktyw-
nością zawodową8. Kariera zawodowa oznacza rozwój pracowników w okresie ich 
aktywności zawodowej dokonujący się poprzez wykonywanie różnych prac, peł-
nienie odpowiednich funkcji i  zajmowanie różnych pozycji w  strukturze organi-
zacji. W aspekcie wewnątrzorganizacyjnym oznacza ona kolejne stanowiska pracy, 
związane z określoną pozycją w hierarchii organizacyjnej, które pracownik zajmuje 
w okresie zatrudnienia w danej organizacji. Realizacja karier zawodowych poszcze-
gólnych pracowników odbywa się przez ich poziome i  pionowe przemieszczenia 
wewnątrz istniejącej w danym przedsiębiorstwie struktury organizacyjnej.  Karie-
ry zawodowe można rozpatrywać z obiektywnego punktu widzenia, jako zmiany 
pozycji w  hierarchii organizacyjnej danego przedsiębiorstwa. Jeżeli chodzi o  ich 
subiektywną stronę, wiążą się one z cyklem życia pracowników, ich rozwojem oso-
bistym, dążeniami do realizacji celów oraz zaspokajaniem określonych potrzeb9. 

Kariera zawodowa może być postrzegana jako droga (a coraz częściej kilka al-
ternatywnych dróg) prowadząca do profesjonalnej doskonałości i satysfakcji z pra-
cy zawodowej10. Kariera często traktowana jest jako wynik pracy uwzględniający 
taktykę oraz stosunki11. M. Kostera uważa, iż możliwość dokonywania kariery za-
wodowej jest drugim podstawowym typem wynagrodzenia. Przez karierę rozumie 

3  Y. Altman, Y. Baruch, Global protean careers: A new era in expatriates and repatriation, “Personel 
Review” 2012, Vol. 41 (2), s. 234.
4  I. Forstenlchner, Y. Baruch, Contemporary caree concepts and their fit for the Arabian Gulf context, 
“Career Development International” 2013, Vol. 18 (6), s. 635.
5  C. Zając, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2007.
6  J.H. Greenhaus, G.A. Callanan, Career Managament, The Dryden Press, 1994, Fort Worth TX, s. 5. 
7  A. Miś, Kształtowanie karier w organizacji, [w:] A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzki-
mi, PWN, Warszawa 2006, s. 49-50.
8  B. Kożusznik (red.), Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ślą-
skiego, Katowice 2005, s. 243-244.
9  M.W. Kopertyńska, Zarządzanie kadrami, Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej w Legnicy, Legnica 2002, s. 47.
10  B. Wiernek, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krako-
wie, Kraków 2001, s. 158.
11  U.R. Müller, Zmiana warty w zarządzaniu, dramat i szansa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 
2000, s. 158.
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się w tym wypadku drogę ku (pojętej indywidualnie) profesjonalnej doskonałości 
i uzyskanie satysfakcji w życiu zawodowym. W związku z tym możliwość realizacji 
kariery, która jest bardzo efektywnym typem wynagrodzenia, winna być w miarę 
możliwości dostosowana do spersonalizowanych potrzeb pracownika zaintereso-
wanego karierą12.

W. Chojnacki i A. Balasiewicz definiują karierę jako następstwo obejmowanych 
przez pracownika stanowisk pracy, wykonywanych prac lub/i pełnionych funkcji 
oraz ról. Zdaniem autorów kariera oznacza zdobywanie coraz wyższej pozycji, np. 
zawodowej, naukowej albo przebieg pracy zawodowej, czyli spis kolejno osiąganych 
stanowisk w danym zawodzie. Można powiedzieć, iż kariera to wertykalna, a cza-
sami horyzontalna mobilność pracownika, i obejmuje ona rozwój wartości, umie-
jętności, zdolności, zainteresowań, cech osobowości, wiedzy, dotyczących pracy, 
w tym edukacji instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej. Indywidualna kariera jed-
nostki zaczyna się w chwili umiejscowienia jej na danym stanowisku, a kończy się 
w momencie opuszczenia organizacji. Mają na nią wpływ zmieniające się obowiąz-
ki i funkcje pracownika, okresy funkcjonowania na poszczególnych stanowiskach, 
sporadyczne lub systematyczne awanse, transfery (przeniesienia, rotacje) i rzadko 
degradacje13.

