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SPÓJNOŚĆ STRATEGII PERSONALNEJ JAKO
 DETERMINANTA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

COHERENCE OF PERSONAL STRATEGY 
AS DETERMINANT OF ENTERPRISE DEVELOPMENT
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Streszczenie: W opracowaniu omówiono problematykę spójności strategii personalnej w or-
ganizacji. Przedstawiono własne narzędzie do pomiaru spójności strategii personalnej, za po-
mocą którego zbadano znane globalne przedsiębiorstwo działające w Polsce. Przedsiębiorstwo 
to stosuje jednolite reguły zarządzania personelem we wszystkich swoich oddziałach. Kate-
goria spójności strategii personalnej posłużyła do zbadania strategicznego charakteru zaso-
bów ludzkich. Źródłem uzyskanych danych były odpowiedzi pracowników na pytania zawarte 
w opracowanej ankiecie. Badani pracownicy zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza gru-
pa obejmowała pracowników sfery HR, druga grupa to pozostali pracownicy. Pozwoliło to 
na dokonanie analizy porównawczej. Zastosowane standardowe testy statystyczne wykazały, 
że postrzeganie spójności strategii personalnej przez obie grupy pracowników nie różni się 
znacznie. W praktyce oznacza to, że w badanym przedsiębiorstwie istnieje spójność strategii 
personalnej. Ponadto badanie potwierdziło użyteczność zastosowanego narzędzia badawcze-
go obejmującego zestaw stwierdzeń ujętych w ankiecie oraz rankingi wartości/cech. 

Słowa kluczowe: personel, zarządzanie, strategia, przedsiębiorstwo, pomiar spójności

Abstract: In the paper a  topic of strategy management of the workforce is being approach 
along a state-of-art method as a measurement of invariability of the strategy in an organiza-
tion. A study is performed on a branch of an international organization based in Poland. The 
organization is applying uniform set of rules in the area of personnel management across all 
branches. Category of the workforce management strategy persistence is used to acquire char-
acteristic of the HR department. Comparative analysis is conducted based on a questionnaire 
submitted to two groups of employees: HR and other employees. Outcome of the statistical test 
is showing that both groups impression of the strategic management of the workforce is resem-
bling. In practice this can be extrapolated as the strategy being consistent in the organization. 
Moreover, the research confirmed usefulness of the state-of-art method as a valid approach to 
obtain and improve the level of before mentioned workforce management homogeneity. 

Keywords: staff, management, strategy, enterprise, measurement of consistency

Wstęp

W naukach o zarządzaniu wskazuje się, że wyższa spójność strategii organizacji stwa-
rza większe szanse na jej udaną implementację i osiągnięcie przyjętych celów. Osiąganie 
zbyt wielu celów może stać się jednak przeszkodą w funkcjonowaniu organizacji1.

Kwestie spójności dotyczą także strategii personalnej (SP)2. SP powinna stanowić 
spójną i unikalną konfigurację działań, które obejmują wytyczanie długookresowych 
celów, formułowanie zasad i programów, ukierunkowanych na rozwój i wykorzysty-
wanie potencjału kapitału ludzkiego3. Dlatego strategia personalna powinna stanowić 

1  R. Rumelt, Good Strategy Bad Strategy, the difference and why it matters, Crown Business, New York 2011, p. 58.
2  Funkcja personalna utożsamiana jest tu z  zarządzaniem zasobami ludzkimi (ZZL).
3  A. Pocztowski, Koncepcje łączenia zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią firmy – szanse i barie-
ry, [w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, Instytut Pracy 
i Spraw Socjalnych, Warszawa 2006, s. 60.
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komplementarny i zintegrowany ciąg decyzji wobec zasobów ludzkich, dzięki którym 
organizacja zyska przewagę na rynku4. Zwraca się przy tym uwagę na konsekwencje 
strategiczne spójności5 i faktu bycia elementem systemu ZZL6. Strategia jest formułą 
sprawczą względem polityk i procedur operacyjnych7. Spójność SP powinna być za-
tem rozpatrywana przez pryzmat polityk, praktyk, produktów i procesów8. Oznacza 
to, że jest ona kategorią postrzeganą przez pracowników i menadżerów. Formułuje się 
też wytyczne dla zapewniania spójności SP9. K. Gadomska-Lila dla ZZL wprowadza 
trzy poziomy dopasowywania (spójności), tj. intelektu, zachowań i procedur10. 

Celem opracowania jest zarekomendowanie opracowanego narzędzia na po-
trzeby oceny spójności strategii personalnej oraz dokonanie tym narzędziem badań 
spójności w przedsiębiorstwie, które personel uznaje za zasób strategiczny. 

Źródłem informacji do oceny spójności były odpowiedzi na stwierdzenia i ran-
kingi ujęte w ankiecie. Jej struktura wynika z zastosowanego podejścia do pomiaru 
spójności SP. Wyodrębniono grupę respondentów – pracowników działu HR. Umoż-
liwiło to dokonanie stosownych porównań. Zastosowano standardowe testy staty-
styczne, aby odpowiedzieć na dwa postawione pytania badawcze. Całościowa analiza 
pozwoliła na ocenę spójności SP i jej wpływu na strategię rozwoju wybranej organi-
zacji.

1. Spójność organizacji i ich strategii

 Spójność niekiedy utożsamia się z innymi pojęciami, takimi m.in. jak: integralność, 
spoistość, jedność, zwartość, rzadziej zborność czy koherentność. T.  Falencikowski 
przeanalizował kilkanaście ujęć spójności adresowanych do organizacji11. Spójność jest 
uznawana za stopniowalną cechę organizacji. Oznacza to potrzebę mierzenia tego stop-
nia. W modelu procesu odnowy organizacyjnej wskazuje się na wagę inspirowania i mo-
tywowania pracowników12. Spójność organizacji odnosi się do pojęcia jej wewnętrznej 

4  A. Lipka, Strategie personalne firmy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000, s. 27.
5  E. Stańczyk-Hugiet, Strategie zarządzania zasobami ludzkimi z elementami zarządzania wiedzą, [w:] 
E. Stańczy-Hugiet (red.), Poradnik dla pracodawców, część VI Pakietu „Doświadczony pracownik”, Dobre 
Kadry, centrum badawczo-szkoleniowe, Wrocław 2013, s. 16. 
6  Skrót: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. M. Armstrong, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, 
Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 69.
7  M. Majowska, Podejście architektoniczne w badaniach nad strategicznym zarządzaniem zasobami ludz-
kimi, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości” 2012, nr 17, s. 250.
8  A. Szymankowska, Ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji, Wydawnictwo 
im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, cz. 8, Częstochowa 2014, s. 355.
9  M. Stor, Metodyka tworzenia strategii ZZL, [w:] E. Stańczyk-Hugiet (red.), Strategie zrządzania zasobami ludzki-
mi z elementami zarzadzania wiedzą, Dobre kadry, centrum badawczo-szkoleniowe, Wrocław 2013, s. 32.
10  K. Gadomska-Lila, Dopasowanie organizacyjne. Aspekt strategii, kultury organizacyjnej i zarządzania 
zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2013, s. 40.
11  T. Falencikowski, Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar, CeDeWu, Warszawa 2013, s. 93.
12  S. Cyfert, K. Krzakiewicz, Model procesu odnowy organizacyjnej, „Management Forum”, Wrocław 
University of Economics 2015, vol. 3, no. 1, p. 11. 
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zdolności poprzez działania organizacyjne do realizacji strategii, zgodnej ze swoją pozy-
cją rynkową. Jest to ściśle związane z ZZL oraz SP13. G. Gierszewska, analizując problem 
spójności strategii, widzi go przez pryzmat zgodności strategii funkcjonalnych14.

R.P. Runelt istotę spójności strategii sprowadza do roli koordynacji, co pozwa-
la na odróżnianie dobrej i złej strategii15. Są też propozycje formułujące spójność 
organizacyjną w  kategoriach: analogii, rutyn i codziennych czynności16. Spójność 
organizacyjna jest na ogół zaniedbywana w stosunku do spójności rynkowej (ze-
wnętrznej) mimo uzyskiwania dodatkowej premii za ich równoważenie. 

Spójność jest też definiowana jako „wzajemna i współzależna zgodność wszystkich 
komponentów modelu biznesu, strategii i  procesów biznesowych, które zapewniają 
zdolność do osiągania przez przedsiębiorstwo wysokiej efektywności w długim i krót-
kim okresie17. Są także identyfikowane bariery integracji strategii personalnej ze stra-
tegią18, a także czynniki niekorzystnie wpływające na spójność strategii personalnej19. 

Również praktycy zwracają uwagę na spójność organizacyjną, łącząc ją z 20 kon-
kretną wizją przyszłości i  sprecyzowanymi celami wspieranymi przez strategię SP. 

Spójność SP należy łączyć z: efektywnym przywództwem, kulturą i klimatem orga-
nizacyjnym, sposobem podejścia do pracowników (system motywacyjny), jasnością 
formułowanych oczekiwań oraz nastawieniem na „wzajemną obsługę” i wysoką ja-
kość pracy21. Uznaje się, że wyzwaniem dla działów HR jest właśnie zachowanie spój-
ności organizacyjnej w sferze ZZL, którą należy profesjonalnie mierzyć22. Wyzwaniem 
jest więc taka strategia SP, która powinna wykazywać się zgodnością z działaniami 
operacyjnymi w praktyce przedsiębiorstwa. Zgodność ta powiązana jest z kształtowa-
niem świadomości pracowników, doskonaleniem postaw i rozwojem ich potencjału.

Na uwagę w  tym zakresie zasługuje propozycja J. Strużyny i M. Majowskiej23 
oraz K. Gadomskiej-Lili określająca dopasowanie organizacyjne w sferze ZZL24.

13  P. Leinwand, C. Mainardi, Siła spójności i dyscypliny, „Harvard Business Review Polska” 2011, nr 97, s. 79-85.
14  G. Gierszewska, Strategia przedsiębiorstwa a zarządzanie zasobami ludzkimi, [w:] A. Ludwiczyński,   
K. Stopińska (red.), Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, Poltext, Warszawa 2001, s. 20.
15  R. Rumelt, Good Strategy Bad Strategy, the difference and why it matters, „Crown Business” 2011, p. 60.
16  Z. Patora-Wysocka, Spójność decyzyjna i analogia w zarządzaniu zmianą, „Zeszyty Naukowe Politech-
niki Śląskiej” 2015, nr 83.
17  A. Jabłoński, Spójność hybrydy strategicznej w środowisku sieciowym, Difin, Warszawa 2015 , s. 46.
18  B.A. Colberat, The complex resuorce-based view; Imlocations for theory and practice in strategic human 
resource management, “Academy of Management Review” 2004, No. 29, pp. 341-358.
19  W. Szumowski, Determinanty realizacji funkcji personalnej. Czynniki wpływające na efektywność oraz 
bariery rozwoju funkcji, „Marketing i Rynek” 2014, nr 5, s. 1238.
20  J. Kamieński, Organizacyjna spójność – najważniejszy nośnik strategii, „Portal Nowoczesna Firma” 
2006, nr 1, http//www.nf.pl/po-pracy/organizacyjna-spojnosc-najwazniejszy-nosnik-strategii,7960,295 
[dostęp: 24.11.2016].
21  M. Leśniewski, Konkurencyjność miękka przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2015, s. 72.
22  H. Guryn, Spójność organizacyjna. Rozmowa z Jonem Gornsteinem, „Personel i Zarządzanie” 2012, 
nr 8. Omawia się narzędzie pomiaru OAS (Badanie Spójności Organizacyjnej) stosowane też na rynku 
polskim. Część czynników w metodzie OAS odnosi się do strategii personalnej.
23  J. Strużyna, M. Majowska, Metoda badania spójności wytycznych ZZL małych firm, [w:] S. Lachiewicz, 
K. Szymańska, A. Walecka (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, 
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011, s. 124-138. 
24  K. Gadomska-Lila, Dopasowanie organizacyjne…, s. 151.
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2. Ocena spójności strategii personalnej w wybranym 
przedsiębiorstwie

2.1. Założenia badawcze i przesłanki strategiczne przedsiębiorstwa

Wyjściową ideą była ramowa propozycja K. Gadomskiej-Lili wydzielania trzech 
obszarów: A. Determinant strategii; B.  Praktyk zarzadzania zasobami ludzkimi;              
C. Oceny dopasowania. W  tabeli 1  podano w  kolumnie 4.  liczbę opracowanych 
stwierdzeń dla wybranego przedsiębiorstwa. 

Tabela 1. Struktura czynników w  badaniach postrzegania przez pracowników spójności 
strategii personalnej wybranego przedsiębiorstwa
Table 1. Structure of factors in employees’ perception of cohesion strategy of personnel stra-
tegy of selected company

Obszar Symbol grupy 
zmiennych

Nazwa grupy 
zmiennych

Liczba stwierdzeń 
w grupie 

A. Determinanty 
spójności strategicznej

A1 Strategia 6
A2 Siła kultury 12
A3 Praca zespołowa 6

A4 Orientacja na 
wyniki 6

A5 Innowacyjność 7

A6 Troska o szcze-
góły 6

A7 Uczenie się 6

A8 Orientacja na 
klienta 6

A9 Gotowość do 
zmian 5

A10 Satysfakcja 4
A11 Zaangażowanie 4

Razem
68 użytych stwierdzeń 
i dokonanie rankingu 

8 wartości strategii
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B. Praktyki zarządza-
nia zasobami ludzkimi

B1 Dobór 7
B2 Ocena 7
B3 Motywowanie 11
B4 Rozwój 9

Razem
34 użytych stwierdzeń 

i dokonanie rankingu 11 cech 
dla  każdej grupy zmiennych

C. Ocena dopasowania C1 Dopasowanie 6

Źródło: Struktura ogólna (A,B,C) na podst. K. Gadomska-Lila, Dopasowanie organizacyjne. 
Aspekt strategii, kultury organizacyjnej i  zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 
2013, s. 116-133 oraz własna propozycja 108 stwierdzeń i 2 rankingów.

Do każdego stwierdzenia respondent mógł się odnieść w  ramach jednolitej 
skali, tj.: „tak”, „raczej tak”, „raczej nie”, „nie”, „trudno powiedzieć”. W obszarze B, 
jak wynika z danych tabeli 1, oprócz stwierdzeń wykorzystano 11 cech dla każdej 
grupy praktyk (B1-B4), z których wybierano 5 najbardziej charakterystycznych dla 
danej grupy praktyk. Były to: inicjatywa/kreatywność, samodzielność w działaniu, 
współpraca, lojalność, skrupulatność/dokładność, chęć rozwoju i uczenia się, od-
powiedzialność, efektywność, podporzadkowanie, otwartość na zmiany, komuni-
katywność, inne. Ranking 8 wartości (obszar A) powstał z potrzeby oceny zadekla-
rowanych przesłanek, które przedsiębiorstwo przestrzega w misji, wizji i strategii. 
Były to: orientacja na klienta, doskonałość operacyjna, ambitne cele, informacja 
zwrotna, zobowiązanie wobec ludzi, pozytywna energia, możliwość polegania na 
przedsiębiorstwie, zyskowność.

Obiektem badań postrzegania spójności strategii personalnej byli pracownicy cen-
trali oddziału polskiego przedsiębiorstwa globalnego (spółka europejska). Spółka ta jest 
operatorem zarządzającym markami gastronomicznymi w Polsce (od 1993 roku). 

Zarówno na stronie internetowej Spółki, jak i w jej wewnętrznych dokumentach 
widnieje charakterystyka „podłoża” strategii ogólnej. Wyrażono go w formie ramo-
wych przesłań25: 

•	 Przesłanie 1 (P1): „Wzmacniamy naszą kulturę »Wszystko jest możliwe!«, 
wykorzystujemy międzynarodowe doświadczenie oraz wyjątkowy portfel marek by 
rozwijać rentowne, zdolne do osiągnięcia skali restauracje na całym świecie”.

•	 Przesłanie 2  (P2): „Poprzez naszą kulturę »Wszystko jest możliwe!«” do-
starczamy wyśmienite smaki oraz wyjątkową obsługę po przystępnej cenie”.

Celem podstawowym Spółki jest, wedle zapisów w dokumencie programowym, 
„Dawać radość życia. Wnieść więcej radości w życie naszych klientów!”, a przyjętą 

25  Wykorzystano trzy źródła internetowe dotyczące profilu, statutu i sprawozdań skonsolidowanych 
firmy.
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formułą sukcesu: „Żyć zgodnie z ośmioma naczelnymi wartościami” (wymieniony-
mi wyżej). Jako podstawę celów ekonomicznych strategii uznano trzy filary: Ludzie-
-Marka-Skala. Podkreśla się więc wagę pracowników w wypełnianiu misji i wizji 
Spółki jako szczególnego zasobu dla organizacji w perspektywie strategicznej. 

W strukturze organizacyjnej Spółki funkcjonuje komórka zajmująca się cało-
kształtem problemów zarządzania zasobami ludzkimi (HR). Pracownicy ci zatrud-
nieni są zgodnie z wdrożonym modelem kompetencyjnym. Jego wyróżnikiem są 
tzw. poziomy odpowiedzialności (level).

Analiza dokładniejsza praktyk w czterech obszarach odpowiadających wyod-
rębnionym polom B1-B4 jednoznacznie potwierdziła wysoce sformalizowany, ale 
też jednocześnie sprofesjonalizowany sposób podejścia do ZZL.

2.2. Wyniki badań spójności strategii personalnej

Badania przeprowadzono w maju 2016 roku. Wzięły w nich udział, osoby pra-
cujące na stanowiskach specjalistów (level 2-3) oraz zajmujących stanowiska kie-
rownicze (level 4-5). Obie grupy były zbliżone pod względem liczebności i wynosiły 
odpowiednio 25 i 20 osób.

Kwestionariusz składał się z trzech obszarów tematycznych: determinanty spój-
ności strategicznej, praktyki zarządzania zasobami ludzkimi oraz oceny dopasowa-
nia (tabela 2). Zwrot sięgnął 60%. Łącznie w badaniach wzięło udział 45 pracowni-
ków. Wśród nich 16 osób było zatrudnionych w sferze HR. Dane „metryczkowe” 
podano w tabeli 2.

Tabela 2. Wybrane dane respondentów badania spójności SP
Table 2. Selected data of SP cohesion survey respondents
Wiek Do 30 lat – 22,2% Od 30-40 lat –55,6% Powyżej 40 lat – 22,2%
Płeć Kobiety – 53,5% Mężczyźni – 46,5% Brak danych – 2 osoby
Staż pracy ogółem Do 5 lat – 28,9% Powyżej 5 lat – 71,1% -------------------------
Staż w Spółce Do 5 lat – 48,9% Powyżej 5 lat – 51,1% -------------------------

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ankiety.

Przeprowadzono analizę rzetelności danych w  ankiecie za pomocą analizy 
współczynnika α  Cronbacha (Alfa Cronbacha). Cząstkowy i  syntetyczny pomiar 
współczynnika spełniał progowe wartości rzetelności, tj. minimum 0,6. Dla obszaru 
A- 0,94, B-0,89,C-0,60, dla całej ankiety -0,92.

Do badań spójności działań operacyjnych w sferze personalnej ze strategią ogólną 
(obszar A) wykorzystano nieparametryczny test U Manna-Whitneya (testowanie dwóch 
próbek) oraz współczynnik korelacji rang Spearmana. Pytanie badawcze miało postać: 



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie16

Czy strategia i działania operacyjne w sferze personalnej wspomagają realizację 
strategii ogólnej przedsiębiorstwa?

Badania wg testu dwu-próbek zastosowano do podziału respondentów według: 
zatrudnienia w HR [HR – 16, INNE – 24, 5 – nie zaznaczono], poziomu odpowie-
dzialności [level (2-3) – 20 oraz (4-5) – 20, 5 – nie zaznaczono] oraz stażu pracy 
w przedsiębiorstwie (do 5lat – 18, powyżej 5 lat – 23, 4 – nie zaznaczono). Wyniki 
badań wskazały na istnienie statystycznej różnicy w postrzeganiu strategii i działań 
operacyjnych w sferze personalnej dla ww. podziałów próbek. W pierwszej i drugiej 
parze próbek były to tylko po dwie sytuacje. Dla trzeciej (staż) – 5 sytuacji. W tabeli 
3 wyszczególniono te dwie sytuacje dla przekroju [HR, INNE].

Tabela 3. Zmienne (stwierdzenia) dla próbki [HR, INNE] z istotną statystycznie różnicą
Table 3. Variables (statements) for the sample [HR, OTHER] with a statistically significant 
difference

Numer Stwierdzenie
Średnia 

arytmetyczna Test U Typ 
próbek

N=16 N=24 Z P

A.4/6
Pracownicy są motywowani do 
aktywności, zwiększania wysiłku 
i wydajnej pracy

4,0 3,5 2,140 0,032 [HR, 
INNE]

A.8/6

Troska o klienta (zarówno ze-
wnętrznego jak i  wewnętrznego), 
wysoka jakość jego obsługi i speł-
nianie oczekiwań są doceniane 
i nagradzane.

4,25 3,75 -2,426 0,015 [HR, 
INNE]

Źródło: opracowanie własne.