Kariera, jako droga profesjonalnego rozwoju, oznaczać może również kolejne 
zdobywanie coraz to wyższych stanowisk, lub związana jest z rozszerzeniem kom-
petencji i innymi korzyściami, także niematerialnymi, na tym samym lub równo-
ległym stanowisku. Sukces i  kariera są traktowane jako pozytywne aspekty życia 
zawodowego i społecznego.

2. Cechy kariery zawodowej kobiet
 
Określając cechy kariery zawodowej kobiet, na wstępie warto scharakteryzować 

typy kobiet w ujęciu pracy zawodowej. A. Moir i D. Jessel wyróżniają trzy typy kobiet:
−	 „kobiety tradycyjne”, które na pierwszym miejscu stawiają rodzinę i męża, 

przez to są w stanie porzucić swoją pracę, jeśli tylko pojawi się choćby najmniejsze 
niebezpieczeństwo, że ucierpi dobro rodziny,

−	 „kobiety na dwóch etatach”, które próbują pogodzić cechy męskie i kobiece, 
w efekcie końcowym być dobrą żoną i kompetentnym fachowcem, 

−	 „kobiety nowatorki w swojej roli”, próbują one odnieść sukces poprzez od-
rzucenie tradycyjnych ról kobiecych i przyjęcie typowo męskiej strategii14:

12  M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1998, s. 100-101.
13  W. Chojnacki, A. Balasiewicz, Człowiek w nowoczesnej organizacji. Wybrane problemy doradztwa 
zawodowego i personalnego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 340.
14  A. Moir, D. Jessel, Płeć mózgu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2002, s. 237.
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Wśród prezentowanych powyżej typów kobiet coraz częściej spotykanym ty-
pem jest kobieta nowatorka w swojej roli, która pragnie osiągnąć sukces w życiu 
i spełnić się – nie  w roli żony i matki, ale „robiąc karierę”. Coraz częściej organizacje 
zdają sobie sprawę z tego, że kobiety wnoszą bardzo wiele w proces pracy. W ciągu  
ostatnich lat kobiety dowiodły, że stawiają na sukces zawodowy i są zdeterminowa-
ne do podejmowania wszelkich kroków niezbędnych do jego osiągnięcia15. Dlatego 
sugeruje się, aby rozwój kariery zawodowej pracowników był objęty szczególnymi 
programami wsparcia dla kobiet odnoszących sukcesy zawodowe16. 

Kobiety aktywne zawodowo nieustanie próbują dokonywać kompromisu po-
między motywacją osiągnięć a innymi motywacjami, które są związane z rolą płci. 
Przeżywają one obawy przed stratami, jakie może ponieść ich rodzina z powodu ich 
dążenia do sukcesów zawodowych. Takie zjawisko często określa się „syndromem 
strachu przed sukcesem”, traktując je jako barierę twórczego rozwoju kobiet. Często 
angażująca kobietę twórcza praca rodzi u niej stres wynikający z konfliktu ról ro-
dzinnych i zawodowych, który objawia się często poczuciem winy wobec rodziny, 
że relacja ról zawodowych zaburzy prawidłowe wypełnianie ról rodzinnych. Jedno-
cześnie kobiety nie zawsze mają dość silną akceptację ze strony męża i innych człon-
ków rodziny dla swoich wysiłków zawodowych. W takich sytuacjach mają poczucie 
nieustannego braku czasu, pośpiechu, niepełnej wydolności  w realizacji różnych 
zadań. Dodatkowo kobiety podejmują próby rekompensowania strat przez określo-
ne zachowania na terenie domu. Na przykład stają się nadopiekuńcze wobec dzieci. 
Poczucie winy u kobiet zaangażowanych w twórczą pracę wywołuje również dba-
nie o siebie i poświęcanie czasu sobie samej poprzez zakupy, wizyty u kosmetyczki, 
spotkania, sport itp. W rezultacie kobiety aktywne zawodowo mają skłonność do 
niedoceniania swoich profesjonalnych osiągnięć i perspektyw, niezadowolenia z ról 
zawodowych, wycofania się z realizacji zadań, osłabiania swojej pozycji lidera w sy-
tuacjach zawodowych. Zauważalny jest też lęk przez utratą kobiecości, stąd niektóre 
kobiety zorientowane na karierę zawodową, dla których praca była cenną wartością, 
próbowały budować dobre relacje z mężczyznami i silnie przy tym oczekiwały, że 
będą oni zauważać w nich przede wszystkim kobiety17.