 Wzmocnienia oceny tego aspektu badania spójności strategii personalnej po-
szukiwano wykorzystując korelację rang Spearmana (r). Przeprowadzone obliczenia 
pozwoliły ocenić siłę związków statystycznych między zmiennymi i  merytorycznie 
wyinterpretować istniejącą relację z punktu widzenia spójności. Dominowała ko-
relacja o charakterze umiarkowanym (0,4-0,7). W tabeli 4 wskazano kilka sytuacji, 
w których wskaźnik był większy niż 0,7.
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Tabela 4. Przykładowe sytuacje z wysoką korelacją r między zmiennymi
Table 4. Example situations with high correlation r between variables

r Treść r Treść r

A1/2
Spółka posiada misję wskazują-
cą cenione wartości i kierunek 
działań

A2/1
Istnieje zbiór wyraźnych i sta-
łych wartości, na których opie-
ra się działalność Spółki

0,78

A.5/2

Pracowników zachęca się do 
wykazywania się inicjatywą 
i samodzielnego poszukiwania 
nowatorskich rozwiązań

4.5/4
Kreatywność i eksperymento-
wanie są dostrzegane i nagra-
dzane

0,71

A.6/1 Wysoko ceni się dokładność 
i zwracanie uwagi na szczegóły 4.6/2 Wysoko ceni się pracowników 

uważnych i starannych 0,73

Źródło: opracowanie własne.

Analiza wskaźników r potwierdziła, że nie było sytuacji wskazującej na zagroże-
nia w postrzeganiu spójności strategii przedsiębiorstwa z działaniami operacyjnymi 
w sferze personalnej Spółki. Należy uznać, że odpowiedź na to postawione pytanie 
badawcze była pozytywna.

Drugie pole badań B to ocena praktyk zarządzania zasobami ludzkimi (PZZL) 
w  czterech, typowych obszarach działalności: Rekrutacja, Motywacja, Ocenianie, 
Rozwój. Postawiono pytanie badawcze: Czy stosowane praktyki PZZL wzmacniają 
wyznawane przez Spółkę wartości przyjmowane w implementacji jej ogólnej strategii? 

Odpowiedzi szukano na podstawie wskazań respondentów do opracowanych 
stwierdzeń (wg skali Likerta), rankingu 11 cech pracowników i   przywiązywania 
wag dla 8 wartości wyznawanych przez organizację (liczby od 1 do 8). Treść warto-
ści i waga ich postrzegania są podane w tabeli 5.

Tabela 5. Odczuwana ważność 8. wartości naczelnych strategii w praktyce funkcjonowania 
Spółki
Table 5. Perceived importance of the 8. values of the chief strategies in the Company’s func-
tioning

Treść Wskaźnik Treść Wskaźnik
Orientacja na klienta 2,38 Pozytywna energia 5,2
Ambitne cele 3,04 Zobowiązanie wobec ludzi 5,76
Doskonałość operacyjna 3,44 Informacja zwrotna 5,8
Zyskowność 4,22 Można na nas polegać 6,16

Źródło: opracowanie własne.
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Ważne dla podjętych badań było sprawdzenie różnic w ocenie spójności strate-
gii personalnej ze względu na miejsce zatrudnienia [HR, INNE]. Zbadano różnicę 
stwierdzeń obu grup testem U. Różnice istotne statystycznie miały miejsce w trzech 
przypadkach. Ujęto je w tabeli 6.

Tabela 6. Istotne statystycznie różnice w ocenie obszaru praktyk zarządzania zasobami ludz-
kimi w próbce [HR, INNE]
Table 6. Substantial statistically differences in the estimation of space of practices of mana-
gement by human supplies in a standard [HR, OTHER]

Nu-
mer Stwierdzenie

Średnia 
arytmetyczna Test U Typ 

próbek
N=16 N=24 Z P

B.1/4 Częściej stosuje się zewnętrzne niż 
wewnętrzne źródła rekrutacji 2,44 3,21 -2,434 0.015 [HR, 

INNE]

B.1/7

Stosuje się program tworzenia 
wizerunku atrakcyjnego praco-
dawcy w celu pozyskania dobrych 
kandydatów

4,19 3,71 -2,015 0,044 [HR, 
INNE]

B.3/3
Z niektórymi grupami wynagro-
dzenia zasadnicze negocjowane są 
indywidualnie

4,13 3,36 -2,560 0,010 [HR, 
INNE]

Źródło: opracowanie własne.

W analizie spójności strategii personalnej wykorzystano też wskaźnik korela-
cji rang r Spearmana (dla N=45) między poszczególnymi stwierdzeniami ankiety 
a postrzeganymi przez pracownika ośmioma wartościami naczelnymi. Korelacje na 
poziomie co najmniej umiarkowanym dla p-wartość < 0,05 dały obraz siły tej kore-
lacji. Szczególnie istotną wartością rzutującą na spójność strategii personalnej była 
naczelna wartość zobowiązanie wobec ludzi. W bezpośredniej wycenie nie była ona 
wskazywana jako przodująca (wskaźnik 5,76, tabela 6), co oznacza, że przesłania 
strategiczne bardziej eksponują w świadomości klienta cele i doskonalenie opera-
cyjne. Jednak analiza uzyskanych wyników potwierdziła szeroki zakres związków ze 
stwierdzeniami z obszaru B. Szczególnie silna co do zakresu była sytuacja w obsza-
rze rozwoju pracowników (B.4), gdzie 8 z 9 stwierdzeń spełniały warunek p-warto-
ści i poziom umiarkowany. Oznacza to, że proponowane programy rozwoju i awan-
sów w Spółce przynoszą w praktyce doświadczenia potwierdzające ich skuteczność. 
W tabeli 7 podano wyniki wskaźnika r dla tych stwierdzeń z podgrupy B.4.
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Tabela 7. Poziom wskaźnika r (p < 0,05) dla stwierdzeń z grupy B.4 z naczelną wartością 
zobowiązanie wobec ludzi
Table 7. Level of indicator r (p <0.05) for group B.4 statements with a high value of commit-
ment to people

Stwierdzenie r Stwierdzenie r
B.4/1Kierunek rozwoju pracow-
ników jest powiązany z wynikami 
ocen okresowych

0,258
B.4/5 Stale inwestuje się w roz-
wój kompetencji pracowników 
(szkolenia, rotacja itp.)

0,451

B.4/2 Istnieje formalny system za-
rządzania karierą 0,300 B.4/6 Wdrożone są plany sukce-

sji na szczeblach kierowniczych 0,271

B.4/3 Stosuje się indywidualne 
ścieżki karier 0,310 B.4/7 Wdrożony jest program 

zarządzania talentami 0,339

B.4/4 Regularnie prowadzi się ana-
lizę pracowniczych luk kompeten-
cyjnych w kluczowych celach strate-
gicznych Spółki

0,489

B.4/9 Działalność szkolenio-
wa jest powiązana ze strategią 
Spółki, sprzyja budowaniu klu-
czowych kompetencji

0,302

Źródło: opracowanie własne.

Z analizy wynikało, że wartości kryjące się w zobowiązaniu wobec ludzi w 17 
przypadkach obszaru B były istotne statystycznie, na 31 łącznych sytuacji powią-
zań wszystkich wartości naczelnych (wg korelacji rangowej r). Otrzymany wynik 
można było zatem interpretować tak, że praktyki ZZL wspierają wszystkie wartości 
naczelne, ale dominujący wpływ wywierają na wartość – zobowiązania Spółki wo-
bec pracowników.

Na ocenę spójności strategii personalnej mogą rzutować wyniki rankingów 11 
cech w czterech obszarach praktyk B1-B4. Wyniki, jakie pozyskano w badaniach, 
wskazały, że preferowane cechy to: samodzielność w działaniu – minimum 68,89% 
wskazań w każdym z czterech obszarów, inicjatywa/kreatywność oraz efektywność 
– minimum 64,44%, chęć rozwoju – minimum 46,67%. Te wskaźniki miały pomoc-
niczy charakter z uwagi na względność dokonywania wyboru (5 z 11). Tym nie-
mniej rzadko wybierana cecha, jaką była lojalność – minimum 2,22%, maksimum 
11,11% – wymagała bliższej analizy. Decydująca w tym kontekście oceny spójności 
była rozpiętość postrzegania danej cechy w poszczególnych obszarach. Nie była ona 
wysoka, co przekonywało o zwartości poglądów pracowników.

Podsumowując, należy stwierdzić, że uzyskano pozytywną odpowiedź na dru-
gie pytanie badawcze.

Trzecie pole badawcze C  miało charakter podsumowujący efekt działalności 
Spółki w implementacji strategii ogólnej i strategii personalnej. Odpowiedzi powin-
ny zachowywać adekwatność do postrzegania strategii w kontekście pozyskanych 
stwierdzeń z pola A i B. 
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Oceny z części C wskazały na ich adekwatność do wniosków uzyskanych w ob-
szarze A i B.

Podsumowanie

Przedstawionemu podejściu do badania spójności strategii personalnej nie 
można odmówić walorów uniwersalnych. Natomiast wyniki badań dla wybranej 
organizacji wskazują na dwa ważne aspekty. Po pierwsze, profesjonalizm (formal-
ny i  praktyczny) w  ZZL zwiększa szanse na osiąganie wyższej spójności strategii 
personalnej i wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa. Po drugie, występowanie małego 
zróżnicowania poglądów w dwóch odmiennych wobec pełnionych ról organizacyj-
nych grup pracowniczych [HR, INNI]. Wzmacnia to spójność SP i  systemowość 
ZZL. Wskazana w pracy konieczność bliższej analizy związana z niskim poziomem 
wyboru cechy lojalności została przeprowadzona, ale nie omówiono jej w opraco-
waniu. Postawiono trzecie pytanie o istnieniu pozytywnej relacji między spójnością 
organizacyjną a satysfakcją i zaangażowaniem pracowników26. Wykazano, że relacja 
pozytywna wiąże się z   satysfakcją, a  nie z  zaangażowaniem. To może łączyć się 
z niską wyceną ww. cechy.
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WORK COMMITMENT AS AN EFFECT OF APPLIED 
SYSTEM OF MOTIVATION

ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ JAKO EFEKT 
STOSOWANEGO SYSTEMU MOTYWACJI

Abstract: This article presents a discussion of issues related to the work commitment, which 
is an effect of motivating employees’ to work. In this publication, authors presented the most 
popular theories of motivation, as well as results of self-study related to work commitment 
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in small and medium enterprises of Silesian Voivodship. The main goal of this article is to 
determine, which factors influence the work commitment and work results in an enterprise. 
The conclusions of the investigation can provide a basis for the management of small and 
medium enterprises when choosing the factors, which can influence their employees’ work 
commitment and thus increase the effects of enterprises activity. 

Keywords: commitment, motivating, organisation, management, small and medium enter-
prises

Streszczenie: Artykuł zawiera omówienie zagadnień związanych z  zaangażowaniem 
w  pracę, które jest efektem motywowania pracowników do pracy. W  publikacji autorki 
zaprezentowały najpopularniejsze teorie motywacji, jak również wyniki badań własnych 
dotyczące zaangażowania w pracę w małych i  średnich przedsiębiorstwach województwa 
śląskiego. Głównym celem niniejszego artykułu jest określenie, jakie czynniki wywierają 
wpływ na zaangażowanie i wyniki pracy w przedsiębiorstwie. Wnioski z badania stanowić 
mogą punkt wyjścia przy wyborze czynników przez władze małych i średnich przedsiębiorstw, 
które to czynniki będą miały wpływ na zaangażowanie pracowników w pracę, a co za tym 
idzie – zwiększenie efektów działalności przedsiębiorstw.

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

Introduction

Every enterprise aims at making highest profit of its activity. This is possible most 
of all thanks to the people employed in the organisation, who work together towards 
its success. However, to make it happen, this work needs to be coordinated in a way 
that enables making the most of employees’ skills and qualifications. For a diligent 
and effective work, employees should be fairly rewarded – in material, as well as in 
non-material terms. Actions described above are components of human resources 
management, which in simple terms is a strategy and a practice of obtaining, using, 
improving and keeping people – their possibilities and skills in an entrepreneur-
ship1. There are four contexts contributing to the human resources management in 
an enterprise: legal, psychological, ethical and cultural. The Human Resources Of-
ficer should therefore know all the legal acts in force at the company as well as the 
labour law and ensure that they are all respected. Such a person should also be able 
to supervise employees, have a proper knowledge about particular workers after 
recognizing their personal features and know motivational tools, as well as be able 
to adjust them to the person in order to obtain the best results of their work2.

1 M. Adamiec, B. Kożusznik, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor – Kreator – Inspirator, Wydawnic-
two Akade, Katowice 2000, p. 18.
2 Ibidem, p. 19-21.
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1. Work commitment as a result of motivational process 

A good manager should be able to adjust motivational tools to the particular employ-
ee, but most of all, to know them all. It is also worth to know theoretical principles of psy-
chology of motivation as well as the most important theories related to motivating to work. 

One of the most popular motivation theories is the one by A. Maslow. He created 
a hierarchy of needs (fig. 1), according to which the basic needs of each human are the 
physiological ones such as food, water, shelter and rest. In terms of professional life, physio-
logical needs are right to receive remuneration and an adequate work conditions. Meeting 
these requirements is what ensures an individual a decent life. On the other hand, meeting 
the requirements related to security and safety, which are a permanent employment and 
health insurance, allows surviving difficult life situations or simply to make a stable liv-
ing. When all the needs mentioned above are met, the individual also feels the need for 
proper relations with other people through the membership in different social groups. In 
the context of an organisation, this need applies to the membership in a group of workers 
and keeping good relations with co-workers and supervisors. Another need focuses on 
the respect of others. This need can be met by employee’s esteem and appreciation. The 
highest human need is the need for self-actualisation, which means the willingness to self-
development and using one’s inner potential3. In the opinion of the author of this theory, it 
is not possible to meet the needs of higher level without a prior meeting the lower needs. 

Figure 1. Maslow’s Hierarchy of Needs
Rysunek 1. Piramida hierarchii potrzeb według A. Maslowa 

Source: Self-elaboration.

3  M. Strużycki (red.), Podstawy zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, p. 247-248.
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However, Maslow’s theory is not the only one that applies to the needs. Other theorists 
also stated that the willingness to satisfy the needs causes certain action. In response to 
Maslow’s theory, the ERG theory by C. Alderfer was developed. He divided human needs 
into three categories: existence, relatedness and growth. In contrast to the Maslow’s theory, 
Alderfer claimed that a human could be motivated by a few needs at the same time. On 
the other hand, the need that will remain unsatisfied at some high level, the individual will 
become frustrated, regress to a lower level, and begin to pursue lower-level needs again. D. 
McClelland divided human needs into the need of power, need of affiliation and need of 
achievement. Despite the author of this theory claims that every human feels all the needs 
mentioned above, every individual reflects each need with a different intensity. Domina-
tion of the need of power means that a person might feel satisfied with the kind of work, 
which gives the possibility of managing others. In case when the need of affiliation is the 
dominant one, the individual is willing to establish links with their co-workers and works 
in team. On the other hand, in case of a strong need of achievement, individuals perform 
certain tasks and are focused on achieving defined goals4. The last theory among theories 
of needs is the one by F. Herzberg – so called two-factor theory, which focuses on hygiene 
factors such as work conditions, supervision or human relations as well as on motivation-
al factors such as promotion, recognition or development. In the first group we can find 
needs, which, if unsatisfied, cause individual’s dissatisfaction, however if satisfied, they do 
not lead to individual’s satisfaction. Motivational factors on the other hand work differ-
ently which means that if they are fulfilled, they lead to individual’s satisfaction and if not, 
it does not mean individual’s dissatisfaction5.

Another group of theories of motivation is related to the process. The principal 
among these is the expectancy theory by V. Vroom, according to which people are mo-
tivated to perform by the belief that it will result in a desirable reward. The higher is 
the desire to gain the reward, the higher effort will an individual put into their work. 
Another theory by J.S. Adams – theory of equity assumes that a human makes an ef-
fort to perform their work and to be rewarded and then compares the reward with the 
outputs gained by their co-workers. If the outputs are comparable, the employee feels 
the sense of fairness and will try to perform their tasks in a similar way. However, if they 
will not see this equity, they can either increase or decrease their input6. Goal-setting 
theory is another theory of motivation process. According to this theory, an employee 
takes up actions mostly because they have a goal they want to achieve. Therefore, to mo-
tivate employee for work, specific and demanding goals should be set. However, these 
goals should be adjusted to the particular individual, so that they will be possible to be 
achieved, as goals, which are impossible to be achieved, are considered disincentive7.

4  A. Potocki (red.), Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa 2005, p. 254-259.
5  D.W. Organ, T. Bateman, Organizational Behavior. An Applied Psychological Approach, BPI/IRWIN, 
Homehood, Illinois 1986, p. 112.
6  W. Bańka, Operacyjne kierowanie pracownikami w  organizacjach, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2007, p. 209.
7  M. Strużycki, Podstawy zarządzania…, p. 254-255.
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The last theory of motivation, which in the opinion of authors deserves to be em-
phasised, is reinforcement theory. According to its assumptions, all human behaviours 
are dependent on individual’s predispositions as well as on the social and physical envi-
ronment surrounding them. However, actions, which are followed by rewards, will be 
eagerly repeated and the individual will probably not take those, which are followed by 
a punishment, up again. Authors of this theory differentiated four basic elements, which 
may influence the motivation. These are: positive reinforcement – rewarding behav-
iour, avoidance – behaviour reinforcement through the avoidance of undesirable con-
sequences, punishment – behaviour weakening through the undesirable consequences 
and elimination – behaviour weakening through the failure in being rewarded8. 

All tools to motivate can be divided into those, which employees consider a re-
ward and those, which are found as a punishment. As is well known, people prefer 
to be rewarded than punished. Therefore, it is an essence of motivation from an 
employee’s point of view that through their work commitment they should receive 
rewards and avoid punishments. An employee usually subjectively assesses the val-
ue of a particular reward and two factors contribute to this assessment: the type of 
the reward obtained and some kind of sensitivity of the particular individual to the 
certain type of reward9. This means that supervisors should be able to use the tools, 
which will be considered as attractive by their employees, and what is more, they 
should not be limited to rewarding all employees in the same way – the employee 
should have an option to choose a reward, which is, in their opinion, the most at-
tractive one. Receiving such an award, the employee evaluates its fairness by defin-
ing its value and the effort that they had to put into getting it. 

2. Methodology of the research

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

−	 which factors influence the work commitment and work results?
−	 how are the processes of rewarding employees realised in the investigated 

enterprise?
−	  what measures for motivation and at what extent are applied in the inves-

tigated organisation. 
The investigations have been carried out by the questionnaire method. Addi-

tionally, in case of chosen subjects, a pilot direct interview has been carried out. This 
enabled to specify the initially prepared survey. Adopting such techniques enabled 

8  A. Potocki (red.), Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia…, p. 264-265.
9  G. Bartkowiak, Psychologia zarządzania, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2003, p. 180.
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gathering statistic data (quantitative and economical data) as well as qualitative data 
(perception, value judgements, and opinions, views, and facts awareness).

The analysis was conducted in the period of July - August 2017 on a group of 
small and medium enterprises of Silesian Voivodship. The tool used to carry out the 
research was a questionnaire consisting mostly of closed questions. The question-
naire has been sent to 103 small and medium enterprises with a request to be filled 
by the employees. 219 complete and properly filled in questionnaires has been ac-
cepted for the purposes of this analysis. 

The study results presented in this elaboration are only a part of the surveys carried 
out during the project titled Motivation as an important element of the huuman resources 
management. 

A total of 219 employees of small and medium enterprises of Silesian Voivodship vol-
untary took part in this research. Among these, 37,81% were women and 62,19% were 
men. Employees aged 36-41 (39 %) and aged 26-35 (nearly 28%) were the most numerous 
group of respondents (table 1). In terms of respondents’ education, the most numerous 
group was the one with vocational education (slightly more than 34% of all respondents) 
and with a university degree (slightly more than 25% of all respondents). In terms of the 
professional experience of respondents, the most numerous were those between 5 and 10 
years (39,42%) and those up to 5 years (nearly 33%). Among the respondents, the largest 
group were physical workers (37,24%) and officers (29,36%).

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

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

Feature Structure in %

Age
up to 25 

years
26 to 35 

years
36 to 45 

years 46 to 55 years over 55 years

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

tion
Primary Vocational Secondary Post-secondary University degree

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

Seniority up to 5 years  5 to 10 
years

11 to 20 
years 21 to 30 years over 30 years

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

Position
physical 
worker

customer 
service officer management upper manage-

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

Source: self-study based on the research.
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3. Work commitment in the view of own research 

During the research, respondents were asked to assess different factors, which may 
influence their commitment to work and work results in the enterprise (the results are 
presented in table 2). This analysis allowed pointing out factors, which contribute most 
to the work commitment and work results in small and medium enterprises. Among 
factors, which influence the work commitment and work results most, the following 
have been distinguished: financial rewards (87,22% of respondents), premium (over 
83% of respondents), attractive work content (83,1%), distinctions (80,37%), promo-
tion opportunity (73,52%), bonuses (69,87%), basic salary (over 68% of respondents), 
sense of job security (67,58%), interim evaluation and respect and thanks for a good 
performance (67,12%), good human relations (58,91%), pride of the work in the en-
terprise (54,79%), social benefits (51,15%), appreciation and respect (47,49%), ade-
quate work conditions and reasonable persuasion (47,03% respondents), independent 
power of decision (45,66%). The following factors have been defined as less impor-
tant: convenient forms of work organisation (36,53% of respondents), possibility of 
development (29,68%) and a flexible schedule (24,2%). 