Kobiety mają zbyt często skłonność do definiowania sukcesu i osiągnięć zawo-
dowych przez pryzmat męskich kategorii. W wyniku takiego rozumowania przystę-
pują one „do kopiowania opartego na współzawodnictwie modelu męskiego”, który 

15  G. Feldt, No Excuses: 9 Ways Women Can Change the Way They Think About Power, Seal Press: 
Berkeley, California 2010, s. 12.
16  S. Butler, Women Count: A Guide to Changing the World, Purdue University Press: West Lafayette, 
Indiana 2010; S. Chen, Eight Ways Woman Can Get Ahead in the Workplace, Retrieved 2011, January 
11, from http://articles.cnn.com/2011-01-10/living.pdf [dostęp: 10.12.2016]; S.M. Crampton, & J.M. 
Mishra, Women in management, “Public Personnel Management” 1999, Vol. 28, pp. 87-106.
17  M. Chomczyńska-Rabacha (red.), Role płciowe. Socjalizacja i rozwój, Wydawnictwo Wyższej  Szko-
ły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2006, s. 91.
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wymaga w dużej mierze obsesyjności, egocentryzmu, bezwzględności, zawieszenia 
w pewnym sensie społecznych i osobistych wartości, do czego mózg kobiety nie jest 
po prostu przystosowany. Sukces osiągany przez kobiety męskimi metodami i na 
tzw. męskich zasadach utrudnia macierzyństwo. Współczesna kobieta niestety zbyt 
często uczestniczy w zawodowych rywalizacjach, na które ani osobowościowo, ani 
biologicznie nie ma ochoty. Częstym efektem jest to, że odczuwa ona poczucie winy 
i niepowodzenia jako kobieta, jako pracownik i jako matka18.

3. Metodyka i wyniki badania

Badanie zostało zrealizowane w okresie od stycznia 2016 do maja 2016 roku 
w grupie 358 mieszkańców województwa śląskiego metodą sondażu diagnostycz-
nego za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety. Kwestionariusz zawierał 27 
pytań podzielonych na trzy części: kariera zawodowa kobiet, kobiecy styl zarządza-
nia, praca zawodowa a życie prywatne. Celem badania było określenie roli kobiet 
w zarządzaniu. W badaniu wykorzystano nieprobabilistyczną (nielosową) metodę 
doboru próby, jaką jest dobór celowy. Ze względu na zastosowaną metodę doboru 
próby wyników niniejszych badań nie można odnieść do całej populacji. Stanowią 
one pewną charakterystykę wycinka rzeczywistości i przedstawiają pewne symp-
tomatyczne opinie mieszkańców województwa śląskiego. Narzędziem badawczym 
był kwestionariusz ankiety zawierający 27 pytań podzielonych na trzy części: Ka-
riera zawodowa kobiet, Kobiecy styl zarządzania, Praca zawodowa a życie prywatne. 
W metryczce kwestionariusza uwzględniono pytania odnoszące się do następują-
cych cech ankietowanych: płeć, wiek, aktywność zawodowa, staż pracy, stanowisko 
pracy, forma związku, aktywność zawodowa partnera, liczba posiadanych dzieci, 
miejsce zamieszkania (subregion województwa śląskiego). Szczegółową charakte-
rystykę badanej zbiorowości przedstawia tabela 2.