Table 2. Assessment of the factors which influence work commitment and work results in 
the enterprise (in %).
Tabela 2. Ocena czynników wywierających wpływ na zaangażowanie i  wyniki pracy 
w przedsiębiorstwie (udział %).

Factors
Assessment of the factors

Definitely 
high

Rather 
high Irrelevant Rather 

low
Definitely 

low

Basic salary 15,07 52,97 15,07 9,59 7,30

Premium 45,20 38,36 8,68 6,85 0,91

Bonuses 42,47 27,40 8,67 18,26 3,20

Possibility of development 13,70 15,98 40,64 23,74 5,94

Interim evaluation 31,05 36,07 15,52 10,05 7,31

Promotion opportunity 36,07 37,45 12,78 10,50 3,20

Financial rewards 43,38 43,84 8,67 4,11 0,00

Adequate work conditions 17,81 29,22 38,36 10,04 4,57

Sense of job security 31,51 36,07 25,57 5,02 1,83

Appreciation and respect 20,55 26,94 36,53 3,20 12,78
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Reasonable persuasion 33,33 13,70 31,96 11,42 9,59

Attractive job content 44,29 38,81 12,33 4,57 0,00

Pride of work in the enterprise 21,46 33,33 21,46 16,44 7,31

Convenient forms of work or-
ganisation 15,52 21,01 35,16 13,70 14,61

Flexible schedule 11,42 12,78 39,27 19,18 17,35

Social benefits 22,84 28,31 22,37 16,89 9,59

Distinctions 35,62 44,75 11,41 3,20 5,02

Good human relations 29,23 29,68 19,18 15,52 6,39

Respect, thanks for a good per-
formance 36,07 31,05 25,57 4,57 2,74

Independent power of decision 19,18 26,48 32,42 17,81 4,11

Source: self-study based on the research.

Respondents were also asked to mention the factors, which have negative or 
positive influence on their working conditions (table 3). The assessment used in 
this question was: 1 – definitely negative, 5 – definitely positive. Results analysis 
allowed to point out the factors, which have a  positive or negative influence on 
working conditions. Among the factors which were defined as those with a positive 
influence, the following were mentioned: materials and tools for work (62,56% of 
the respondents), communication with supervisors (57,53%) and communication 
with co-workers (39,73%). On the other hand, among factors with a negative in-
fluence on work conditions, the following were mentioned: too many tasks to do 
(73,97% of the respondents), unfriendly atmosphere (72,15%), lack of cooperation 
between workers (66,21%), different working hours (51,6%) and monotonous work 
(47,94%). It is important to mention that this question did not show a definite di-
rection of the assessment. These concern the question about organisation of work, 
which was negatively assessed by 33,33% of respondents. On the contrary, 36,99 
mentioned this factor as a positive and 29,68% claimed that it is irrelevant. Also, 
measures for correcting mistakes was mentioned as a negative factor by 35,61%, 
positively by 35,17% and 29,22% of respondents answered that it was irrelevant. 
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Table 3. Factors with a negative or positive influence on working conditions (in%)
Tabela 3. Czynniki wpływające negatywnie bądź pozytywnie na warunki do wykonywania 
pracy (udział %)

Assessment in scale

1 2 3 4 5

Materials and tools for work 5,48 14,15 17,81 39,27 23,29

Different working hours 17,35 34,25 30,14 13,24 5,02

To many tasks to do 36,53 37,44 20,55 3,65 1,83

Unfriendly atmosphere 35,16 36,99 25,57 2,28 0,00

Communication with supervisors 7,77 21,46 13,24 40,18 17,35

Communication with co-workers 2,28 32,88 25,11 31,51 8,22

Organisation of work 5,02 28,31 29,68 26,03 10,96

Monotonous work 22,37 25,57 21,92 20,09 10,05

Lack of cooperation between 
workers 36,07 30,14 29,22 4,57 0,00

Measures of correcting mistakes 17,35 18,26 29,22 28,31 6,86

Source: self-study based on the research.

During the research on employees’ work commitment authors tried to get the 
answer to the follwoing question – does the remuneration for the work performed 
have a  reflection in employee’s contribution to the work being performed. These 
results are presented in the figure 2. More than a half of the respondents (55,25%) 
confirmed and only 15,07% denied that the remineration has an influence on the 
employee’s contribution to their work. 
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Figure 2. Does the remuneration for work have a reflection in employee’s contribution to 
their work?
Rysunek 2. Czy wysokość wynagrodzenia przekłada się na wkład w wykonywaną pracę?

Source: self-study based on the research.

Another question was related to the question of means of motivation that should 
be applied by supervisors to increase their employees’ contribution to work. It is 
important to mention, that multiple choice was possible in this case. The results are 
presented in figure 3. 

Figure 3. Means of motivation that should be applied to increase employees’ contribution 
to work 
Rysunek 3. Środki motywacji, które powinny być zastosowane, aby wkład w  pracę się 
zwiększył

Source: self-study based on the research.
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These results are not surprising. The research shows that in most cases (more 
than 80%) they concern finance. 47% of the respondents expect higer salary, while 
slightly over 38% expect financial bonuses. It is important to point out that it is ir-
relevant for the employees of small and medium enterprises if they receive personal 
respect and appreciation expressed during larger gatherings of managers and work-
ers. They simply expect to receive better remuneration for their work. 

Summary

These results make it possible to draw significant conclusions. The factor which 
mostly influences employees’ work commitment and their work results is finance, 
particularly financial rewards and premium. It is important to mention that the 
salary significantly influence their contribution to their work. Employees also pay 
attention to their work attractiveness as well as to distinctions or promotion pos-
sibilities. Respondents also highly assess sense of job security, respect and apprecia-
tion as well as good relations with co-workers. It is worth mentioning that among 
the factors which the least influence respondents’ work commitment in small and 
medium enterprises are convenient forms of work organisation, possibility of devel-
opment and a flexible schedule.

The analysis of the research shows that negative conditions for work perfor-
mance is mostly influenced by too many tasks to do and unfriendly atmosphere. On 
the other hand, it is influenced positively by materials and tools for work as well as 
communication with supervisors. 

As a conclusion it may be claimed that one of the most important elements of 
human resources management is to motivate employees in such a way, which will 
make them eager to commit to work as much as possible. This influences not only 
the results generated by the company but also employees’ satisfaction and their self-
esteem. Therefore the ability to adjust the tools of motivation to particular worker 
as an important feature of a good manager. 
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Urząd Gminy Pilchowice

MOTIVATING FACTORS APPLIED IN SMALL 
AND MEDIUM ENTERPRISES 

CZYNNIKI MOTYWUJĄCE DO PRACY STOSOWANE 
W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Abstract: This article presents a discussion of issues connected with motivating employees 
to work. It contains theoretical principles of psychology of motivation, as well as a self-study 
connected with the presented topic. The theoretical part of this article presents a detailed defi-
nition of motivation, the scope of interest of motivational psychology as well as different types 
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of motivation drivers applied by managers. On the other hand, the empirical part presents re-
sults of the research related to motivational systems applied in Silesian enterprises. This article 
aimed at showing different ways of motivating employees of small and medium enterprises to 
work, as well as defining, which factors are, in their opinions, the most encouraging to inten-
sive work, which can contribute to the development of motivational systems in enterprises. 

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

Streszczenie: Artykuł porusza kwestie związane z  zagadnieniem motywacji do pracy. Za-
warto w nim zarówno podstawy teoretyczne psychologii motywacji, jak i opracowanie badań 
własnych związanych z prezentowaną tematyką. W części teoretycznej szczegółowo omówione 
zostało pojęcie motywacji, zakres zainteresowania psychologii motywacji, jak również rodzaje 
stosowanych przez menedżerów motywatorów. Z kolei część empiryczna prezentuje wyniki 
przeprowadzonych badań dotyczących stosowanych systemów motywacyjnych w  śląskich 
przedsiębiorstwach. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, w jaki sposób motywowani są 
pracownicy MŚP oraz które czynniki w ich ocenie najbardziej zachęcają do wytężonej pracy, 
co z kolei może przyczynić się do opracowania systemów motywacji w przedsiębiorstwach.

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

Introduction

The word motivation stems from the Lativ word emovare, which means no more 
no less than „to move”1. Nowadays, this term is understood in many different ways. 
In the context of management it is understood as ‘everything, which causes, directs 
and sustains human behaviour’2. M. Armstrong sees motivation as such a way of 
influencing others that makes them to behave in certain way3. Motivation is, in his 
opinion, a process made up of four elements: the need, establishing goals, and next 
taking up actions, which will enable attaining the goal. (Figure 1). In the common 
expression, motivation is defined as ‘disturbing peace and driving the behaviour of 
an individual’4 – in other words, it is taking a certain action in response to an incen-
tive. 

1  G. Mietzel, Wprowadzenie do psychologii, GWP, Gdańsk 1998, p. 259.
2  G. Aniszewska (red.), Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa 2007, p. 133.
3  M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007, p. 211.
4  W. Bańka, Operacyjne kierowanie pracownikami w  organizacjach, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2007, p. 207.
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Figure 1. The process of motivation model
Rysunek 1. Schemat procesu motywacji 

Source: M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer busi-
ness, Kraków 2007, p. 211.

Motivation, in relation to management is a complicated process, which is es-
sential about encouraging employees to performing their tasks in such a way that 
will satisfy their supervisor as well as provide benefit for an enterprise. Psychology 
of motivation deals with the factors, which influence the effective process of motiva-
tion and their dependencies. 

1. Motivational factors

The branch of research, called psychology of motivation, deals with the recogni-
tion of the factors, which influence encouraging an individual’s actions. The primary 
incentive that makes people to take actions is usually the need to achieve a specific goal. 
However, the goal needs to have a certain motive, in other words – the reason why a per-
son wants to achieve it. Despite many people may aim at achieving the same goal, their 
motivation can be different. It is also dependent on individual’s features, their needs 
or possibilities to act5. Also, there may be differences between individuals’ motivation 
to act, which are mostly conditioned, inter alia, by changes in their behaviour in time-
frame – one day an employee can work with a full, above average commitment and the 
other day they work with only a minimum commitment to their work. Psychology of 
motivation focuses on the needs and the feel of insufficiency in relation to their unfulfill-

5  F. Rheinberg, Psychologia motywacji, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, p. 15.
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ment, therefore it approaches the motivation from the content and simply put, it aims 
at answering the following question ‘what motivates an individual to work?’ A manager, 
whose role in an enterprise is to apply such means, which will encourage employees to 
take up a specified activity at work, should answer a similar question. 

Motivational incentives can be divided into three different categories: coercive 
measures, incentive measures and measures of persuasion6. All instruction directed 
by a supervisor to an employee are particularly classified as coercive measures. These 
measures do not take into account the needs of an individual but focus only on the en-
terprise’s business. Using coercive measures, despite it leads to the execution of an order 
or instruction, do not increase the effectiveness of employees. On the other hand, incen-
tive measures are simply manager’s promises related to the consequences deriving from 
performing tasks. Thanks to clear information, what can a particular employee expect 
in return for their best activity, they aim at achieving their objectives. Among different 
incentive measures, we can distinguish all types of financial rewards such as remunera-
tion, premium, social bonuses, non-wage benefits, etc. The last group of incentives are 
measures of persuasion. These refer to an employee’s internal motivation through emo-
tional or reasonable actions, such as information, advisory or consulting7. Persuasion is 
usually applied as a supplement for the two other groups of incentives. 

In practice, finance is the most significant motivational factor. To motivate an em-
ployee to an intensive work, the remuneration shall be adequate to the job performed, the 
level of difficulty and scope of responsibilities to be bore at this particular position. The 
remuneration shall not only include basic salary, but also all financial additions such as 
premium or financial rewards. Without any doubt, it can be claimed that premium and 
rewards have a stronger influence on the employee than a basic salary. These components 
are seen as a direct consequence of an effectively performed task or an award for an above 
average work8. Many enterprises apply premium systems, which clearly define when an 
employee can receive a premium, and what is its amount. Thanks to this solution, employ-
ees, if they want to be rewarded, direct themselves into specific aims of their work. Besides 
the premium, raising the basic salary, obligatory additional pays for on-call work, seniority 
or for night work, overtime and facultative additional pays such as long-service payments 
or responsibility bonuses are considered financial factors of motivation. 

In relation to the non-wage factors of a financial character, special attention should be 
given to all kinds of social benefits, which are more and more often applied by employ-
ers to motivate their employees to work. As a part of the employment workers may have 
an access to a private health care, meals in a canteen, interest-free loans, co-financing of 
holidays or forms of recreation – passes or sports tickets, free transportation or reimburse-

6  S. Borkowska, System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1995, p. 22.
7 U. Gołaszewska-Kaczan, Proces kadrowy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białym-
stoku, Białystok 2002, p. 85-87.
8  Z. Jasiński (red.), Motywowanie w przedsiębiorstwie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001, p. 28.
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ment for travel expenses related to their work. Supervisors also enable upgrading their 
employees’ skills through participation in different types of trainings of co-financing their 
education. An enterprise that offers non-wages benefits is seen as a modern and protecting 
the interests of their employees’ one. Thanks to these factors of motivation on the line en-
terprise – employee, a specific relation is established. This relation makes an employee feel 
appreciated but also they appreciate the place they work in. The employee realises that in 
case of losing the job, they will also lose some privileges, which are available for staff only9.

Nowadays, employers pay more attention to the non-material measures of mo-
tivation. The work shall not only provide financial means for living but also a de-
velopment and employee’s self-satisfaction. What is important, application of the 
non-material measures of motivation does not entail any significant costs to the en-
terprise. Nevertheless, it brings measureable benefits to the enterprise. Among these 
types of tools, the fundamental ones are motivators of an organisational character, 
such as promotion, employee’s empowerment, and possibilities of making inde-
pendent decisions, governance or flexible schedule, which would enable employees 
to perform their duties outside regular working hours. Motivators of a psychologi-
cal character are all types of appreciations and distinctions directed to an employee, 
but also the sense of job security and a good atmosphere. Other factors, which also 
motivate to work, are an access to modern technologies and work safety – these are 
considered motivators of a technical character10.

Employers have at their disposal a wide variety of tools to motivate their em-
ployees to work in an effective way. Nevertheless, a manager should be able to adjust 
factors of motivation to individual features of an employee, as well as to their com-
petences and needs for development11.

2. Methodology of the research

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

−	 which factors influence the work commitment and work results?
−	 how are the processes of rewarding employees realised in the investigated 

enterprise?
−	 what measures for motivation and at what extent are applied in the investi-

gated organisation?

9  A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Oficyna a Wolters Kluwer 
business, Warszawa 2012, s. 377.
10  Ibidem, p. 384-385.
11  G. Aniszewska (red.), Kultura organizacyjna w zarządzaniu…, p. 134-136.
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The investigations have been carried out by the questionnaire method. Addi-
tionally, in case of chosen subjects, a pilot direct interview has been carried out. This 
enabled to specify the initially prepared survey. Adopting such techniques enabled 
gathering statistic data (quantitative and economical data) as well as qualitative data 
(perception, value judgements, and opinions, views, and facts awareness).

The analysis was conducted in the period of July - August 2017 on a group of 
small and medium enterprises of Silesian Voivodship. The tool used to carry out the 
research was a questionnaire consisting mostly of closed questions. The question-
naire has been sent to 103 small and medium enterprises with a request to be filled 
by the employees. 219 complete and properly filled in questionnaires has been ac-
cepted for the purposes of this analysis. 

The study results presented in this elaboration are only a part of the surveys car-
ried out during the project titled Motivation as an important element of the human 
resources management. A total of 219 employees of small and medium enterprises 
of Silesian Voivodship voluntary took part in this research. Among these, 37,81% 
were women and 62,19% were men. Employees aged 36-41 (39%) and aged 26-
35 (nearly 28%) were the most numerous group of respondents (table 1). In terms 
of respondents’ education, the most numerous group was the one with vocational 
education (slightly more than 34% of all respondents) and with a university degree 
(slightly more than 25% of all respondents). In terms of the professional experience 
of respondents, the most numerous were those between 5 and 10 years (39,42%) 
and those up to 5 years (nearly 33%). Among the respondents, the largest group 
were physical workers (37,24%) and officers (29,36%).

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

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

Feature Structure in %

Age
up to 25 

years
26 to 35 

years 36 to 45 years 46 to 55 years over 55 years

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

Education Primary Vocational Secondary Post-secondary University degree
4,34 36,21 22,05 12,22 25,18

Seniority up to 5 years  5 to 10 years 11 to 20 years 21 to 30 years over 30 years
32,87 39,42 19,10 8,15 0,46

Position
physical 
worker

customer 
service officer management upper manage-

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

Source: self-study based on the research.
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3. Motivational incentives in the light of own research 

The respondents stated that rarely or sometimes only they have a possibility to 
upgrade their skills or raise qualifications (68,04% of the respondents), and 2,28% 
of the surveyed population stated that they always have a chance to upgrade their 
skills.. Conclusion from all this is that the owners of small and medium enterprises 
do not care about upgrading skills of their employees or that there is no such need 
(results are presented in figure 2). 

Figure 2. Is there a possibility to upgrade skills or raise qualifications?
Rysunek 2. Czy istnieje możliwość dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji?

Source: self-study based on the research.

The research shows that there is a promotion opportunity, but only for a  few 
people (58,90% of the respondents), and nearly 22% of the respondents admitted 
that there is no promotion opportunity in the investigated enterprise. Results are 
presented in figure 3.

Figure 3. Are there promotion opportunities?
Rysunek 3. Czy w firmie istnieje możliwość awansu?

Source: self-study based on the research.
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During the research, the respondents were asked to point out to the measures 
of motivation, which are applied in the enterprise as well as to evaluate how often 
they are applied (received results are presented in table 2). Friendly atmosphere, job 
security and comfort at work were the most popular answers. On the other hand, 
the motivators that are not applied or are not popular were flexible schedule and 
social packages. 

Table 2. Measures of motivation applied in the enterprise (in %)
Tabela 2. Sposoby motywacji stosowane w przedsiębiorstwie (udział %)

Always Often Sometimes Never

High and secure salary 22,83 28,31 42,01  6,85

Social package 11,87 14,61 50,23 23,29

Comfort at work 23,74 16,89 47,95 11,42
Training and self-fulfilment 
opportunities 2,28 13,70 68,04 15,98

Job security 24,20 33,79 28,77 13,24

Job satisfaction 12,33 28,77 36,53 22,37

Friendly atmosphere 32,89 27,85 26,48 12,78

Flexible schedule 5,48 13,24 33,33 47,95

Financial rewards 14,61 30,59 47,94 6,86

Source: self-study based on the research.

Then the respondents were asked to evaluate the importance of particular mo-
tivators (results are presented in table 3). The lowest possible mark was one and the 
highest possible was five. The analysis allowed to determine, which motivators have 
the larger impact on work commitment and work results of employees of small and 
medium enterprises: high and secure salary (95,89% of the respondents), finan-
cial rewards (81,28%), job security (67,13%), friendly atmosphere (55,25%), social 
packages (48,86%), job satisfaction (46,57%) and comfort at work (45,66%). 
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Table 3. Importance of particular motivators. 1 – the lowest grade, 5 – the highest grade (in %)
Tabela 3. Ważność motywatorów 1-ocena najniższa, 5-najwyższa (udział %)

Motivators 1 2 3 4 5

High and secure salary 0,00 0,91 3,20  38,81 57,08

Social package 4,57 16,89 29,68 34,25 14,61

Comfort at work 5,94 10,96 37,44 26,48 19,18

Training and self-fulfilment op-
portunities 10,50 15,07 34,25 26,94 13,24

Job security 1,37 9,13 22,37 31,51 35,62

Job satisfaction 11,87 13,24 28,32 33,33 13,24

Friendly atmosphere 3,20 13,70 27,85 35,62 19,63

Flexible schedule 11,42 19,18 26,03 21,46 21,91

Financial rewards 0,00 0,00 18,72 34,25 47,03

Source: self-study based on the research.

The analysis allowed pointing out additional elements of salary, which are 
mostly appreciated by employees (table 4). It is important to mention that this was 
a question where a multiple answer was possible. The results are presented in figure 
3. Among additional elements of salary, that employees wish to receive the most 
often are: gift vouchers (65,30% of the respondents), co-financing of apartments 
(56,16%), co-financing of meals (51,60%) and extra health care (44,29%). On the 
other hand, the elements of salary that were the least demanded we could point 
out to the following: co-financing of education (14,61% of the respondents) and 
language courses (18,72%).
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Table 4. Additional elements of salary which employees wish to receive – multiple answer 
allowed (in %)
Tabela 4. Dodatkowe elementy wynagrodzenia, które chcieliby otrzymywać pracownicy – 
możliwość wielokrotnej odpowiedzi (% odpowiedzi)
Gift vouchers 65,30%
Professional trainings 28,77%
Language courses 18,72%
Training chosen according to an employee’s preferences 31,96%
Extra health care 44,29%
Co-financing of education 14,61%
Extra days off 38,36%
Additional insurance 40,64%
Co-financing of apartments 56,16%
Co-financing of meals 51,60%

Source: self-study based on the research.

Aware of employees’ opinions about additional elements of salary, they can be 
compared with the actual elements which they receive (table 5). The greatest discrep-
ncy occurs in case of co-financing of apartments, gift vouchers and extra health care. 

Table 5. Additional elements of salary, which employers receive – multiple answer possible 
(percentage of answers)
Tabela 5. Dodatkowe elementy wynagrodzenia, które otrzymują pracownicy – możliwość 
wielokrotnej odpowiedzi (% odpowiedzi)
Gift vouchers 24,66%
Professional trainings 17,81%
Language courses 11,87%
Training chosen according to an employee’s preferences 9,59%
Extra health care 5,02%
Co-financing of education 4,11%
Extra days off 1,37%
Additional insurance 17,35%
Co-financing of apartments 0,00%
Co-financing of meals 28,77%

Source: self-study based on the research.

Another issue that was attempted to be solved was the question if the salary is the 
most important motivator for work to the employees of small and medium enterpris-
es. As many as 54,34% of the respondents stated that the salary is the most important 
motivator for work and 18,72% claimed it is not. 26,94% of the respondents could not 
say if the salary is or if it is not the most important motivator for work. 
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The respondents were also asked about the factors which determine if they re-
ceive a reward in the investigated enterprises (figure 4). It is important to mention 
that this was a question where a multiple answer was possible. 

Figure 4. Factors, which determine if an employee receives an award in the enterprise – mul-
tiple answer possible 
Rysunek 4. Czynniki, od których zależy uzyskanie nagrody przez pracowników w przedsię-
biorstwie – możliwość wielokrotnej odpowiedzi (% odpowiedzi)

Source: self-study based on the research.

Summary
  
Motivation is a necessary element of human resources management in an enter-

prise. System of motivation is a factor that integrates employees with their enterprise 
through the benefits, which it brings to both parties. An employer, who motivates 
their employees for work effectively, enjoys the successful results from their activity 
and employees, thanks to their Conscientious work, enjoy various privileges. 

As the research shows, the most popular measures of motivation applied in 
small and medium enterprises are comfort of work, job security, friendly atmos-
phere and high salary. On the other hand, employers rarely motivate their workers 
with a flexible schedule. From the motivational factors applied by managers, these, 
which employees appreciate the most, are high salary, financial rewards and job 
security. 

This article shows not only different types of applied incentives in the enter-
prises, where the respondents are employed, but also their expectations, which 
could point out the direction of demanded changes in systems of motivation used. 
Nevertheless, it is important to mention that every employee is different; therefore, 
motivation should be adjusted to their individual needs.  
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COACHING JAKO INTERAKTYWNE NARZĘDZIE 
WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ PRACOWNIKÓW 

W PRZEDSIĘBIORSTWIE

COACHING AS AN INTERACTIVE TOOL  
FOR SUPPORTING STAFF DEVELOPMENT 

IN THE ENTERPRISE 

Streszczenie: Celem opracowania jest zaprezentowanie coachingu jako interaktywnego na-
rzędzia wspomagającego rozwój pracowników w organizacji. Tak postawiony cel rodzi po-
trzebę określenia istoty coachingu, wskazania korzyści jakie pracownik i przedsiębiorstwo 
mogą osiągnąć w ramach współpracy pomiędzy coachem a coachee (podopiecznym) oraz 
ukazania skuteczności tego procesu. Dopełnieniem rozważań teoretycznych jest zaprezen-
towanie coachingu realizowanego w wybranym przedsiębiorstwie. 
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Słowa kluczowe: coaching, coach, coachee, rozwój, przedsiębiorstwo, pracownicy 

Abstract: The aim of the study is to present coaching as an interactive tool to support the 
development of employees in the organization. This objective raises the need to: define the 
essence of coaching, identifying the benefits that the employee and company can achieve in 
the cooperation between the coach and the coachee (ward), and showing the effectiveness 
of this process. Complementing this theoretical considerations is presenting the coaching 
which has been implemented in the selected company.

Keywords: coaching, coach, coachee, development, enterprise, employees

Wstęp

Kompleksowym narzędziem pozwalającym efektywnie wykorzystać potencjał 
pracowników w pokonywaniu zewnętrznych i wewnętrznych trudności okazuje się 
coaching, który postrzegany jest jako jedno z najskuteczniejszych narzędzi rozwoju 
osobistego i zawodowego pracowników. Wyjątkowość tego narzędzia przejawia się 
w indywidualnym podejściu do pracownika1. Coaching indywidualny w rozmaitych 
odmianach znalazł swoje miejsce w praktyce rozwoju pracowników w organizacji2. 
Specyficzna relacja pomiędzy trenerem (coachem) a podopiecznym (coachee) opie-
ra się na pełnym zaufaniu i otwartości po obu stronach procesu, a głównym celem 
jest wspieranie podopiecznego w dążeniu do rozwoju i/lub wprowadzenia zamie-
rzonych zmian.

Coaching może przyjmować rozmaite formy i  może służyć różnym celom. 
Sposób wykorzystania tej metody rozwojowej bywa zróżnicowany, w  zależności 
od konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa, w  którym jest stosowany3. Coaching, 
zaliczany do skutecznych metod rozwoju ludzi w określonych obszarach, powstał 
w wyniku swego rodzaju syntezy wielu sfer obejmujących szkolenie, nauczanie do-
rosłych, doradztwo, zarządzanie zmianą, rozwój potencjału ludzkiego, psychologię 
i nauki systemowe. Chociaż każda z tych domen posiada własne modele i podejście 
do coachingu, elementem łączącym jest przekonanie, że coaching przynosi wymier-
ne efekty i należy z niego korzystać4.

Celem opracowania jest zaprezentowanie coachingu jako narzędzia wspomaga-
jącego rozwój pracowników w przedsiębiorstwie. W związku z powyższym przed-

1 M. Bitowt, Coaching jako narzędzie wspierające proces doskonalenia pracowników, [w:] S. Sirko, M. Pio-
trowska-Trybull (red.), Procesy personalne w organizacjach publicznych, Akademia Obrony Narodowej, 
Warszawa 2012, s. 29.
2 M. Żółtak, Makroświat coachingu. Czym jest coaching grupowy i jaki ma związek z kulturą organizacyj-
ną?,   „Personel i Zarządzanie” 2013, nr 12, s. 74.
3  H. Guryn, Trzy oblicza coachingu, „Personel i Zarządzanie” 2014, nr 11, s. 59.
4 J. Flanagan, Fenomen coachingu. Co sprawia, że coaching przynosi lepsze rezultaty niż najlepsze szkole-
nia?, „Personel i Zarządzanie” 2013, nr 5,  s. 80.
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stawiono istotę coachingu, ukazano korzyści i skuteczność tego instrumentu w or-
ganizacji. Na przykładzie wybranego podmiotu gospodarczego zaprezentowano 
proces coachingu, wskazując realizowane działania w  tej organizacji. W  artykule 
przyjęto hipotezę, iż coaching jest skutecznym narzędziem wspierającym rozwój 
pracowników w  przedsiębiorstwie. Wykorzystane metody to analiza literatury 
przedmiotu oraz studium przypadku. 

 
1. Istota coachingu w przedsiębiorstwie

W literaturze przedmiotu można znaleźć różnorodne definicje coachingu, co 
wynika z faktu, iż niemal każdy autor zajmujący się tą problematyką tworzy własną 
definicję. Jak już wskazano, coaching jest metodą rozwojową, stosowaną zarówno 
w życiu osobistym, jak i zawodowym coachee. Jego istotą są szczególne relacje, łą-
czące coacha i podopiecznego, zorientowane na pomoc podwładnemu w osiąganiu 
lepszych wyników działań.

Podstawowym założeniem coachingu jest pozytywne nastawienie do zmiany5 

 u  pracowników uczestniczących w  procesie cochingu, którego źródłem jest sa-
modzielne poszukiwanie i  wdrożenie rozwiązań określonych problemów, oparte 
na partnerskiej współpracy ukierunkowanej na dokonanie konkretnych zmian. 
W trakcie rozmów z podopiecznym coach może wykorzystać różne sposoby mające 
pomóc coachee rozwinąć się pod względem zawodowym i/lub osobistym. Zgod-
nie z  modelem GROW (zob. rysunek 1) rozmowa coachingowa obejmuje cztery 
kluczowe obszary, począwszy od wyznaczenia celu, poprzez rozpoznanie sytuacji 
i określenie możliwych wariantów rozwiązań, na wskazaniu wniosków skończyw-
szy. 

5 M. Sasin, Budowanie zaangażowania, czyli jak motywować pracowników i rozwijać ich potencjał, HE-
LION, Gliwice 2015, s. 43.
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Rysunek 1. Schemat rozmowy coachingowej – Model GROW 
Figure 1. Coaching calls scheme – Model GROW 

Źródło: opracowanie własne na podstawie schematu zamieszczonego w: M. Górska, Pięć 
przykazań menedżera coacha, „Personel i Zarządzanie” 2014, nr 9, s. 36. 

Uwzględniając dotychczasowe stwierdzenia, uzasadnione wydaje się określenie 
coachingu jako sztuki, sztuki osiągania rezultatów poprzez rozmowę6, która ma po-
móc podopiecznemu wzmocnić i  udoskonalić działania dzięki refleksji nad tym, 
w jaki sposób wykorzystuje konkretną umiejętność i/lub wiedzę7. 

Coaching posiada wiele różnorakich określeń (zob. tabela 1), które można przy-
porządkować ze względu na konkretną cechę. 

6  O. Rzycka, W. Porosło, Menedżer coachem. Jak rozmawiać, by osiągnąć rezultaty, Oficyna a Wolters 
Kluwer business, Warszawa 2012, s. 31.
7  S. Thorpe, J. Clifford, Podręcznik coachingu. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów, Dom 
Wydawniczy REBIS, Poznań 2011, s. 17.

 
 

 
 
 

O-options (Opcje) 
wskazują możliwość podania 
liczby wszelkich rozwiązań 

R-reality (Rzeczywistość) 
dotyczy określenia obecnej 

sytuacji, identyfikacja realnych 
przeszkód 

W-will (Wola) 
dotyczy końcowych wniosków, 
action plan, upewnienie się czy 

założony cel został zrealizowany 

G-goal (Generalny cel) 
obejmuje uzgodnienie 
wymiernego rezultatu 
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Tabela 1. Określenie coachingu ze względu na wybrane cechy 
Table 1. Define coaching due to selected features

Cecha Określenie

Ukierunkowanie 
na rozwój

Coaching jest metodą ukierunkowaną na rozwój pracowników po-
siadających pewien potencjał, realizowany przy pomocy konkretnych 
narzędzi z obszaru komunikacji oraz technik pobudzających do twór-
czego poszukiwania rozwiązań problemów

Dobrowolność 
uczestnictwa 
w coachingu

Coaching ma charakter dobrowolny, zakładający, że uczestnik co-
achingu chce brać aktywny udział w spotkaniach i  rozwijać się przy 
wykorzystaniu tej metody

Główne 
założenie 

Podstawą coachingu jest ustalenie celu coachingu oraz realizacja tego pro-
cesu poprzez działanie i aktywność pomiędzy poszczególnymi spotkania-
mi, które służą analizie podjętych i planowaniu przyszłych przedsięwzięć 

Rola coacha

Rolą coacha jest zadbanie o właściwe określenie celu przez uczestnika co-
achingu oraz stymulowanie podopiecznego do poszukiwań najkorzystniej-
szych dla niego rozwiązań, bez wskazywania gotowych receptur czy doradza-
nia. Podstawowym narzędziem jest stawianie otwartych i twórczych pytań 

Skuteczność 
coachingu

Coach czuwa nad skutecznym przebiegiem procesu, jednakże odpowie-
dzialność za podjęte decyzje i działania spoczywa na podopiecznym 

Potencjał 
coachee

Potencjał pracownika rozumiany jest jako posiadanie przez niego 
określonej wiedzy, doświadczenia oraz pewnych cech charakteru, ta-
kich jak: dążenie do rozwoju, otwartość na zmiany, gotowość do pod-
jęcia wysiłku i pracy nad sobą

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Dolot, Coaching w rozwoju pracowników, [w:] 
R. Oczkowska, U. Bukowska (red.), Rozwój zasobów ludzkich organizacji, Difin, Warszawa 
2014, s. 118-119.

Zestawione w tabeli nr 1 określenia coachingu zawierają elementy wspólne, wskazu-
jące na to, że coaching jest procesem, którego podstawą jest dwustronna relacja oparta 
na wzajemnym zaufaniu, a fundamentem w pracy coachingowej jest potencjał coachee, 
którego coach wspiera w rozwoju zmierzającym do wprowadzenia konkretnych zmian. 
W kontekście zestawionych spostrzeżeń warto wspomnieć o tym, co odróżnia coaching 
od innych form rozwoju pracowników. Zasadnicze różnice wynikają bowiem z przyjętego 
założenia, że sam coachee ma wiedzę i potencjał, jest sprawczy oraz odpowiedzialny. Co-
aching bazuje na jego zasobach, wiedzy i doświadczeniu. Chociaż coach wspiera, dostar-
cza narzędzi i zarządza procesem, to jednak sam coachee dociera do refleksji, podejmuje 
decyzje i działania8. 

W tabeli nr 2 zamieszczono porównanie coachingu z mentoringiem. Obydwie me-
tody należą do metod rozwojowych i mają wiele cech wspólnych. Posiadają jednak ce-

8  D. Miąsek, M. Górska, Garnitur od szewca, czyli co dostają klienci zamawiający coaching?, „Personel 
i Zarządzanie” 2014, nr 5, s. 58. 



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie56

chy różnicujące, a najważniejsze zaprezentowano poniżej. Obydwie metody bywają nie-
trafnie opisywane w literaturze przedmiotu, tymczasem coaching jest uzupełnieniem 
i  narzędziem, jakim mentor może dysponować, a  ponadto coaching poprzez swoją 
strukturę i założenia pozwala mentorom na efektywniejsze prowadzenie swoich pod-
opiecznych. W coachingu nie oferuje się coachee konkretnych rozwiązań i nie podpo-
wiada się, jak rozwiązać konkretny problem, gdyż jego zadaniem jest stawianie pytań, 
w przeciwieństwie do mentoringu, gdzie mentor musi podopiecznemu przekazać swą 
wiedzę i umiejętności, gdyż stanowią one dla młodszego pracownika podstawę rozwoju.

Tabela 2. Porównanie coachingu i mentoringu 
Table 2. Comparison of coaching and mentoring

Coaching Mentoring
Jest procesem ciągłym, najczęściej stosowa-
nym na poziomie kierowniczym

Jest procesem wspomagania ogólnego rozwoju 
i realizacji ścieżki kariery zawodowej

Często jest traktowany jako element 
mentoringu, zorientowany na samodzielne 
działanie coachee 

Jest o wiele mniej sformalizowany niż coaching, 
jednak zakres podejmowanych działań w jego 
ramach jest znacznie szerszy

Coachem jest osoba posiadająca niezbędną 
wiedzę i doświadczenie w zakresie trenowa-
nych (pożądanych) umiejętności

Dobór mentorów opiera się na wyborze spośród 
kierowników najwyższego szczebla o  znacznym 
zakresie kompetencji i uprawnień organizacyjnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Ziębicki, Coaching i mentoring, [w:] B. Miku-
ła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w go-
spodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007, s. 275. 

2. Korzyści wynikające z zastosowania coachingu 
w przedsiębiorstwie

Korzyści wynikających z wykorzystania coachingu w przedsiębiorstwie jest wie-
le. Coaching umożliwia poprawę efektów pracy, gdyż jest najszybszym sposobem 
podniesienia efektywności pracy. Wyniki badań dowodzą, że coaching pomaga pra-
cownikom wydajniej wykonywać obowiązki zawodowe, wpływa zwłaszcza na ich 
satysfakcję z pracy, co przekłada się na niższą rotację zatrudnienia9. Wśród innych 
korzyści wynikających z zastosowania coachingu można wskazać następujące10: 

−	 przezwyciężenie problemów związanych z osiąganiem pożądanych wyników;
−	 rozwinięcie nowych umiejętności u pracowników;
−	 zwiększenie wydajności pracy poprzez przekazywanie wiedzy specjalistycz-

nej i nauczenie pracowników większej efektywności;

9  J.A. Cannon, R. McGee, Rozwój i zmiana organizacji. Zestaw narzędzi, Oficyna a Wolters Kluwer bu-
siness, Warszawa 2015, s. 39. 
10  Coaching i mentoring. Jak rozwijać największe talenty i osiągać lepsze wyniki, Harward Business School 
Publishing Corporation, przekład: K. Dryńska, MT Biznes, Warszawa 2006, s. 20-21.
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−	 kształtowanie podwładnych zdolnych do realizacji bardziej ambitnych za-
dań, a tym samym – otrzymania awansu;

−	 zmniejszenie odpływu wartościowych pracowników poprzez budowanie 
zaufania, które przekłada się na większą lojalność pracowników;

−	 pielęgnowanie pozytywnej kultury pracy, zwiększenie motywacji oraz po-
prawy relacji interpersonalnych. 

W przekonaniu E. Masłyk-Musiał z coachingu korzysta wiele osób, a wśród nich11: 
•	 doświadczeni przywódcy, którzy potrzebują rozmowy z kimś neutralnym, 

kogo nie muszą się obawiać i ufają mu, że będzie ich wspierał;
•	 ludzie nastawieni na sukces, np. menedżerowie, którzy potrzebują pomocy 

w rozwoju zawodowym;
•	 menedżerowie w kłopotach, czyli ludzie utalentowani, którzy przestali się 

rozwijać z powodów osobistych lub zawodowych;
•	 ludzie, którzy potrzebują nowych kwalifikacji, a tym samym – pomocy do-

świadczonej osoby z zewnątrz. 

3. Skuteczność coachingu jako metody rozwojowej 

Rozwijanie i  upowszechnianie stosownych wzorców oraz rozwiązań, umożli-
wienie rozwoju osobistego i zawodowego pracowników, tworzenie, przekazywanie 
i wymiana wiedzy to przedsięwzięcia, które wpływają na skuteczność coachingu. 
Uzyskane efekty oraz wiedza o ich wpływie na organizację są informacją zwrotną 
pozwalającą motywować pracowników i kontrolować proces coachingu, w którym 
człowiek rozwija umiejętności i  osiąga określone kompetencje poprzez rzetelną 
ocenę, ukierunkowaną praktykę oraz regularne sprzężenie zwrotne12. Zwrotna wy-
miana informacji, a także zachęta stanowią filary skutecznego coachingu13. Ponadto 
aby zapewnić skuteczność coachingu, należy przestrzegać poniższych zasad14:

−	 wyznaczyć cele, które powinny zostać osiągnięte oraz określić zasady postę-
powania z coachowanym pracownikiem;

−	 wspólnie wypracować etapy coachingu;
−	 wybrać odpowiedniego coacha, aby dobrze rozpoznał potencjał pracownika;
−	 dostosować formy szkolenia do istniejących realiów firmy;
−	 dobrać odpowiednie metody szkoleniowe i realizować istotne kwestie szko-

leniowe, przeznaczając na szkolenie odpowiednią ilość czasu;
−	 dokonać oceny postępów pracownika. 

11  E. Masłyk-Musiał, Organizacja w zmianach. Perspektywa konsultanta, Oficyna Wydawnicza Politech-
niki Warszawskiej, Warszawa 2014, s. 235.
12  W. Werpachowski, Podstawy zarządzania w  przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej, Warszawa 2011, s. 258. 
13  D.B. Allen, D.W. Allen, Formuła 2+2. Skuteczny coaching, Studio EMKA, Warszawa 2006, s. 46.
14  A. Żarczyńska-Dobiesz, Adaptacja nowego pracownika do pracy w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wol-
ters Kluwer business, Kraków 2008, s. 172. 
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O skuteczności procesu coachingu można mówić wówczas, jeżeli podejmowane 
działania przyniosą wymierne rezultaty. R. Zych i W. Badura zauważają, że wskaźni-
kami związanymi z efektywnością podejmowanych działań coachingowych są15:

•	 widoczne zyski z wdrożenia coachingu dla firmy, mierzone np. poprawą wy-
ników pracy podwładnych. Tam, gdzie tych wyników nie widać, działania coachingo-
we najwyraźniej wymagają stosownych korekt, być może przedefiniowania celu;

•	 zgłaszanie przez podwładnych zainteresowania wspólną pracą coachingo-
wą, aby zainteresowane strony chciały się w coaching angażować;

•	 bezpośrednie rozmowy z podwładnymi, które pokazują poziom ich zado-
wolenia z prowadzonego coachingu;

•	 odnotowanie postępów w pracy podopiecznych, przejawiających się w roz-
wijaniu nabytych umiejętności, nad którymi wspólnie pracowali z coachem.

Rozwój pracowników w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu coachingu jest 
również związany z wdrożeniem coachingu na poszczególnych poziomach organi-
zacji (zob. tabela 3).