18 A. Moir, D. Jessel, Płeć mózgu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2002, s. 235-236.
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Tabela 2. Charakterystyka badanej zbiorowości (N=358)
Table 2. Characteristics of the surveyed population (N = 358)

Cechy respondentów
Struktura 
badanych 

(N)

Struktura 
badanych  

w %

Płeć
kobieta 178 49,7
mężczyzna 180 50,3

Wiek

poniżej 25 lat 45 12,6
25-34 120 33,5
35-44 91 25,4
45-54 72 20,1
55-64 25 7,0
powyżej 64 lat 5 1,4

Aktywność 
zawodowa

tak 351 98,0
nie 7 2,0

Staż pracy

poniżej 5 lat 58 16,2
5-10 lat 89 24,9
11-15 lat 73 20,4
16-20 lat 45 12,6
21-25 lat 46 12,8
26-30 lat 14 3,9
powyżej 30 lat 33 9,2

Stanowisko pracy
kadra kierownicza 189 52,8
pracownik niepełniący funkcji kierowniczej 162 45,3
nie pracuję 7 2,0

Forma związku
związek zalegalizowany 217 60,6
związek niezalegalizowany 95 26,5
nie jestem w związku 46 12,8

Aktywność 
zawodowa 
partnera

tak 284 79,3
nie 28 7,8
nie jestem w związku 46 12,8

Liczba posiada-
nych dzieci

nie mam dzieci 144 40,2
jedno 97 27,1
dwoje 89 24,9
troje 17 4,7
czworo 5 1,4
pięcioro i więcej 6 1,7
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Miejsce zamiesz-
kania – subregion 
województwa 
śląskiego

Centralny 203 56,7
Północny 45 12,6
Południowy 60 16,8
Zachodni 50 14,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
 
W części kwestionariusza kariera zawodowa kobiet pozyskane wyniki badań po-

zwoliły odpowiedzieć na następujące pytania: 
−	  czym jest kariera zawodowa? 
−	  czy aktualne stanowisko pracy jest zgodne z wizją kariery zawodowej?
−	  jakie są bariery i utrudnienia kariery?
−	  czy i w jakich obszarach kobiety dostrzegają dyskryminację?  
−	  czy kobiety mają szanse na awans i na realizowanie się w pracy zawodowej? 
−	 które z umiejętności kobiet wyróżniają je w pełnieniu funkcji kierowniczych?
Na wstępie badania zapytano respondentów, jak postrzegają pojęcie kariery za-

wodowej. Badane kobiety pod pojęciem „kariery zawodowej” najczęściej rozumieją 
określoną przez siebie ścieżkę własnego rozwoju zawodowego (48,3%), osiąganie 
wyznaczonych własnych celów w pracy zawodowej (36%) oraz osiąganie coraz wyż-
szych stanowisk pracy (14,6%), co przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Istota i znaczenie kariery zawodowej w opinii badanej zbiorowości (N=358)
Table 3. The essence and importance of a professional career in the opinion of the surveyed 
population (N = 358)

Wyszczególnienie
kobieta mężczyzna

N % N %
określona przez siebie ścieżkę własnego 
rozwoju zawodowego 86 48,3 90 50,0

osiąganie wyznaczonych własnych celów 
w pracy zawodowej 64 36,0 54 30,0

osiąganie coraz wyższych stanowisk pracy 26 14,6 23 12,8
osiąganie coraz wyższych zarobków 2 1,1 4 2,2
pozyskiwanie uznania współpracowników, 
przyjaciół, rodziny - - 6 3,3

posiadanie pracy w ogóle - - 3 1,7
Ogółem 178 100 180 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Według 67% badanych kobiet (66,7% mężczyzn) ich aktualne stanowiska pracy 
są zgodne z wizją kariery zawodowej. Jednocześnie według respondentów mężczyź-
ni na rynku pracy są w korzystniejszej sytuacji niż kobiety. Takiego zdania jest 78% 
badanych kobiet  i nieco ponad połowa (57,2%) badanych mężczyzn. Kolejnym ob-
szarem badań było dostrzeganie dyskryminacji na polskim rynku pracy oraz wska-
zanie jej obszarów. Wśród badanych aż 73,6% kobiet odczuwa dyskryminację na 
rynku pracy, znacznie mniejsza grupa mężczyzn (52,2%) dostrzega dyskryminację 
na rynku pracy. Głównymi obszarami dyskryminacji zauważanymi  przez badanych 
respondentów są: dyskryminacja ze względu na wiek (79,1%), ze względu na płeć 
(78,7) oraz ze względu na niepełnosprawność (48,4%). Badanych respondentów 
zapytano również o utrudnienia w rozwoju kariery zawodowej  kobiet w polskich 
firmach (zob. tabela 4).

Tabela 4. Utrudnienia w rozwoju kariery zawodowej kobiet w polskich firmach (N=358)
Table 4. Difficulties in the career development of women of Polish companies (N = 358)

Wyszczegól-
nienie

bardzo 
często często trudno powie-

dzieć rzadko nigdy Ogó-
łem

N
% z N 

w wier-
szu

N
% z N 

w wier-
szu

N
% z N 

w wier-
szu

N
% z N 

w wier-
szu

N
% z N 

w wier-
szu

N

Kobiety na 
stanowiskach 
kierowniczych 
otrzymują 
niższe wyna-
grodzenie od 
mężczyzn

69 19,3 106 29,6 137 38,3 36 10,1 10 2,8 358

W sytuacji re-
dukcji zatrud-
nienia kobiety 
są zwalniane 
w pierwszej 
kolejności

27 7,5 95 26,5 155 43,3 51 14,2 30 8,4 358

Kobiety stają się 
ofiarami mob-
bingu w pracy

78 21,8 111 31,0 129 36,0 23 6,4 17 4,7 358

Kobiety są 
awansowane 
rzadziej niż 
mężczyźni

54 15,1 136 38,0 114 31,8 37 10,3 17 4,7 358

Kobiety są 
delegowane na 
mniej atrakcyj-
ne szkolenia

29 8,1 69 19,3 166 46,4 69 19,3 25 7,0 358

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Jak wynika z prezentowanych badań, kobiety na stanowiskach kierowniczych 
otrzymują często niższe wynagrodzenie od mężczyzn (48,9%). W sytuacjach reduk-
cji zatrudnienia kobiety są zwalniane w pierwszej kolejności, co potwierdza 34% ba-
danych respondentów. Bardzo często kobiety stają się ofiarami mobbingu w pracy 
(52,8%), ponad połowa badanych respondentów (53%) uważa, że kobiety rzadziej 
awansują niż mężczyźni. 

Kobiety natrafiają na utrudnienia i bariery na drodze swoich karier, przez co 
są one blokowane w swoim rozwoju. Bariery, o których mowa mogą mieć różno-
rodny charakter, jednak najczęściej ich uwarunkowania są głęboko zakorzenione 
w kulturze. Respondentów poproszono o wskazanie co najwyżej trzech barier w ka-
rierze zawodowej kobiet. Najczęstszymi barierami występującymi w karierze zawo-
dowej kobiet są: macierzyństwo, które zmniejsza szanse kobiet na awans (56,4%), 
stereotyp, mówiący o tym, iż mężczyzna lepiej nadaje się do zarządzania niż kobieta 
(39,1%) oraz konieczność posiadania przez kobietę znacznie wyższych kwalifikacji, 
by powierzyć jej funkcje kierownicze (33,8%). Bariery rozwoju kariery zawodowej 
kobiet przedstawia tabela 5.