Tabela 3. Poziomy wdrożenia coachingu w organizacji 
Table 3. The levels of implementation of coaching in organizations

Poziom coachingu Charakterystyka
Coaching operacyjny Ma za zadanie usprawnić działania pracowników w danym zakresie 
Executive lub leader-
ship coaching (ze-
wnętrzny)

Skierowany do kadry menedżerskiej, świadczony przez wyspe-
cjalizowane firmy zatrudniające profesjonalnych, certyfikowa-
nych coachów

Coaching wewnętrzny Działanie zaprojektowane i wdrażane przez dział HR dla szerszej 
grupy pracowników realizowane przez coachów wewnętrznych 

Coaching zespołowy Przejawia się we wspieraniu różnych zespołów w realizacji 
celów organizacyjnych

Coachingowy styl 
zarządzania

Polega na łączeniu roli menedżera jako zarządzającego i coacha, 
stosowaniu coachingowych procedur, technik i narzędzi w trak-
cie pracy z podwładnymi 

Strategiczny coaching 
zarządu 

Ma na celu oddziaływanie na całą organizację w strategicznych 
obszarach i w długim czasie

Coachingowa kultura 
organizacyjna

Obejmuje największy zakres zmian, wymaga systemowej zmia-
ny procesów wewnętrznych i stanowi nowy sposób funkcjono-
wania organizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie: L.D. Czarkowska, D. Miąsek, 7 poziomów coachingu 
i metody mierzenia jego efektywności w organizacji, „Personel i Zarządzanie” 2015, nr 10, s. 67.

15  R. Zych, W. Badura, Szef w roli coacha. Jak coaching on the job pomaga pracownikom w samodzielnym 
znajdowaniu rozwiązań, HELION, Gliwice 2015, s. 74-75. 
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Na podstawie zestawienia zawartego w tabeli nr 3 można przyjąć, że podstawą 
skutecznego coachingu w przedsiębiorstwie jest nie tylko zaangażowanie coachee, 
które zależy od motywacji do uczestniczenia w procesie zmian czy użycie narzędzi 
diagnostycznych, które są istotnym wkładem w eksplorowaniu zasobów i potencja-
łu coachee. Ważne jest także wdrażanie elementów kultury coachingowej, obejmu-
jące również coaching kadry zarządzającej, który warto powierzać dojrzałym i do-
świadczonym w biznesie coachom16.

4. Wykorzystanie coachingu 
w wybranym przedsiebiorstwie budowlanym17

Analizowane przedsiębiorstwo wykorzystuje od niedawna coaching, jako jedną 
z interaktywnych metod rozwijających potencjał pracowników, aby odpowiednio przy-
gotować zatrudnionych do zmian i realizacji wyznaczonych zadań. Coaching w firmie 
ukierunkowany jest na nabycie praktycznych umiejętności i dedykowany indywidual-
nym osobom lub w zależności od potrzeby – grupie osób. Celem poszczególnych spo-
tkań coachingowych jest rozpoznanie potencjału pracowników i ukierunkowanie ich na 
rozwój i/lub zmianę w organizacji, przy zastosowaniu konkretnych działań. 

Kierownictwo firmy ma świadomość, że coaching nie jest przeznaczony dla 
wszystkich pracowników i, jako metoda rozwijająca potencjał pracowników, nie może 
być stosowany w każdej sytuacji, bowiem praca z wykorzystaniem technik coachingo-
wych, w przypadku niektórych osób zatrudnionych, jest bardzo długa, trudna, a cza-
sami wręcz niemożliwa. Znaczna część rozwoju coachee to realizacja powierzonych 
ćwiczeń i zadań, czym nie zawsze są zainteresowane osoby biorące udział w tym pro-
cesie. Pracownik, który zdecyduje się na coaching, musi być pozytywnie „nastawiony” 
na rozwój czy zmianę. Kierownictwo uważa, iż aby wspomóc rozwój pracowników 
w firmie, coaching musi opierać się z jednej strony na umiejętności zadawania pytań, 
a z drugiej – na słuchaniu, gdyż praca coachingowa nie polega na wskazywaniu goto-
wych rozwiązań, tylko pomocy w ich odnajdywaniu. 

W celu zapewnienia korzyści wszystkim stronom uczestniczącym w procesie co-
achingu, w przekonaniu kierownictwa firmy, należy podejmować racjonalne działa-
nia, począwszy od przygotowania procesu, na rezultatach skończywszy. Zwraca się 
uwagę na to, aby wszystkie podejmowane działania w przedsiębiorstwie w ramach 
coachingu (zob. tabela 4) miały charakter interaktywny, co ma duże znaczenie nie 
tylko w bieżącej działalności przedsiębiorstwa, lecz także w podejmowaniu nowych 
wyzwań. 

 

16  M. Górska, Coaching w firmie – dla kogo?, „Personel i Zarządzanie” 2014, nr 2, s. 57. 
17  Część empiryczna opracowania powstała na podstawie informacji uzyskanych od szefa działu HR anali-
zowanego przedsiębiorstwa. Dane indentyfikacyjne na życzenie kierownictwa nie zostały ujawnione. 
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Tabela 4. Działania realizowane w procesie coachingu w analizowanym przedsiębiorstwie
Table 4. Activities in the coaching process in the enterprise

Działanie Określenie działania

Przygotowanie do 
pracy coachingowej

W procesie coachingu niezbędne jest przygotowanie coachee do 
uczestnictwa w  sesjach coachingowych. W  przypadku coacha 
pożądane jest solidne przygotowanie merytoryczne. W przypadku 
coachee – pozytywne podejście do pracy coachingowej

Doświadczenie 
coacha

Wymagane jest doświadczenie coacha w realizacji sesji z podop-
iecznymi 

Wyznaczenie stand-
ardów pracy

Standardy pracy oparte są na kompetencjach osobistych i  zawo-
dowych posiadanych przez coacha

Organizacja sesji 
coachingowej 

Obejmuje zarówno przygotowanie sesji, jak i  komunikowanie 
przez przełożonych, w  jakim celu zapraszany jest do współpracy 
coach. Coach na początku zaznajamia z  procesem, ustala zasa-
dy współpracy, terminy i  warunki spotkań, które uwzględniają 
potrzeby pracowników uczestniczących w procesie 

Możliwość wyboru 
coacha

Pracownik ma możliwość spotkania się z  dwoma coachami 
i wybrania tego, którego bardziej preferuje

Przebieg sesji coach-
ingowej 

Coach, zapoznany z oczekiwaniami coachee, realizuje poszczególne ses-
je, pomagając pracownikowi w rozwiązaniu problemów. Częstotliwość 
spotkań dostosowana jest do potrzeb rozwojowych coachee

Sprawdzenie/
weryfikacja procesu 

Zorganizowanie spotkania po upływie 3-6 miesięcy, aby omówić 
problemy, jakich doświadczył coachee w  trakcie wdrażania pro-
gramu rozwojowego oraz ustalić (ewentualne) kolejne kroki 
prowadzące do dalszego rozwoju coachee

Źródło: opracowanie własne. 

Coaching, z perspektywy kierownictwa omawianego przedsiębiorstwa, jest sku-
tecznym narzędziem rozwijającym potencjał pracowników i ułatwiającym dosto-
sowanie się do zmian. Pozytywne rezultaty wynikające z zastosowania coachingu 
w przedsiębiorstwie przejawiają się w: rozwoju kompetencji społecznych u poszcze-
gólnych pracowników, wzroście kompetencji komunikacyjnych istotnych w pracy 
zespołowej, zwiększeniu wydajności pracy oraz satysfakcji i zaangażowania w pra-
cę, lepszym wykorzystaniu czasu pracy, a także lepszej organizacji pracy.

 
Posumowanie

 
Na podstawie przeprowadzonych rozważań można wskazać najważniejsze 

wnioski wynikające z wykorzystania coachingu, które potwierdzają hipotezę, iż co-
aching jest skutecznym narzędziem wspomagającym rozwój pracowników w przed-
siębiorstwie:



Coaching jako interaktywne narzędzie wspomagające rozwój pracowników...
61

−	 coaching służy rozwojowi potencjału pracowników, dzięki czemu osoby uczest-
niczące w procesie mogą lepiej rozpoznać własne mocne strony oraz możliwości;

−	 podstawowa rola coachingu to wsparcie podopiecznego i pomoc w rozwią-
zaniu problemów, a także odkrycie jego własnych zasobów;

−	 coach powinien tak ukształtować rozmowę, aby pomóc osiągnąć korzyści 
podopiecznemu, a także pomóc w  procesie uczenia się i rozwoju;

−	 komunikowanie przez przełożonych faktu, że dostrzegają i doceniają wy-
siłek, jaki pracownik włożył w swój rozwój jest działaniem niezbędnym w procesie 
coachingu; 

−	 aby coaching był skuteczną metodą rozwojową, obydwie strony, tak coach, 
jak i coachee muszą się zaangażować w proces.
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Streszczenie: Celem artykułu jest przybliżenie problematyki poziomu innowacyjności Polski 
na tle Unii Europejskiej w oparciu o dane sumarycznego wskaźnika innowacji (Summary In-
novation Index – SII). Dla jego zrealizowania w pierwszej kolejności dokonano dekompozycji 
wskaźnika SII, a następnie zaprezentowano i poddano analizie dane uwzględniane przy usta-
laniu poziomu innowacyjności poszczególnych krajów i całej UE. W artykule zastosowano 
metodę analizy, w tym także literatury przedmiotu, publikowanych w Internecie raportów do-
tyczących innowacyjności, metodę opisową i metodę graficznej prezentacji danych.

Słowa kluczowe: innowacje, sumaryczny wskaźnik innowacyjności (SII), cząstkowe wskaźni-
ki innowacyjności, innowacyjność polskiej gospodarki, innowacyjność UE

Abstract: The aim of the article is to present the innovation level of Poland versus the results of 
the European Union based on the Summary Innovation Index (SII). For its implementation, 
the decomposition of the SII was performed first, followed by the presentation and analysis of 
the data taken into account in determining the level of innovation of particular countries and 
in the EU. In the article one used the method of analysis, including the literature of the subject, 
reports on innovation published in the Internet, the descriptive method and the method of 
graphical presentation of data.

Keywords: innovation, Summary Innovation Index (SII), composite indicators, Polish econo-
my innovativeness, EU innovativeness

Wprowadzenie

Innowacje, zdolność do ich kreowania i  absorbowania, stanowią wyznacznik per-
spektyw rozwojowych przedsiębiorstw i całych gospodarek. Tym samym są przedmiotem 
zainteresowania teoretyków i praktyków życia społeczno-gospodarczego oraz wielu in-
stytucji, w tym Głównego Urzędu Statystycznego1 (w Polsce), a na poziomie Unii Euro-
pejskiej Eurostatu i Komisji Europejskiej2. W efekcie tego zainteresowania konstruowane 
są – służące pomiarowi poziomu innowacyjności – mierniki, które grupować można jako 
pośrednie (oparte na wielkości nakładów i efektów związanych z działalnością badawczą 
i rozwojową) i bezpośrednie (oparte na rezultatach innowacji produktowych, proceso-
wych, organizacyjnych i marketingowych). Wskaźniki pośrednie opierają się na3:

1  Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2015, GUS, Warszawa 2016.
2  http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl.
3  Szerzej na ten temat w  publikacji P. Nowak, Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle UE, 
Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 19, Warszawa – Kraków 2012, s. 153-157; Działalność innowa-
cyjna przedsiębiorstw w Polsce w  latach 2013-2015, GUS, Warszawa 2016. Istotnych danych do oceny 
poziomu innowacyjności dostarczają także raporty World Economic Forum, analizujące konkurencyj-
ność gospodarek, w tym innowacyjność. Do jej oceny wykorzystywane są między innymi: dostępność 
naukowców i inżynierów, zdolność do innowacji, wydatki (firm) na działalność B+R, zamówienia rzą-
dowe na zaawansowane technologicznie produkty, jakość naukowych instytucji badawczych, współpraca 
uczelni i przemysłu w działalności B+R, czynniki doświadczenia i innowacyjności. Szerzej na ten temat 
w publikacji M. Szajt, Miejsce Polski na mapie innowacyjnej Europy. Analiza statystyczna, [w:] D. Rosati, 
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−	 poziomie nakładów na działalność badawczo-rozwojową (w tym wydatków 
na B+R i poziomie zatrudnienia w sektorze B+R, wskaźniku GERD4), 

−	 statystyce patentowej i liczbie patentów, 
−	 intensywności technologicznej (w tym na wskaźniku udziału w wartości doda-

nej i zatrudnieniu przemysłów i usług wysokiej i średnio-wysokiej techniki, wskaźniku 
handlu międzynarodowego wyrobami wysokiej i średnio-wysokiej techniki).

Wskaźniki bezpośrednie wykorzystywane w pomiarze innowacyjności gospo-
darek oparte są na metodologii Oslo, skoncentrowanej nie tyle na samych innowa-
cjach, ile na aktywności innowacyjnej podmiotów5. Metodologia Oslo wykorzysty-
wana jest także przez Eurostat i stanowi podstawę do opracowania sumarycznego 
wskaźnika innowacyjności (Summary Innovation Index – SII), będącego aktualnie 
zbiorem 25 wskaźników monitorujących poziom innowacji w krajach Unii Euro-
pejskiej. Wskaźniki te uwzględniają jednocześnie czynniki stymulujące wzrost po-
ziomu innowacji, a także efekty podejmowanych w tym zakresie działań.

SII jest miernikiem wykorzystywanym w ocenie innowacyjnego poziomu kra-
jów należących do Unii Europejskiej, monitorowanego przez Komisję Europejską 
począwszy od 2001 roku (z wykorzystaniem europejskiej tablicy innowacji (Euro-
pean Innovation Scoreboard – EIS)6. Zbudowana w oparciu o wyniki wskaźnika SII 
tablica innowacyjności pozwala na podział krajów UE na cztery kategorie7:

 – liderów innowacji (innovation leaders), do których zalicza się kraje, których SII 
przyjmuje wartości powyżej 120% średniego wskaźnika dla krajów Unii Europejskiej,

 – kraje doganiające liderów (strong innovators) – kraje, których SII przyjmuje 
wartości z przedziału 90%-120% średniego wskaźnika dla krajów Unii Europejskiej,

 – umiarkowanych innowatorów (moderate innovators) – kraje, których SII znaj-
duje się pomiędzy 50% a 90% średniego wskaźnika dla krajów Unii Europejskiej,

 – słabych innowatorów (modest inovators), wśród których ujmuje się kraje, któ-
rych SII wynosi poniżej 50% średniego wskaźnika dla krajów Unii Europejskiej.

Od 2001 roku metodologia EIS ulegała pewnym modyfikacjom, i tak np. w edy-
cjach EIS 2005–2007 wyróżniono pięć tematów określonych jako wymiary inno-

J. Wiśniewska (red.), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce – dylematy i sposoby wspierania 
środkami Unii Europejskiej, CeDeWu Sp.z o.o., Warszawa 2016, s. 17-26.
4  Analiza tego typu danych zawarta jest m.in. w  publikacjach: Z. Ostraszewska, A. Tylec, Nakłady 
wewnętrzne na działalność badawczo-rozwojową w  Polsce i  źródła jej finansowania w  sektorze przed-
siębiorstw, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2016, nr 24, t. 1; Z. Ostra-
szewska, A. Tylec, Nakłady na innowacje a poziom innowacyjności polskiej gospodarki, [w:] S. Kowalska,                
J. Rubik (red.), Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu, 
WWZPCz, Częstochowa 2016, s. 189-199.
5  P. Nowak, Poziom innowacyjności…, s. 157; Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych 
dotyczących innowacji, OECD, Komisja Europejska, 2005; T. Geodecki, Pomiar innowacyjności gospodar-
ki przy użyciu pośrednich i bezpośrednich wskaźników innowacji, „Zarządzanie Publiczne” 2008, nr 3 (5), 
s. 27-48.
6  W latach 2010-2015 były to unijne tablice innowacji (Innovation Union Scoreboard).
7  European Innovation Scoreboard, European Commission 2016, s. 12.
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wacji (innovation dimensions). Trzy z nich obejmowały wskaźniki dotyczące „wkła-
du” w  działalność innowacyjną (innovation inputs), natomiast dwa obejmowały 
wskaźniki efektów działalności innowacyjnej (innovation outputs). W  edycji EIS 
2005 ujęto ogółem 26 wskaźników. W edycjach EIS 2008 i 2009 liczbę wskaźników 
zwiększono do 29 (dla lepszego odzwierciedlenia znaczenia sektora usług i  inno-
wacji nietechnologicznych oraz efektów działalności innowacyjnej. Liczbę tematów 
określonych jako „wymiary innowacji” zwiększono do siedmiu. W 2010 roku, kiedy 
przemianowano European Innovation Scoreboard na Innovation Union Scorebo-
ard, wykorzystano już 25 wskaźników8.

1. Konstrukcja sumarycznego wskaźnika innowacji (SII) – EIS 2016

Aktualnie w ramach pomiarów stosowanych do sporządzenia europejskiej tabli-
cy innowacji wyróżnia się trzy główne rodzaje wskaźników (katalizatory, działania 
przedsiębiorstw, rezultaty) i osiem wymiarów innowacji, które przekładają się na 
25 wskaźników cząstkowych. „Katalizatory” (motory innowacji) oznaczają główne 
czynniki umożliwiające innowacje, które pozostają poza kontrolą przedsiębiorstw 
(głównie zasoby ludzkie i zewnętrzne źródła finansowania). Pod pojęciem „działa-
nia przedsiębiorstw” przyjęto wysiłki w zakresie innowacji na poziomie przedsię-
biorstwa, w tym wskaźniki dotyczące inwestycji, współpracy z innymi przedsiębior-
stwami i  jednostkami sektora publicznego czy ochrony własności  intelektualnej. 
Z kolei „rezultaty” obejmują skutki działań przedsiębiorstw w zakresie innowacji, 
w  tym wskaźniki dotyczące liczby przedsiębiorstw wprowadzających innowacje 
oraz ekonomicznych rezultatów tych działań (rysunek 1)9.

8 http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_96055.asp?soid=DA555BE3925A41B69D8B97226EA582F7; 
M. Krawczyk, Ewolucja metodologii pomiaru innowacyjności gospodarek, [w:] Uwarunkowania innowacyj-
ności przedsiębiorstw w kontekście regionalnym i sektorowym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego” 2012, nr 715, s. 31-39.
9  European Innovation Scoreboard. Methodology report, European Commission 2016, s. 4.
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Rysunek 1. Składowe Sumarycznego Wskaźnika Innowacji (SII)
Figure 1. Composition of the Summary Innovation Index (SII)

Źródło: opracowanie własne na podstawie European Innovation Scoreboard, European 
Commission 2016, s. 8, 11.

Podstawę obliczenia wskaźnika SII stanowią dane uzyskane z Eurostatu, bazy 
Web of Science, EUIPO (Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) 
oraz Joint Research Centre (Wspólnego Centrum Badawczego). Wskaźniki wyko-
rzystywane w konstrukcji SII w ramach poszczególnych wymiarów innowacji za-
warto w tabeli 1.

Tabela 1. Wskaźniki innowacyjności krajów UE liczone w ramach SII
Table 1. European Innovation Scoreboard indicators

Wymiary 
innowacji Składowe wskaźnika SII Źródło 

danych
Katalizatory

Zasoby ludzkie

1.1.1 Obronione prace doktorskie (ISCED 8) w grupie 
wiekowej 25-34 lat 
1.1.2 Odsetek ludności z pełnym (trzystopniowym) wy-
kształceniem wyższym w grupie wiekowej 30-34 lata
1.1.3 Odsetek młodzieży z wykształceniem co najmniej 
wyższym (2 stopień) w grupie wiekowej 20-24 lata

Eurostat

Otwarte, dosko-
nałe i atrakcyjne 
systemy badań

1.2.1 Współudział w publikacjach naukowych międzyna-
rodowych na milion mieszkańców
1.2.2 Publikacje naukowe cytowane w grupie 10% naj-
częściej cytowanych jako odsetek wszystkich publikacji 
naukowych danego kraju
1.2.3 Odsetek studentów studiów doktoranckich spoza 
UE w ogólnej liczbie doktorantów danego kraju

Web of 
Science

Eurostat

Finansowanie 
i wsparcie

1.3.1 Udział wydatków publicznych na B+R jako % PKB
1.3.2 Udział inwestycji venture capital w przedsięwzię-
ciach jako % PKB

Eurostat
Invest 
Europe

 
 

 
 

 

SUMARYCZNY WSKAŹNIK INNOWACJI (SII)

KATALIZATORY

Zasoby 
ludzkie

Otwarte, 
doskonałe i 
atrakcyjne 
systemy 
badań

Finansowanie 
i wsparcie

DZIAŁANIA
PRZEDSIĘBIORSTW

Inwestycje 
przedsię-
biorstw

Powiązania
i przedsię-
biorczość

Aktywa 
intelektualne

REZULTATY

Innowatorzy Skutki 
ekonomiczne
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Działania przedsiębiorstw

Inwestycje 
przedsiębiorstw

2.1.1 Udział wydatków przedsiębiorstw na B+R (% PKB)
2.1.2 Udział wydatków na innowacje inne niż B+R (% 
obrotów)

Eurostat

Powiązania 
i przedsiębiorczość

2.2.1 Udział przedsiębiorstw sektora MŚP wprowadzają-
cych własne innowacje w ogólnej liczbie MŚP
2.2.2 Udział MSP kooperujących w zakresie innowacji 
w ogólnej liczbie MSP (%)
2.2.3 Liczba publiczno-prywatnych publikacji naukowych 
na milion mieszkańców

Eurostat

Web of 
Science

Aktywa 
intelektualne

2.3.1 Liczba patentów zgłoszonych PCT (Patent Corpora-
tion Treaty) na miliard PKB
2.3.2 Liczba patentów zaangażowanych społecznie (zwią-
zanych z poprawą warunków życia, zdrowiem, zmianami 
klimatycznymi) zgłoszonych PCT na miliard PKB
2.3.3 Liczba nowych wspólnotowych znaków towarowych 
na miliard PKB
2.3.4 Liczba nowych wspólnotowych wzorów przemysło-
wych na miliard PKB

OECD
Eurostat 

EUIPO

Rezultaty

Innowatorzy

3.1.1 Przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje techno-
logiczne (w obrębie produktu, procesu) – % MSP
3.1.2 Innowatorzy nietechnologiczni (marketingowe, 
organizacyjne) – % MSP
3.1.3 Zatrudnienie w przedsiębiorstwach wysokiego wzro-
stu – % całkowitego zatrudnienia

Eurostat 

Joint 
Research 
Centre

Skutki 
ekonomiczne

3.2.1 Udział zatrudnionych w sektorach wymagających 
specjalistycznej wiedzy (przemysł i usługi) w ogóle za-
trudnionych 
3.2.2 Udział eksportu wyrobów średniej i wysokiej tech-
nologii w eksporcie ogółem
3.2.3 Udział eksportu usług wymagających specjalistycz-
nej wiedzy w eksporcie usług ogółem
3.2.4 Udział sprzedaży wyrobów nowych dla rynku lub 
dla firm w sprzedaży przedsiębiorstw ogółem (% obro-
tów)
3.2.5 Przychody z patentów i licencji zagranicznych jako 
% PKB

Eurostat 
Joint 
Research 
Centre

Źródło: European Innovation Scoreboard. Methodology report, European Commission 2016, s. 5.
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Metodologia kalkulacji wskaźnika SII obejmuje kilka podstawowych kroków10:
1. identyfikacja i zastępowanie wartości odstających,
2. ustalenie lat odniesienia,
3. zastępowanie wartości, dla których brakuje danych,
4. określenie wyników minimalnych i maksymalnych,
5. transformacja danych w przypadku skośności rozkładu wartości wskaźników,
6. obliczanie przeskalowanych wyników,
7. wyliczenie złożonych indeksów innowacji.
Uzyskany w wyniku wskazanych etapów kompozytowy, składający się z 25 sub-

indeksów wskaźnik SII, przyjmuje wartości od 0 do 1, przy czym im wartość wskaź-
nika jest bliższa 1, tym wyższy jest poziom innowacyjności danego kraju.