Tabela 5. Bariery kariery zawodowej kobiet
Table 5. Barriers to women’s careers

Wyszczególnienie N %
% ob-
serwa-

cji
kobieta musi mieć znacznie wyższe kwalifikacje, by powierzono jej 
funkcje kierownicze 121 14,6 33,8

macierzyństwo zmniejsza szanse kobiet na awans 202 24,4 56,4
brak elastycznego czasu pracy i możliwości pracy na odległość 85 10,3 23,7
dostęp kobiet do najwyższych stanowisk jest utrudniony („szklany 
sufit”, „lepka podłoga”, „szklane ruchome schody”, „aksamitne getto”) 108 13,1 30,2

brak pomocy strukturalnej ze strony przedsiębiorstw i państwa (do-
stępność żłobków i przedszkoli przyzakładowych lub państwowych 
itp.)

105 12,7 29,3

funkcjonuje stereotyp, że na awans lub podwyżkę dla kobiety zawsze 
jest jeszcze czas 28 3,4 7,8

funkcjonuje stereotyp, iż mężczyzna lepiej nadaje się do zarządzania 
niż kobieta 140 16,9 39,1

nie dostrzegam barier 38 4,6 10,6
Ogółem 827 100,0 231,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Ważnym czynnikiem kariery zawodowej kobiet jest także ich życie rodzinne,  
a szczególnie posiadanie dzieci i partnera życiowego. Często kobiety aktywne zawo-
dowo stoją przed wyzwaniem pogodzenia kilku życiowych ról: pracownika (bądź 
przełożonego), gospodyni domowej, matki, żony bądź partnerki. Ponad połowa 
badanych (56%) jest zdania, że współczesne kobiety wolą poświęcać się karierze 
zawodowej niż życiu rodzinnemu. Niewątpliwie interesujące jest to, iż niespełna 
połowa ankietowanych (45%) twierdzi, że życie rodzinne ma pozytywny wpływ na 
rozwój kariery zawodowej kobiet, a posiadanie dziecka wpływa negatywnie na jej 
przebieg. Przyczyn takich należy upatrywać w tym, że macierzyństwo dla kobiety 
wiąże się z przerwą w zatrudnieniu spowodowaną urlopem macierzyńskim czy też 
wychowawczym, co wiąże się często z trudnym powrotem na rynek pracy. Respon-
denci zapytani o to, czy prawo do tego stopnia zabezpiecza kobiety, że mogą one 
poświęcać się życiu rodzinnemu bez obaw o utratę pracy, wskazują, że raczej prawo 
zabezpiecza kobiety, ale pracodawcy w dużej mierze go nie przestrzegają (47% ). 
Dużym wsparciem dla kobiet w rozwoju ich kariery zawodowej może być ich życio-
wy partner,  a szczególnie relacje partnerskie, w ramach  których można podzielić 
obowiązki rodzinne tak, by kobieta i mężczyzna mogli podjąć pracę zawodową (ta-
kiego zdania jest blisko ¾ respondentów).

Zakończenie

Istotnym problemem rozwoju kariery zawodowej kobiet jest konieczność pogo-
dzenia pracy z obowiązkami, wynikającymi z roli żony i matki. W tym zakresie do-
brym rozwiązaniem jest uelastycznienie w zakresie czasu zatrudnienia. W większo-
ści krajów Unii Europejskiej rozwiązaniem jest zatrudnienie w niepełnym wymiarze 
godzin. Ma ono niekiedy negatywny wpływ na wysokość wynagrodzenia oraz na 
przyszłe kariery, jednakże jest szeroko rozpowszechnione i skierowane w szczegól-
ności do kobiet.  W opracowaniu zgodnie z jego złożonym celem dokonano analizy 
definicji kariery zawodowej oraz wskazano cechy kariery zawodowej kobiet. Istot-
ną częścią opracowania jest analiza wyników badań ankietowych identyfikujących 
rozwój kariery zawodowej kobiet, przeprowadzonych wśród kobiet województwa 
śląskiego.