2. Profil innowacyjności krajów członkowskich Unii Europejskiej

Analiza wyników badań zawartych w kolejnych raportach Komisji Europejskiej 
dotyczących innowacyjności wskazuje, że wraz z upływem lat zmienia się poziom 
innowacyjności zarówno poszczególnych krajów, jak i w ramach wyodrębnionych 
czterech grup charakteryzujących innowatorów. Zgodnie z wynikami najnowszego 
raportu komisji – Innovation Union Scoreboard 2016 – przy wzięciu pod uwagę, 
że średni wskaźnik innowacyjności SII dla Unii Europejskiej za 2015 rok wyniósł 
0,521, do grupy państw-liderów innowacji zaliczyły się Szwecja, Dania, Finlandia, 
Niemcy i Holandia z wynikami w zakresie innowacji zdecydowanie powyżej wspo-
mnianej średniej, co przedstawiono w tabeli 3. Wskaźnik SII dla tej grupy państw 
mieścił się w przedziale 0,631-0,704. Państwa o wartościach wskaźnika SII oscylu-
jących wokół średniej w Unii (0,485-0,609) mieszczą się w grupie strong innovators 
i obejmują Irlandię, Belgię, Wielką Brytanię, Luksemburg, Austrię, Francję, Słowe-
nię. Trzecia najliczniejsza grupa umiarkowanych innowatorów obejmuje Cypr, Es-
tonię, Maltę, Czechy, Włochy, Portugalię, Grecję, Hiszpanię, Węgry, Słowację, Pol-
skę, Litwę i Chorwację z wartościami wskaźnika SII zawierającymi się w zakresie 
0,280-0,451. Wyniki osiągane przez Bułgarię i Rumunię plasują się znacznie poniżej 
średniej unijnej, co wpłynęło na zaklasyfikowanie tych państw do ostatniej grupy 
słabych innowatorów.

10  European Innovation Scoreboard. Methodology report, European Commission 2016, s. 16-20.
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Tabela 3. Wyniki klasyfikacji innowacyjności krajów członkowskich UE w 2015 roku
Table 3. EU member states’ performance according to innovation groups in 2015

Grupy krajów według European Innovation Scoreboard 2016
LIDERZY INNOWACJI

(INNOVATION LEADERS)
KRAJE DOGANIAJĄCE LIDERÓW 

(STRONG INNOVATORS)
>120% średniej UE 90%-120% średniej UE

Szwecja, Dania, Finlandia, Niemcy, Ho-
landia

Irlandia, Belgia, Wielka Brytania, Luksem-
burg, Austria, Francja, Słowenia

SII €<0,631;0,704> SII €<0,485;0,609>
UMIARKOWANI INNOWATORZY 

(MODERATE INNOVATORS)
SŁABI INNOWATORZY 

(MODEST INNOVATORS)
50%-90% średniej UE <50% średniej UE

Cypr, Estonia, Malta, Czechy, Włochy,
Portugalia, Grecja, Hiszpania, Węgry, 

Słowacja, Polska, Litwa, Łotwa, Chorwacja
Bułgaria, Rumunia

SII €<0,280;0,451> SII €<0,180;0,242>

Źródło: opracowanie własne na podstawie European Innovation Scoreboard. Methodology 
report, European Commission 2016, s. 12.

Dla większości państw członkowskich poziom innowacyjności uległ poprawie 
w ciągu ośmiu badanych lat, jednak w wielu przypadkach nie był to stabilny proces. 
W tabeli 2 zaprezentowano w ujęciu łańcuchowym jego przebieg, zaznaczając kolo-
rem szarym wzrost poziomu innowacyjności, białym – stan stabilny oraz czarnym 
– spadek innowacyjności.

 
Tabela 2. Zmiany profilu innowacyjności krajów UE w latach 2008-2015
Table 2. Innovation performance changes over time

2009/
2008

2010/
2009

2011/
2010

2012/
2011

2013/
2012

2014/
2013

2015/
2014

2015/
2008

2015/2008 
(%)

Unia 
Europej-
ska

105,33%

LIDE-
RZY 
INNO-
WACJI

105,50%

Szwecja 100,99%
Dania 112,30%
Finlandia 97,98%
Niemcy 101,16%
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Holandia 115,08%
KRAJE 
DOGA-
NIA-
JĄCE 
LIDE-
RÓW

105,09%

Irlandia 104,16%
Belgia 106,68%
Wielka 
Brytania 114,70%

Luksem-
burg 94,61%

Francja 105,41%
Austria  101,47%
Słowenia 108,57%
UMIAR-
KO-
WANI 
INNO-
WATO-
RZY

107,47%

Cypr 96,08%
Estonia 107,66%
Malta 127,80%
Czechy 105,11%
Włochy 111,24%
Portuga-
lia 106,49%

Hiszpa-
nia 94,79%

Grecja 98,54%
Węgry 102,75%
Słowacja 110,17%
Polska 100,71%
Litwa 117,97%
Chorwa-
cja 93,77%

Łotwa 131,51%
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SŁABI 
INNO-
WATO-
RZY

91,65%

Bułgaria 110,20%
Rumunia 73,09%

  
 PO-

ZIOM 
WZRO-
STOWY

22 22 17 20 12 17 7 21

  
 PO-

ZIOM 
STAŁY

2 3 3 5 1 0 4 0

  
 PO-

ZIOM 
MALE-
JĄCY

4 3 8 3 15 11 17 7

Źródło: opracowanie własne na podstawie European Innovation Scoreboard. Methodology 
report, European Commission 2016, s. 16.

 Z  zestawienia tego wynika przede wszystkim, że pod względem innowacyjności 
Szwecja zasłużyła sobie na miano lidera innowacji, a Łotwa stała się państwem najszyb-
ciej zwiększającym swój poziom innowacyjności przy porównaniu rezultatów z roku 2015 
z danymi z 2008 roku. Za zwiększenie wskaźników innowacyjności w okresie 2008-2015 
odpowiada głównie poprawa wyników w latach 2008-2012, kiedy średnio tylko jeden kraj 
na siedem odnotowywał pogorszenie efektów (wyjątkiem był przełom lat 2010 i 2011). 
W roku 2013 w porównaniu do roku 2012 wskaźnik SII był na niższym poziomie w 15 
państwach, a w roku 2015 w stosunku do 2014 – w 17. Chociaż liczba państw, w przypad-
ku których zarejestrowano spadek wyników w 2014 roku, była mniejsza niż w latach 2013 
i 2015, to nadal było to zdecydowanie więcej przypadków niż w okresie 2008-2012. 

Jak wskazuje raport Komisji Europejskiej – Innovation Union Scoreboard 2016, 
znaczne spadki wyników wśród państw członkowskich w  2013 i  2015 roku można 
przypisać stosunkowo niewielkiej grupie wskaźników – składowych SII. W 2013 roku 
poziom innowacyjności mierzonej liczbą publiczno-prywatnych publikacji naukowych 
na milion mieszkańców spadł w 25 krajach, udział wydatków na innowacje inne niż 
B+R – w 23 krajach, udział inwestycji venture capital w przedsięwzięciach – w 19, udział 
sprzedaży wyrobów nowych dla rynku lub dla firm w sprzedaży przedsiębiorstw ogó-
łem – w 19, odsetek przedsiębiorstw wprowadzających innowacje technologiczne (w 
obrębie produktu, procesu) – w 16, liczba patentów zgłoszonych PCT (Patent Corpora-
tion Treaty) – w 15. 
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Za spadki wyników innowacyjności w 2015 roku odpowiadają z kolei: liczba 
patentów zgłoszonych PCT (24), udział przedsiębiorstw wprowadzających innowa-
cje technologiczne (22), odsetek sprzedaży wyrobów nowych dla rynku lub dla firm 
w sprzedaży przedsiębiorstw ogółem (21) czy odsetek innowatorów nietechnolo-
gicznych (marketingowych, organizacyjnych) – 2011. 

3. Analiza poziomu innowacyjności odnotowanego 
w Unii Europejskiej i Polsce

 
Analiza opublikowanych w 2016 roku przez Eurostat wyników innowacyjności 

wskazuje Polskę jako kraj zaliczany do grupy umiarkowanych innowatorów. Jak wyni-
ka z rysunku 2 i tabeli 3 sumaryczny wskaźnik innowacyjności dla Polski w 2015 roku 
stanowił 56,05% średniego wskaźnika dla krajów EU, co zadecydowało o umiejsco-
wieniu Polski we wspomnianej grupie na 11 miejscu (z 14) przed Litwą, Łotwą i Chor-
wacją. Z analizy innowacyjności krajów według syntetycznego wskaźnika wynika,  
że najbardziej innowacyjnymi krajami do końca 2015 roku były kraje skandynaw-
skie. 

Pomimo wysiłków Polska osiąga wyniki gorsze od średniej UE we wszystkich 
kategoriach unijnej tablicy wyników w  zakresie badań i  innowacji z  2015 roku 
(rysunek 2). Średnie wartości dla Unii Europejskiej w zakresie ośmiu składowych 
wskaźnika zawierały się w przedziale od 0,426 dla kategorii „Inwestycje przedsię-
biorstw” do 0,575 dla zasobów ludzkich, a w przypadku lidera innowacyjności – 
Szwecji – w  przedziale 0,619-0,831 wyznaczanym przez te same kategorie subw-
skaźników. Osiągnięte noty Polski pod wzglądem innowacyjności świadczą o tym, 
że innowacyjność polskiej gospodarki jest relatywnie niska i  charakteryzuje się 
brakiem jednorodnych pozytywnych zmian, co szczególnie widać przy porównaniu 
wyników z roku 2015 z danymi za rok 2008 (rys. 3). Luka w sferze innowacyjności, 
jaka wystąpiła między Polską a średnią wyznaczaną przez kraje unijne, oraz Polską 
a liderem innowacji w przeciągu badanych ośmiu lat, nie tylko się nie zmniejszyła, 
ale utrwaliła. 

11  European Innovation Scoreboard. Methodology report, European Commission 2016, s. 16.
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Rysunek 2. Składowe Sumarycznego Wskaźnika Innowacji (SII) dla UE, Szwecji i  Polski 
w roku 2015
Figure 2. Composite indicators of the Summary Innovation Index (SII) for EU, Sweden and 
Poland in 2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Jak wynika z analizy rysunku 2, silne strony Polski wiążą się zdecydowanie z zaso-
bami ludzkimi, inwestycjami przedsiębiorstw, aktywami intelektualnymi oraz wyni-
kami gospodarczymi. O ile kategoria zasobów ludzkich już w 2008 roku była atutem 
Polski wśród krajów członkowskich (wskaźnik wyższy niż średnia unijna, rysunek 
3), to w takich obszarach jak aktywa intelektualne, finansowanie i wsparcie czy in-
westycje przedsiębiorstw można mówić o znacznej poprawie wyników, niewidocznej 
niestety na innych płaszczyznach innowacyjności. Począwszy od 2008 roku obserwu-
je się dość znaczne pogorszenie działalności innowacyjnej małych i średnich przed-
siębiorstw – i tak w 2015 roku udział przedsiębiorstw sektora MŚP wprowadzających 
własne innowacje w ogólnej liczbie MŚP wynosił jedynie 10,13%, co stawiało Polskę 
na przedostatnim miejscu jedynie przed Rumunią z wynikiem 4,67%. Obszary, które 
wymagają usprawnień, dotyczą więc przede wszystkim konieczności położenia naci-
sku na dokapitalizowanie przedsiębiorstw innowacyjnych i docelowo zwiększenia ich 
liczby i wzmocnienia powiązań między sektorem publicznym a prywatnym. 

W 2015 roku tylko 5,01% polskich publikacji naukowych znalazło się wśród 10% naj-
częściej cytowanych publikacji na świecie – dało to Polsce 24 miejsce w rankingu państw 
członkowskich Unii Europejskiej, tuż przed Rumunią, Chorwacją, Litwą i Bułgarią. Do 
jej słabości zalicza się także udział zagranicznych doktorantów spoza Unii Europejskiej 
(ostatnie miejsce na 28 państw), liczba zgłoszeń patentowych (26 miejsce) czy odsetek 
MŚP wprowadzających innowacje organizacyjne lub marketingowe (28 miejsce). 
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Rysunek 3. Składowe Sumarycznego Wskaźnika Innowacji (SII) dla UE, Szwecji i  Polski 
w roku 2008
Figure 3. Composite indicators of the Summary Innovation Index (SII) for EU, Sweden and 
Poland in 2008

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Rysunek 4. Dynamika zmian wskaźnika SII i jego składowych dla UE i Polski 
Figure 4. Dynamics of changes of the Summary Innovation Index (SII) and composite indi-
cators for EU and Poland 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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Analiza wskaźników stanowiących składowe miernika SII w ujęciu dynamicz-
nym (przy przyjęciu roku 2008 za bazowy) wskazuje, że w 2015 roku Polska zareje-
strowała wzrosty w 5-u kategoriach na osiem. W następujących obszarach zanoto-
wano wzrost indeksów o:

 – aktywa intelektualne – 51,10%,
 – finansowanie i wsparcie – 28%,
 – inwestycje przedsiębiorstw – 27,38%,
 – systemy badań – 22,90%,
 – zasoby ludzkie – 11,82%.

Należy zwrócić uwagę na radykalne spadki, jakie miały miejsce w przypadku po-
wiązań i przedsiębiorczości (spadek o 60,67%) oraz w kategorii „Innowatorzy” (spa-
dek o 39,48%). Wzrost wskaźnika SII dla Polski nastąpił jedynie o 0,71%. W przy-
padku średnich wyników dla UE wskaźnik SII uległ zdecydowanie większej poprawie 
– w  ciągu 8  lat analizy wzrósł o  5,33%. Odchylenia, jakie odnotowano w  zakresie 
wszystkich podkategorii innowacyjności, nie były tak radykalne jak w przypadku Pol-
ski. Spadek poziomu innowacyjności odnotowano w dwóch obszarach:

 • innowatorzy – o  9,15%, na skutek zmniejszenia odsetka przedsiębiorstw 
wprowadzających innowacje marketingowe/organizacyjne,

 • finansowanie i  wsparcie – o  6,54%, w  wyniku spadku inwestycji venture 
capital.

Największe wzrosty z kolei wystąpiły w przypadku zasobów ludzkich – o 26,91% 
i inwestycji przedsiębiorstw – o 16,11%.

Zakończenie

Analiza wartości sumarycznego wskaźnika innowacyjności (SII) pozwala na ocenę 
wyników krajów UE w zakresie innowacyjności i ewentualnych zmian w tym zakresie. 

Jak wynika z  przeprowadzonych rozważań, Polska razem z  Litwą, Łotwą 
i Chorwacją zamyka w 2015 roku grupę umiarkowanych innowatorów z wynikiem 
znacznie poniżej średniej unijnej. Należy tym samym do grupy państw o poziomie 
innowacyjności niekorzystnie odbiegającym od przeciętnej skalkulowanej dla 28 
państw Unii Europejskiej – wskaźniki we wszystkich wymiarach kształtują się poni-
żej średniej UE. Słabą stroną polskiej gospodarki są powiązania i przedsiębiorczość. 
W tej kategorii mieszczą się wskaźniki szacujące potencjał firm innowacyjnych do 
wzajemnej kooperacji, a także zdolność to tworzenia powiązań pomiędzy sektorem 
prywatnym i publicznym oraz mierzalne efekty wdrażania innowacji w postaci pa-
tentów, liczby zarejestrowanych wzorów użytkowych czy wydatków na innowacje 
w stosunku do PKB. Relatywnie silną stroną polskiej gospodarki z kolei jest kapitał 
ludzki, aktywa intelektualne, inwestycje firm oraz efekty ekonomiczne. To potwier-
dza, że w Polsce podejmowane są działania mające na celu podniesienie jej innowa-
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cyjności i że działania te przynoszą – choć w wolnym tempie i wybranych obszarach 
– pozytywne efekty.
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Abstract: The article presents an analysis of offered ecological (environmental) insurances by 
insurance companies operating in Poland as an innovative tool to protect local environment. 
The purpose of this article is to analyse the role of insurance and reinsurance companies in 
managing environmental risks. The research method was an analysis of the environmental 
insurance offered to Polish enterprises and normative acts. The idea of ecological insurances 
was compared for selected EU countries and data for biggest ecological disasters. This concept 
helps create a source of funds to restore natural environment after damages which may occur 
due to human activity. Poland and Hungary are the countries with the highest number of eco-
logical disasters but none financial protection is applied to reduce these threats.

Keywords: environmental, ecology, insurance, ecological (environmental) insurances.

Streszczenie: W  artykule przedstawiono analizę oferowanych ubezpieczeń ekologicznych 
(środowiskowych) przez firmy ubezpieczeniowe działające w Polsce jako innowacyjnego na-
rzędzia ochrony środowiska lokalnego. Celem tego artykułu jest analiza roli firm ubezpiecze-
niowych i reasekuracyjnych w zarządzaniu ryzykiem środowiskowym. Metodą badawczą była 
analiza ofert firm ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń środowiskowych skierowanych 
do przedsiębiorstw w Polsce oraz aktów prawnych. Ideę ubezpieczeń ekologicznych porów-
nano w  wybranych krajach Unii Europejskiej oraz dane dotyczące największych katastrof 
ekologicznych. Koncepcja powyższa pomaga tworzyć fundusze na przywrócenie środowiska 
naturalnego po uszkodzeniu, które może wystąpić w związku z działalnością człowieka. Polska 
i Węgry są krajami o największej liczbie klęsk żywiołowych, jednak mimo to nie stosuje się 
w tych krajach ochrony finansowej w celu ograniczenia tych zagrożeń.

Słowa kluczowe: środowisko, ekologia, ubezpieczenie, ubezpieczenie ekologiczne (środowi-
skowe)

Introduction

Visible in recent years natural environment degradation caused by human ac-
tivity is visible in all its aspects. Human beings frequently seem “to see no other 
meaning in their natural environment than what serves for immediate use and 
consumption”1. Therefore production, and growing consumption are sources of 
all negative changes in natural environment. Action against upcoming dangerous 
changes is possible only with usage certain law and financial tools, which may be 
used to reduce negative influence on environment or protect good quality natural 
goods. One of this instrument are so called ecological insurances, which will be 
discussed in this paper.

The ecological insurance is an important economic-financial instrument for en-
vironmental protection. It aims at improving the condition of the environment as 

1 John Paul II (pope), Encyclical Letter RedemptorHominis (4 March 1979).http://w2.vatican.va/content/john-
paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html [access: 5.04.2017].
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well as impacting the economic growth of the countries2. Moreover, increasingly re-
strictive environmental legislation, especially EU’s in biodiversity conservation con-
cepts and stringent corrective action requirements, are contributing to the building 
of ecological awareness. This means increasing the level of liability for environmen-
tal damage also for entities that have not changed their business profile.

The role of insurance and reinsurance companies in the management of envi-
ronmental threats has been presented in this article. In this article, a  descriptive 
method was used. Ecological insurance definition was identified and described its 
meaning. In further part a comparative analysis was used, to indicate main differ-
ences between offered insurance products. The authors interchangeably use the 
concept of environmental insurance, ecological insurance in this study.

1. The essence of environmental insurance

In the literature, there are many definitions of ecological (environmental) in-
surance3. For the purposes of this article we assume that the ecological insurance 
is “a form of business insurance that covers companies and protect them from un-
insured environmental liabilities they may face. Standard public liability policies 
offer limited environmental cover and, therefore, questionable protection for pol-
lution liabilities. In addition, new environmental legislation increases the range of 
risks and responsibilities for companies”4. On the other hand, another definition 
of environmental (ecological) insurance indicates that environmental insurance is 
“is an insurance of civil responsibility of enterprises, institutions and organizations 
(insurers) for damage caused by activities that creates a highly hazardous”5. Hence, 
environmental insurance covers the cost of restoring damage caused by environ-
mental accidents, such as pollution of land, water, air, and biodiversity damage.

Until 1966, insurance policies did not deal with pollution issues. The insurance 
industry’s first reaction to the unknown loss potential associated with new forms of 
pollution liability was to avoid the risk. After the 1966 Santa Barbara oil spill and 
the passage of the first modern federal environmental legislation, however, insurers 
added “pollution exclusions” ranging from the now notorious “sudden and acciden-
tal” exclusion to several kinds of “absolute” exclusions to CGL and other liability 
policies. Hence, the exclusions created a market for environmentally specific insur-
ance products. In the 1990s, the financial risks and costs associated with pollution 

2  M. Rutkowska-Podołowska, P. Kozyra, Ubezpieczenia ekologiczne jako instrument finansowy w ochro-
nie środowiska, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. 2007, nr 
1190, s. 460.
3  The authors use interchangeably the terms ecological insurance and environmental insurance.
4  MBA Brief Concept Definitions: Environmental Insurance http://www.mbabrief.com/what_is_environ-
mental_insurance.asp [access: 15.03.2017].
5  Ecological insurance, http://ebrary.net/3036/environment/ecological_insurance [access: 15.03.2017].
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and polluted properties became increasingly predictable because of advancements 
in investigation and remediation technologies and promulgation of standardized 
and risk-based remediation goals. Therefore, the new forms of environmental in-
surance have been formed in this time6. Currently, eco-insurance is increasingly 
(though still too rarely) used. This is related to the current legislation (described 
more broadly below). The place of environmental insurance is presented on figure 1.

Figure 1. Environmental (ecological) insurance versus general categories of insurances com-
parison
Rysunek 1. Porównanie środowiskowych (ekologicznych) ubezpieczeń z ogólnymi katego-
riami ubezpieczeń

Source: M. Rutkowska-Podołowska, P. Kozyra, Ubezpieczenia ekologiczne jako instrument 
finansowy w  ochronie środowiska, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara 
Langego we Wrocławiu 2007, nr 1190, s. 462.

According to issued on 13th of April 2007 Polish Normative Act “About preven-
tion of damages in natural environment and its restoration7. The entity responsible 
for environmental damage is obliged to restore the environment to the pre-injury 
state. The complexity of this process involves the need to prepare expert reports, 
carry out corrective actions, and monitor the state of the environment after the 
damage. It is a long-term process, which requires, first and foremost, large financial 
inputs, full engagement, and expert knowledge. The analysis focuses on issues re-
lated to two different risks associated with the environment:

6  The Mortgage Banking Association Environmental Insurance Task Force, January 2004, http://apps.
mba.org/files/CREF/committees/LoanOrigination/Environmental_Insurance_White_Paper.pdf [access: 
15.04.2017].
7  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Dz.U. 2007 
nr 75 poz. 493, z późn. zm.
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•	 The environmental liability risk (i.e. the financial risk associated with envi-
ronmental pollution and contamination).

•	 The natural catastrophe risk (i.e. the risk of major damages in connection 
with the occurrence of natural disasters, such as earthquakes, floods or other ex-
treme environmental conditions).

2. Environmental insurance in Poland

In Poland, in the current legal environment, environmental insurance is not 
regulated in any separate way and the responsibility for possible damage is spread 
among many legal acts. The most important of the mare:

•	 Decree Law from 22 May 2003 on Insurance Activity;
•	 Decree Law from 27 April 2001 on Environmental Protection Law;
•	 The Civil Code, legal regulations in art. nº 415 and nº 8228;
•	 Directive 2004/35 / EC of the European Parliament and of the Council of 21 

April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying 
of environmental damage (OJ L 143, 30/04/2004 p. 56);

•	 The Act of 13 April 2007 on the Prevention and Remediation of Environ-
mental Damage, 2007 No. 75 pos. 493, as later amended;

•	 Ordinance of the Minister of the Environment of 30 April 2008 on criteria for 
assessing the occurrence of environmental damage (Journal of Laws No. 82 item 501);

•	 Ordinance of the Minister of the Environment of 4 June 2008 on types of 
corrective actions as well as conditions and methods of their operation (Journal of 
Laws No. 103, item 664).

In the liability insurance for the damage caused in the environment the poten-
tial victim is always the same: it is the natural environment, or the common good. 
Therefore, in accordance with Directive 2004/35 / EC, it is important that “restora-
tion of the proper state of the environment should be carried out in an effective 
manner that ensures that the relevant objectives are achieved. Therefore, a common 
framework should be defined, the correct application of which will be supervised by 
the competent authorities“.

Only a  few insurance companies have ecological insurance for enterprises in 
their offer like: AIG, Warta, Eurobrokers, AvivaGeneral Insurance Company, AX, 
Ergo Hestia Gothaer in Poland (table 1):

8  M. Rutkowska, N. Szczygieł, Ecological insurance in light of environmental investments: the polish in-
sight, [in:] ICEI 2014: proceedings of the 2nd International Conference on European Integration, Ostra-
va, Czech Republic, May 15-16, 2014 / [Eds. I. Honová et. al.]. Ostrava: Technical University of Ostrava 
2014, s. 588-595.
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Table 1. Comparison of the selected insurance companies in Poland which offer environ-
mental insurances
Tabela 1. Porównanie wybranych firm ubezpieczeniowych w Polsce oferujących ubezpiecze-
nia środowiskowe
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Although the number of environmental insurance policies sold every year is 
growing, the capabilities of the insurance distribution system in the coverage line 
are not growing as fast as the rapidly expanding need for environmental insurance 
coverage in new classes of business9.

The main reasons for the poor market penetration of environmental insurance 
are as follows:

•	 Insurance effects brokers are not technically proficient in the unique aspects of 
environmental risks.

•	 The effects of pollution exclusions in property and liability insurance policies and 
the need for environmental insurances are not well understood by insurance practitioners.

•	 The plethora of complex, non-standardized environmental insurance policies 
make it difficult to match environmental insurance policies to the needs of insurance buyers.

The amount of environmental damage, despite growing awareness of environ-
mental responsibility, continues to increase. The liability arising from environmen-
tal pollution cannot be equated solely with civil liability, as it is primarily a public-
law liability, e.g. administrative liability. It is shaped by a number of administrative 
law provisions, under which the obligation to cover costs arises independent of the 
fault of the entrepreneur, under the “polluter pays” principle.

3. Ecological insurance in selected countries

The first pan-European instrument for dealing with environmental liability was 
Environmental liability and the Council of Europe The Lugano Convention10. In 
addition to settling liability for the traditional classes of damage (harm to health or 
property, financial loss), it also addressed liability for primary environmental dam-
age. However, the application of strict liability is limited: first, to the operators of 
facilities and disposal sites which pose a danger to the environment; and second, to 
the consequences of activities involving dangerous substances and organisms. Ac-
cording the Lugano Convention’s Art 2 no. 7, “Damage” means:

•	 loss of life or personal injury;
•	 loss of or damage to property other than to the installation itself or property 

held under the control of the operator, at the site of the dangerous activity;
•	 loss or damage by impairment of the environment insofar as this is not con-

sidered to be damage within the meaning of sub-paragraphs a or b above provided 
that compensation for impairment of the environment, other than for loss of profit 

9  IRMI, A Big Picture on Environmental Insurance, https://www.irmi.com/articles/expert-commentary/
environmental-insurance-overview [access: 5.04.2017].
10  More formally known as the Convention on Civil Liability for Damages Resulting from Activities Dan-
gerous to the Environment of 21 June 1993, available at http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/
Html/150.htm [access: 5.04.2017].
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from such impairment, shall be limited to the costs of measures of reinstatement 
actually undertaken or to be undertaken;

•	 the costs of preventive measures and any loss or damage caused by preven-
tive measures, to the extent that the loss or damage referred to in sub-paragraphs 
a to c of this paragraph arises out of or results from the hazardous properties of the 
dangerous substances, genetically modified organisms or micro-organisms or arises 
or results from waste.

According to Art 2 para 10 “Environment” includes:
•	 natural resources both abiotic and biotic, such as air, water, soil, fauna and 

flora and the interaction between the same factors;
•	 property which forms part of the cultural heritage; and
•	 the characteristic aspects of the landscape11.
Very important is that to date, however, the Lugano Convention has not entered 

force. Nine states have signed the Lugano Convention, but none has ratified it12. 
However, the ratification by three countries is necessary for the convention to go 
into force. 

The amount of environmental damage in EU countries is governed by Directive 
2004/35 / EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on en-
vironmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental 
damage. This document has set minimum standards for environmental protection 
uniform for each member state, including the principle of liability that “polluter 
pays”. Thanks to this, environmental administrations could enforce the costs of pre-
ventive and corrective actions against those responsible for environmental damage. 
Currently, there are products available in the EU that guarantee environmental li-
ability, but without a uniform standard. Some insurance companies offer them as 
extensions under OC business insurance, and part as standalone insurance prod-
ucts. In table 2 the cost of corrective actions after environmental damage have been 
presented, based on Eurostat statistics in 2016. Presented data describe only 10% of 
all cases which were reported, however they show potential responsibility for this 
kind of damages. 

11  According the Lugano Convention’s Art 2 para 7, “Damage” and Art 2 para 10 “Environment”.
12  European Commision, Lugano Convention, http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateT-
reatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?redirect=true&treatyId=7481 [access: 23.04.2017].
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Table 2. Known costs of corrective actions after damages in natural environment based on 
Eurostat data for 2016
Tabela 2. Znane koszty działań naprawczych skutków katastrof w środowisku naturalnym na 
podstawie danych Eurostatu za 2016 rok

The total cost of 
the reported cor-
rective actions

Number of damages 
with reported costs 
of corrective actions

Cost calculat-
ed for single 
damage

Damages with the two 
largest (Kolontar in Hun-
gary and Moerdijk in the 
Netherlands)

179 533 079 € 142 1 264 317 €

Damages without the two 
largest (Kolontar in Hun-
gary and Moerdijk in the 
Netherlands)

49 533 079 € 140 353 807 €

Source: Eurostat 2016.

According to the latest report of the European Commission of 14 April 2016, on 
the implementation of the Environmental Liability Directive (ELD) 13With regard 
to the prevention and repair of the damage caused, the average cost of the com-
pany’s remedial actions amounted to 175 thousand zlotys. More than 40% of cases 
concern companies from Poland. The greatest damage was reported in:

•	 the 3 biggest ecological damages in the EU occurred in the Netherlands, 
Greece and Hungary;

•	 in years 2007-2013 more than 500 environmental damage was recorded in 
Poland;

•	 in 2015, the Polish fire brigade intervened in 7310 times due to the occur-
rence of local chemical or ecological hazards.

Moreover, some member states of EU (according to the EC report from April 
2007 to April 2013) reported around 1245 confirmed cases of environmental dam-
age. Unfortunately, the greatest damage is appointed to Hungary and Poland - 563 
and 506 cases, respectively. Most of the remaining cases were reported by six more 
member states: Germany (60), Greece (40), Italy (17) and Latvia, Spain and the 
United Kingdom.

It should be stressed that some countries, such as Bulgaria, Czech Republic, 
Greece, Hungary, Portugal, Romania, Slovakia, Spain and Lithuania have decided to 
introduce compulsory insurance. This is not a universal obligation. In most cases, it 
was covered only by entrepreneurs carrying out activities posing a risk of environ-
mental damage, listed in Annex III to the Directive.

13 Environmental Liability Directive (ELD)2004/35/EC accepted in territory EU in 2009.
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Conclusions

Taking the above into account, the authors have adopted the following conclu-
sions:

There is a strong need for environmental insurance is greater than in the previous 
centuries. Environmental risk is developing into new sectors of the economy and the 
insurance distribution system is not prepared or motivated to operate. Furthermore, 
most of enterprises are uninsured on both property and liability insurance policies for 
losses arising from a broad spectrum of potential contaminated losses. 

It should also be emphasized that individualized environmental insurance pro-
vides comprehensive risk protection. Environmental liability insurance can help cover 
the polluter’s costs, but primarily far more important: it can help prevent pollution.
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TRANSFORMACJE STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ 
FIRMY INFORMATYCZNEJ – STUDIUM PRZYPADKU

ORGANIZATIONAL STRUCTURE TRANSFORMA-
TIONS OF THE IT COMPANY – CASE STUDY

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemów transfor-
macji struktury organizacyjnej pewnej firmy informatycznej, widzianych z  perspektywy 
menedżera średniego szczebla, odpowiedzialnego za wytwarzanie i dostarczanie produktów 
zamawianych przez klientów. W artykule omówiono etapy długotrwałego procesu transfor-
macji na tle zasadniczych procesów realizowanych w firmie informatycznej, wytwarzającej 
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systemy informatyczne. Wskazano główne czynniki wymuszające zmiany struktury organi-
zacyjnej firmy oraz główne bariery wprowadzania tych zmian. Artykuł ma charakter retros-
pekcji i bazuje na doświadczeniach własnych autora.

Słowa kluczowe: struktura organizacyjna, proces, menedżer, projekt, dział

Abstract: The purpose of this article is to present the problems of transforming the organi-
zational structure of an IT company, seen from the perspective of a middle-level manager, 
responsible for the production and delivery of products ordered by customers. This article 
discusses the stages of a long-term transformation process against the background of the core 
processes of an IT company that produces IT systems. The main factors forcing changes in the 
organizational structure of the company and the main barriers to their implementation are 
indicated. This article has a retrospective nature and based on the author’s own experience.

Keywords: organizational structure, process, manager, project, department

Wstęp

Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i  hierar-
chicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w  komórki i  jednostki or-
ganizacyjne w sposób umożliwiający osiąganie celów całości. W naukach o zarządzaniu 
podkreśla się, że przedsiębiorstwa działające w sektorach zaawansowanych technologii1, 
będące źródłem tworzenia nowej wiedzy, wynalazków i  innowacji, potrzebują nowych 
rozwiązań organizacyjnych, w których występują otwarte linie komunikacji, współpraca 
między wydziałami, cechuje je zespołowość, kreatywność i duża elastyczność. Jak zauważa 
A. Zakrzewska-Bielawska na podstawie przeprowadzonych badań, „powinny zatem [takie 
przedsiębiorstwa – S.R.] zmierzać w kierunku struktur projektowych, procesowych, sie-
ciowych, a na takie rozwiązania wskazano tylko w 7 z 20 badanych przedsiębiorstw”2. 
Przeprowadzone badania dotyczyły małych i średnich przedsiębiorstw wytwarzających 
oprogramowanie, co może uzasadniać uzyskane wyniki. Okazało się jednak, że taki sam 
problem może dotyczyć również dużych firm informatycznych. W tym samym czasie 
kiedy prowadzono wspomniane badania, pewna duża firma informatyczna wytwarzająca 
dedykowane systemy informatyczne dla różnych sektorów gospodarki, z  niemałymi 
oporami nadążała z  dopasowaniem struktury organizacyjnej do zmieniających się 
uwarunkowań, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemów transformacji struk-
tury organizacyjnej tej firmy, widzianych z perspektywy menedżera średniego szczebla, 
odpowiedzialnego za wytwarzanie i dostarczanie produktów zamawianych przez klientów. 

1  A do takich niewątpliwie należy zaliczyć firmy informatyczne.
2  A. Zakrzewska-Bielawska, S. Berska, Wpływ strategii na strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa na 
przykładzie firm z branży informatycznej, [w:] M. Matejun, M. Sczepańczyk (red.), Współczesne metody 
zarządzania w praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 269.
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Stąd też w rozważaniach nad zmianami struktury organizacyjnej firmy odniesiono się 
głównie do tych elementów struktury, w ramach których menedżer średniego szczebla był 
zobowiązany do realizacji postawionych przed nim zadań3. W artykule omówione zostały 
etapy długotrwałego procesu transformacji na tle zasadniczych procesów realizowanych 
w firmie informatycznej, wytwarzającej systemy informatyczne. Omówiono główne czyn-
niki wymuszające zmiany struktury organizacyjnej firmy oraz wskazano główne bariery 
wprowadzania tych zmian. Artykuł ma charakter retrospekcji ukazującej kolejne etapy 
ewolucji tej części struktury organizacyjnej firmy, w której umiejscawiano zasoby osobowe 
biorące udział w procesie wytwarzania systemów informatycznych.

1. Proces wytwarzania w firmie informatycznej

Przyjęcie za A.J. Bliklem definicji procesu, według której „procesem nazywamy 
zbiór czynności, które przetwarzają produkty o podobnym charakterze i odwołują 
się do wspólnego obszaru wiedzy”4, pozwoliło na opisanie procesów występujących 
w firmie informatycznej (zob. rysunek 1).

Rysunek 1. Procesy w firmie informatycznej 
Figure 1. Processes in an IT company

Źródło: opracowanie własne.

3  W artykule nie zostały omówione np. przekształcenia własnościowe firmy, które miały miejsce wraz ze znaczącym 
wzrostem skali działalności i potrzebą dostosowania formy prawnej firmy do etapu i planów dalszego rozwoju.
4  A.J. Blikle, Współczesny procesowy model firmy, 2016, http://www.moznainaczej.com.pl/component/
content/article?id=89:wspolczesny-procesowy-model-firmy [dostęp: 15.03.2017].
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Wyróżniono tu trzy grupy procesów:
•	 proces główny Kontrakt – ten proces decyduje o  egzystencji firmy, 

dostarczając zlecenia od klientów na wykonanie dedykowanych systemów infor-
matycznych (tylko ten proces komunikuje się z klientem5);

•	 proces pomocniczy Przygotowanie produkcji i  produkcja – ten pro-
ces zapewnia wytwarzanie systemów informatycznych na podstawie wymagań 
określonych w zleceniach przyjętych do realizacji;

•	 procesy wspierające, np. Kadry i płace, Szkolenia itp. – te procesy zapewniają 
wsparcie w funkcjonowaniu firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

O  ile proces Kontrakt i procesy wspierające są rutynowe, powtarzalne i mają 
charakter ciągły6, proces Przygotowanie produkcji i produkcja zdecydowanie różni 
się od tych procesów. Rozpatrywana w artykule firma informatyczna z  założenia 
nastawiona była na dostarczanie dedykowanych systemów informatycznych, które 
ze swej natury są unikalne. Stąd wynika, że każda instancja procesu7:

−	 tworzy nowy, unikalny produkt, a więc jest również unikalna;
−	 ma charakter tymczasowy, czyli ma określony początek i koniec; 
−	 z reguły podlega zmianom, zarówno co do zakresu wykonywanych prac, 

czasu ich trwania, jakości uzyskanego produktu, jak i kosztów jego wytworzenia (w 
oparciu o wskaźniki uzyskiwane w trakcie monitorowania przebiegu procesu, np. 
przy wykorzystaniu metody wartości wypracowanej8);

−	 dysponuje różnymi (co do obszaru, jak i poziomu wiedzy oraz umiejętności) 
zasobami;

−	 zasoby nie są stabilne, tzn. ich ilość i jakość może ulegać zmianom w trakcie 
przebiegu procesu,

−	 charakteryzuje się wysokim poziomem niepewności;
−	 usprawnienia procesu odbywają się nie poprzez ciągłe doskonalenie pro-

cesu, ale poprzez kreatywne stosowanie metod zarządzania.
Już tylko takie cechy jak unikalność i charakter tymczasowy wskazują wprost, 

że każdą instancję procesu Przygotowanie produkcji i produkcja można traktować 
jako projekt. Bowiem według uznanej organizacji International Project Manage-
ment Association (IPMA), zajmującej się nauką o  zarządzaniu projektami, „pro-
jekt (przedsięwzięcie) to unikatowy zestaw skoordynowanych działań ograniczony 
czasem, mający na celu uzyskanie zbioru określonych uprzednio produktów (zakres 
spełniający cele projektu), zachowując przy tym normy jakości i wymagania”9.

5  Klient jest tu rozumiany jako zamawiający system informatyczny, stanowiący jedną ze stron kontraktu.
6  Tzn. nie jest określony czas końca trwania procesu.
7  Instancja procesu to realizacja procesu z określonymi danymi, dla określonego przypadku.
8  F.T. Anbari, Earned value project management method and extensions, “Project Management Journal” 
2003, https://www.pmi.org/learning/library/earned-value-gauge-components-method-extensions-2512 
[dostęp: 15.03.2017].
9  B. Dałkowski, L. Staśto, M. Zalewski (red.), Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA, wer. 3.0, Stowarzysze-
nie Project Management Polska, Gdańsk 2009, s. 15.
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Jeżeli jednak dokonamy nieco bardziej szczegółowej analizy procesu Przygotowanie 
produkcji i produkcja w kontekście uwarunkowań jego rozpoczęcia (zob. rysunek 2), oka-
zuje się, że w procesie tym należy odróżnić sam projekt (Produkcja) od działań przedpro-
jektowych (Studium realizowalności kontraktu), które muszą projekt poprzedzać. Proces 
Kontrakt cyklicznie wyszukuje właściwe oferty na realizację systemów informatycznych. 
Po uzyskaniu zapytania ofertowego i  dokumentów Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) następuje wstępna anal-
iza zapytania ofertowego. Pozytywny wynik wstępnej analizy skutkuje zleceniem przygo-
towania studium realizowalności kontraktu, negatywny – zakończeniem prac nad kon-
traktem. Jeżeli z opracowanego studium realizowalności wynika, że kontrakt jest możliwy 
do zrealizowania przez firmę, zostaje opracowana oferta, z  którą firma zgłasza się do 
przetargu10. W przypadku przeciwnym następuje rezygnacja z ubiegania się o kontrakt. 
Wybranie przez klienta, w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego, ofer-
ty zgłoszonej przez firmę i podpisanie umowy rozpoczyna realizację projektu.