Zmiany sytuacji dokonać można przez zastosowanie korzystnych instrumentów 
prawnych, skłaniających kobiety do kontynuowania kariery zawodowej, takich jak 
bezpieczeństwo, ochrona pracy, porównywalne zarobki przy limitowaniu czasu pra-
cy, zachowanie w pełni praw emerytalnych19 (Dzieńdziora, Smolarek, 2012). Bez-
dyskusyjne staje się więc wprowadzenie odpowiednich instrumentów prawnych, 

19  J. Dzieńdziora, M. Smolarek, Development of women’s carriers at work, [w:] M. Baranowska-
Szczepańska (red.), Ona w XXI wieku. Interdyscyplinarny obraz kobiety, Instytut Naukowo-Wydawni-
czy MAIUSCULLA, Poznań 2012.
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mających na celu ochronę pracownic i wyjście naprzeciw specyficznym potrzebom 
kobiet realizowanym zgodnie z potrzebami współczesnego rynku pracy.
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ZASADY RECENZOWANIA

1. Po wstępnej ocenie tekstu przez redakcję, artykuły są recenzowane zgodnie 
z zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych. O przyjęciu tekstu do pu-
blikacji autorzy informowani są drogą e-mailową. 

2. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz wprowadzania 
w nich zmian (po uzgodnieniu z autorem). 

3. Do oceny każdej publikacji w  czasopiśmie „ZN WSH Zarządzanie” redakcja 
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: 
I. Nazwisko, Tytuł pracy, Wydawnictwo, Miejsce wydania 2009, s. 110.

 ■ alfabetyczny wykaz bibliografii wg wzoru:
1. Nazwisko I., Tytuł artykułu, „Tytuł periodyku” rok, nr 
2. Nazwisko I., Tytuł pracy, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania 
3. Nazwisko I., Tytuł artykułu, [w:] I. Nazwisko (red.), Tytuł pracy, nazwa wy-

dawnictwa, miejsce i rok wydania
- proszę nie stosować formatowania stylami typu „nagłówek”

Artykuł powinien zawierać zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim:
•	 tytuł, 
•	 słowa kluczowe (min. 5),
•	 krótkie streszczenie publikacji (ok. 1000 znaków typograficznych ze spa-

cjami),
•	 tytuły tabel, rysunków, wykresów, ilustracji,
•	 notę o Autorze/Autorach (w języku polskim oraz angielskim),
•	 dane kontaktowe do Autora/Autorów (adres korespondencyjny, telefon, e-mail).

Układ artykułu:
•	 na początku tytuł i stopień naukowy, imię i nazwisko autora, nazwa instytucji 

(afiliacja),
•	 tytuł w języku polskim,
•	 tytuł w języku angielskim,
•	 streszczenie w języku polskim,
•	 słowa kluczowe w języku polskim,
•	 streszczenie w języku angielskim,
•	 słowa kluczowe w języku angielskim,
•	 wstęp,
•	 rozdziały,
•	 podsumowanie,
•	 bibliografia sporządzona alfabetycznie (kolejność według nazwisk auto-

rów),
•	 nota biograficzna o Autorze w języku polskim,
•	 nota biograficzna o Autorze w języku angielskim,
•	 dane kontaktowe do Autora (do opublikowania).

3. Prenumerata 

Osoby zainteresowane prenumeratą czasopisma proszone są o  kontakt mailowy 
z  Wydawnictwem WSH wydawnictwo@humanitas.edu.pl lub 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.
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