Rysunek 2. Pozyskiwanie i realizacja kontraktu 
Figure 2. Gaining and executing a contract

Źródło: opracowanie własne11.

10  W artykule przyjęto ten tryb pozyskiwania zleceń, gdyż był on reprezentatywny dla rozpatrywanej firmy.
11  Przyjęto notację BPMN 2.0 dostępną w oprogramowaniu Enterprise Architect v.9.0.
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Projekt kończy się po wytworzeniu produktów umowy. Zakończenie kontraktu 
następuje po jego formalnym rozliczeniu.

2. Projekt jako podstawa zarządzania procesem wytwórczym

Przytoczona za IPMA definicja projektu pozwala na postrzeganie projektu 
w ujęciu dynamicznym, jako proces o skończonym czasie trwania. Ale projekt, jak 
podano w  opisie metodyki PRINCE2, to również „(…) organizacja tymczasowa, 
powołana w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych według 
uzgodnionego Uzasadnienia Biznesowego”12. Struktura tak widzianego projek-
tu obejmuje zarówno zespół (zespoły) zarządzania, jak i  zespoły wytwórcze. Ty-
powa struktura organizacyjna projektów realizowanych w  rozpatrywanej firmie 
wynikała z przyjętej metodyki zarządzania projektami, tzn. PRINCE2 (ang. Projects 
In Controlled Environments). Metodyka PRINCE2 zakłada, że projekt realizowany 
jest w  środowisku klient/dostawca, przy czym klient określa oczekiwany rezultat 
projektu, natomiast dostawca dostarcza zasoby posiadające wiedzę i umiejętności 
pozwalające na osiągnięcie oczekiwanego rezultatu. Struktura ta jednoczy różne st-
rony projektu, czyli klienta i dostawcę, we wspólnej realizacji celów projektu oraz 
umożliwia efektywną współpracę i podejmowanie decyzji. W strukturze tej można 
wyodrębnić dwie części (zob. rysunek 3), które łączą więzy współpracy i które są 
integrowane przez komitet sterujący.

12  PRINCE2 Skuteczne zarządzanie projektami (cop.), OGC, 2009, s. 3.
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Rysunek 3. Typowa struktura organizacyjna projektu realizowanego w firmie 
Figure 3. Typical organizational structure of the project implemented in the company

Źródło: opracowanie własne.

Komitet sterujący tworzą role13 reprezentujące trzy podstawowe kategorie in-
teresariuszy projektu, których interesy muszą zostać zaspokojone, aby projekt 
odniósł sukces: biznes, użytkownik, dostawca. Biznes jest reprezentowany przez 
przewodniczącego komitetu sterującego, którego obowiązkiem jest dbałość o zach-
owanie ciągłości biznesowej zasadności projektu. Zasadność biznesowa jest bowiem 
powodem podjęcia projektu i  jeżeli w trakcie jego realizacji zostanie utracona, to 
projekt powinien zostać przerwany lub zmieniony. Główny użytkownik reprezen-
tuje punkt widzenia reprezentatywnych osób lub grup przyszłych użytkowników 
produktów projektu14, a jego obecność jest konieczna, aby określić pożądane produk-
ty i zagwarantować, że projekt je dostarczy. Punkt widzenia dostawcy powinien być 
reprezentatywny dla tych, którzy dostarczą koniecznych umiejętności i wytworzą 
produkty projektu. Tę grupę interesariuszy reprezentuje główny dostawca. Klient 
jest tutaj rozumiany jako zbiorowe określenie dla interesów biznesu i użytkownika. 
Zarówno po stronie klienta (zamawiającego system informatyczny), jak i dostaw-

13  Metodyka PRINCE2 nie definiuje stanowisk zarządczych, które mają być przydzielane konkretnym 
osobom, definiuje natomiast role, z których każda określona jest przez związany z nią zestaw obowiązków.
14  W tym przypadku głównym produktem będzie system informatyczny, któremu towarzyszą produkty 
dodatkowe, takie jak dokumentacja powykonawcza, dokumentacja użytkownika czy też szkolenia.
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cy (wykonawcy zamówionego systemu informatycznego) występują kierownicy 
projektu wraz z podległymi im zespołami. Taki podział wynika z natury przyjętej 
formuły realizacji projektu15. Jak wyjaśnia S. Rozmus, „(…) w przyjętej formule re-
alizacji projektu występuje układ zamawiający-wykonawca, w efekcie czego zawsze 
będą istniały dwa uzasadnienia biznesowe:

•	 zamawiającego, który traktuje projekt jako inwestycję mającą przynieść 
wymierne korzyści;

•	 wykonawcy, któremu zależy na wywiązaniu się z  przyjętych zobowiązań 
tak, aby uzyskać wynegocjowane wynagrodzenie w całości”16.

Można zaryzykować stwierdzenie, że tak naprawdę istnieją dwa projekty, a każdy 
z kierowników będzie dążył do osiągnięcia wyników zgodnych z obowiązującym 
go uzasadnieniem biznesowym. Niemniej jednak, jak już podkreślono wcześniej, 
sukces projektu (jako całości) uwarunkowany jest osiągnięciem założonych rezul-
tatów przez obie strony.

Projekt zawsze istnieje w kontekście konkretnej organizacji. Struktury organi-
zacyjne organizacji realizujących projekty mogą być różne, zaczynając od struktur 
liniowych, z  jasno określonymi liniami podległości służbowej, po struktury pro-
jektowe, z  różnymi odmianami struktur pośrednich pomiędzy nimi. W  dalszych 
rozważaniach ograniczono się do struktur organizacyjnych wykonawcy (tutaj: 
rozpatrywanej firmy), widzianych z  perspektywy autora w  okresie jego ponad 
dziesięcioletniej współpracy z tą firmą.

3. Etapy transformacji struktury organizacyjnej firmy

Jak podaje A. Zakrzewska-Bielawska, „wszelkie próby klasyfikacji struktur organiza-
cyjnych, nazywania ich i dzielenia na typy są pewnym uproszczeniem, które ma na celu 
zrozumienie skomplikowanych zjawisk, jakie występują w organizacjach. W odniesie-
niu do konkretnych struktur organizacji można jedynie wskazać, że są one zbliżone 
do określonego typu, nigdy jednak w  pełni nie odzwierciedlają danego wzorca”17. 
Trzymając się tego stwierdzenia, w dalszej części artykułu zostały scharakteryzowane 
kolejne struktury organizacyjne firmy, bez próby jednoznacznego zakwalifikowania ich 
do któregokolwiek z typów wymienianych powszechnie w literaturze przedmiotu. Jako 
kryterium wyszczególnienia kolejnej struktury organizacyjnej przyjęto istotność zmian 
w stosunku do struktury poprzedniej. Zgodnie z tym kryterium wyróżniono trzy struk-
tury, których czas ważności wyznaczał kolejne etapy w działalności firmy.

15  Zdaniem autora unikanie utworzenia wspólnego zespołu do realizacji projektu wynika z obawy, aby nie 
zostać posądzonym o stworzenie warunków z założenia umożliwiających ukrycie naruszeń przepisów prawa.
16  S. Rozmus, Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu projektami informatycznymi administracji publicznej 
– inicjowanie projektu, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych” 33/2014, s. 480-481.
17  A. Zakrzewska-Bielawska, Relacje między strategią a  strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach 
sektora wysokich technologii, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej” 2011, nr 1095, s. 212.
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3.1. Struktura organizacyjna firmy – etap I 

Struktura organizacyjna firmy, z  perspektywy menedżera średniego szczebla, 
w  pierwszym etapie postrzegana była jako struktura dywizjonalna, w  której jed-
nak część komórek organizacyjnych (działy) pozostawała w  strukturze liniowo-
sztabowej (zob. rysunek 4).

Rysunek 4. Struktura organizacyjna firmy – etap I 
Figure 4. Organizational structure of the company – stage I 

Źródło: opracowanie własne.

Każdy z  pionów odpowiadał za wytwarzanie systemów informatycznych 
w określonym obszarze gospodarki krajowej, działy zaś stanowiły wsparcie admin-
istracyjne działalności podstawowej firmy. Liniowo-sztabowa struktura, w  której 
pozostawały działy, nie ulegała zasadniczym zmianom w kolejnych etapach i jako 
typowa nie będzie dalej omawiana. Jedyną istotną zmianą w tym przypadku było 
utworzenie odrębnych działów handlowych dla każdego z  pionów. Należy tu 
zaznaczyć, że w pierwszym okresie swojej działalności firma zajmowała się jednym 
sektorem gospodarki i właściwie wytworzyła i utrzymywała jeden duży system in-
formatyczny. W wytworzeniu tego systemu (w ramach projektu) uczestniczył cały 
zespół wytwórczy, a rolę kierownika projektu pełnił kierownik działu wytwórczego.
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Powołanie pionów było odpowiedzią na pojawianie się zleceń z  innych sek-
torów gospodarki. Wybrano zatem rozwiązanie polegające na powieleniu struk-
tury liniowej w zakresie wytwarzania, tworząc zespoły wytwórcze specjalizujące się 
w  wytwarzaniu systemów informatycznych dla danego sektora gospodarki. Taka 
struktura organizacyjna (statyczna) przestała się sprawdzać, gdy dla danego pionu 
pojawiały się możliwości równoczesnej realizacji więcej niż jednego projektu.

3.2. Struktura organizacyjna firmy – etap II

Konieczność równoczesnego prowadzenia więcej niż jednego projektu w pionie 
stanowiła przyczynę podjęcia decyzji o  powoływaniu dynamicznej, tymczasowej 
struktury organizacyjnej dla każdego z  projektów, na czas jego trwania. Źródło 
zasobów dla projektu stanowiły poszczególne działy pionu (poza działem handlow-
ym). Przyjęto, że zespół wytwórczy będzie składał się z zespołów analogicznych jak 
działy pionu, co w naturalny sposób wynikało z przyjętego procesu wytwórczego. 
Struktura statyczna pozostawała bez zmian, natomiast w miarę potrzeb zwiększano 
by, bądź zmniejszano by liczbę zasobów osobowych w poszczególnych działach pi-
onu. 

O  ile konieczność dynamicznego powoływania zespołu wytwórczego nie 
budziła zastrzeżeń, o  tyle problemem stało się ustalenie kto i na jakich zasadach 
ma kierować projektem. Wydawać by się mogło, że dobrym rozwiązaniem byłoby 
przyjęcie struktury macierzowej, ale przeważył pogląd, że w takim przypadku:

•	 menedżerowie projektów, w trosce o „wykazanie” się skutecznością reali-
zacji swoich zadań, będą rywalizować o zasoby,

•	 władza i odpowiedzialność kierowników działów zostaną znacznie ogran-
iczane na rzecz menedżerów projektów, przez co stracą panowanie nad podległymi 
zasobami,

•	 kierownik pionu oprócz zarządzania podległymi mu służbowo kierowni-
kami działów będzie zmuszony do zarządzania menedżerami projektów.
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Rysunek 5. Struktura organizacyjna firmy – etap II 
Figure 5. Organizational structure of the company – stage II

Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowano się zatem na następujące rozwiązanie (zob. rysunek 5). Na 
potrzeby projektu zostanie powołany koordynator, wywodzący się z działu analiz. 
Ponieważ zna wymagania, będzie odpowiednią osobą do zapewnienia wytworze-
nia produktów zgodnie z tymi wymaganiami. Nadal będzie podlegał kierownikowi 
działu analiz, podobnie jak członkowie poszczególnych zespołów będą podlegali ki-
erownikom działów, z których zostali przydzieleni do projektu. Koordynator będzie 
zarządzał projektem na zasadzie „dogadywania się” z kierownikami działów, ale to 
oni będą stawiali zadania i rozliczali z ich realizacji członków zespołów. Kierownik 
pionu będzie zarządzał całością projektów poprzez kierowników działów.

Ta próba dopasowania struktury organizacyjnej w taki sposób, aby z  jednej st-
rony zapewnić samodzielność i swobodę zespołowi wytwórczemu w ramach projektu, 
z drugiej zaś zapewnić sobie niezbędny zakres kontroli całości projektów, była w is-
tocie próbą utrzymania struktury liniowej i nie mogła się sprawdzić na dłuższą metę.

3.3. Struktura organizacyjna firmy – etap III

Chaos informacyjny, wydłużone ścieżki decyzyjne, niejasne zależności służbowe 
w  ramach projektu, nikłe możliwości oddziaływania koordynatora projektu na 
podległe zespoły powodowały niepotrzebne wydłużanie czasu realizacji poszc-
zególnych zadań w projektach, a tym samym przekraczanie zaplanowanych kosz-
tów projektów. Wymuszony wzrost świadomości kierownictwa pionu zaowocował 
ogłoszeniem opracowania nowej struktury organizacyjnej (zob. rysunek 6).
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Rysunek 6. Struktura organizacyjna firmy – etap III 
Figure 6. Organizational structure of the company - stage III

Źródło: opracowanie własne.

Kierownik pionu został podniesiony do rangi dyrektora, który z  jednej st-
rony pełnił obowiązki przełożonego w  strukturze liniowo-sztabowej, z  drugiej 
zaś – obowiązki kierownika programu bądź portfela projektów. Powołano zespół 
menedżerów projektu, podlegający bezpośrednio dyrektorowi pionu. To z  tego 
zespołu powoływani byli kierownicy projektu z  pełnymi uprawnieniami do 
zarządzania podległym zespołem wytwórczym. Rola kierowników działów została 
ograniczona do planowania zasobów oraz zapewnienia właściwych kompetencji 
w ramach kierowanego działu pod kątem prognozowanych projektów. Kierownicy 
działów brali również udział w reorganizacji zasobów, gdy wymagana była zmiana 
projektów w ramach programu lub portfela projektów.

Przedstawiona struktura organizacyjna dla etapu III jest w istocie silną strukturą 
macierzową, ale jak pokazano w artykule, dojście do tego rozwiązania zajęło firm-
ie kilka lat. Struktura ta jest ostatnią, widzianą z  perspektywy autora strukturą 
organizacyjną firmy. Najprawdopodobniej przeszła już pewne zmiany, ale autor 
nie posiada żadnych informacji w tym zakresie. W uzupełnieniu należy dodać, że 
studium realizowalności kontraktu w każdym z etapów przeprowadzano w jedna-
kowy sposób, tzn. powoływano zespół ekspertów z poszczególnych działów pionu 
wzmocniony ekspertem z działu prawnego.
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Zakończenie

W  firmach, które kładą nacisk na rozwój i  nowoczesność, struktura organi-
zacyjna może nie nadążać za aktualnymi potrzebami usprawnienia działalności 
firmy. W przypadku rozpatrywanej firmy dotyczy to jedynie pewnego jej wycinka, 
widzianego z perspektywy menedżera średniego szczebla, który w okresie ponad 
dziesięciu lat był jednym z odpowiedzialnych za wytwarzanie systemów informatyc-
znych18. Niemniej jednak z całą pewnością można stwierdzić, że właściwa struktura 
organizacyjna stanowi warunek konieczny zarówno komfortu, jak i  efektywności 
pracy. Zmiany struktury organizacyjnej są wymuszane w głównej mierze przez ro-
zwój firmy, a główną barierą w ich wprowadzaniu jest opór przed zmianami. Przed 
zmianami, które według kierowników działów pozbawiają ich władzy przekazy-
wanej na rzecz menedżerów projektów. Stąd też, w imię zachowania posiadanych 
przywilejów, pojawiają się próby wymyślania abstrakcyjnych struktur z wyrafinow-
anymi relacjami służbowymi. Pomija się tylko fakt, że prowadzenie projektów w ra-
mach tak powołanych struktur jest niezmiernie uciążliwe i pochłania dużo czasu 
i  energii na zbędne działania, tłumaczenia i  raporty itp. Czasu i  energii, których 
w projektach informatyczny z reguły, jeśli nie zawsze, brakuje.

Podsumowując, należy stwierdzić, że etap II był całkowicie zbędny, a struktu-
ra macierzowa mogła zostać wprowadzona zdecydowanie wcześniej. Pozwoliłoby 
to uniknąć wielu nieporozumień w  stylu: kto komu każe i  dlaczego, kto ma coś 
wykonać i dlaczego on itp. A w etapie III być może byłaby już kolejna struktura 
organizacyjna, jeszcze lepiej dopasowana do realizacji projektów, np. projektowa.
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POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU NA TLE 
TEORII KREATYWNEGO MONOPOLU 

PETERA ANDREASA THIELA

CONSUMER’S POSITION ON THE MARKET BASED 
ON PETER ANDREAS THIEL’S 

“CREATIVE MONOPOLY” THEORY

Streszczenie: Celem artykułu jest wskazanie pozycji konsumenta na rynku wymiany pro-
duktów i usług, opisanych w  teorii konkurencyjności przedsiębiorstwa i  „monopolu kre-
atywnego” Petera Thiela, opublikowanej w książce „Zero to One”. Autor wywodzi swoją teo-
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rię nie w oparciu o teorie i opisy naukowe, a o własne doświadczenia gospodarcze. Odnosi 
się również krytycznie do zjawiska konkurencji jako twórczego czynnika determinującego 
rozwój przedsiębiorczości. Stawia tezę, że do rozwoju na rynku prowadzą kreatywne za-
chowania monopolistyczne. Treść artykułu oparta jest na analizie źródeł literaturowych, 
co prowadzi do sformowania hipotezy, że pozycja monopolistyczna przedsiębiorstwa, poza 
wieloma walorami dostarczanego produktu, może ograniczać konsumenta w jego prawach 
i ograniczać jego wolność. Przykładem jest działalność firmy Google.

Słowa kluczowe: rynek, przedsiębiorczość, monopol kreatywny, konkurencja, konkurencja 
doskonała, Zero to One

Abstract: The aim of the article was to identify the consumer’s position in the market, where 
the exchange of products and services occurs, as described in the company competitiveness 
theory and Peter Thiel’s “creative monopoly” published in the book “Zero to one”. The author, 
however, derives his theory on his own economic experience, rather than on theories and 
scientific descriptions. Thiel critically refers to the phenomenon of competition, as a creative 
determinant of entrepreneurship development. Oppositely, he argues that it is the creative 
monopolistic behaviours that lead to development on the market. The content of the article 
is based on the analysis of literature sources, leading to the hypothesis that the monopolistic 
position of an enterprise, in addition to the many values of the product delivered, can limit 
the consumer’s rights and limit his freedom. This is exemplified by Google operations.

Keywords: market, entreprenurship, creative monopoly, competition, perfect competition, 
Zero to One

Wstęp

Przywoływanie teorii, które nie wywodzą się bezpośrednio ze środowiska na-
ukowego, budzi kontrowersje. Podczas naukowej analizy pojawia się wiele znaków 
zapytania w odniesieniu do treści, wyrażanych poglądów, a szczególnie w ich uza-
sadnianiu. Często również niestety nie posiadają one wzmocnienia starannie prze-
prowadzonym procesem badawczym.

Czy wobec tego nie mogą być wartościowe? Z pewnością nie mogą one podlegać 
ogólnej zasadzie. Winny jednak być rozpatrywane indywidualnie zarówno w odnie-
sieniu do treści, jak i ich genezy, zwłaszcza gdy przywołane teorie są zaczerpnięte 
z praktyki i zostały sformułowane przez osoby uznane w środowisku społecznym 
czy gospodarczym. Opisywana teoria konkurencyjności przedsiębiorstw i „mono-
polu kreatywnego” Andreasa Thiela pozwala zwrócić uwagę na to zjawisko. Treść 
artykułu oparta jest na analizie źródeł literaturowych, co prowadzi do sformowania 
hipotezy, że pozycja monopolistyczna przedsiębiorstwa, poza wieloma walorami 
dostarczanego produktu, może ograniczać konsumenta w  jego prawach i ograni-
czać jego wolność. Celem artykułu jest wskazanie pozycji konsumenta na rynku 
wymiany produktów i usług w kontekście przywołanej teorii.
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1. Konkurencyjność jako umiejętność osiągnięcia przewagi 
nad podmiotami działającymi w tej samej branży

Począwszy od poglądów Adama Smitha z roku 1776, aż do badań Michaela Porte-
ra, opisanych w publikacji z 1979 roku1, pojęcie konkurencyjności było przedmiotem 
wielu analiz teoretycznych makroekonomii. Rozwój współczesnej myśli o konkuren-
cyjności jest opisem zjawiska w oparciu o trzy kategorie ekonomiczne. Są nimi:

– udział w rynku światowym, 
– koszty ponoszone na stworzenie oferty na rynku, 
 – wydajność oferentów produktów/usług2.
W teorii głównym, a zarazem wspólnym celem wzrostu gospodarczego sensu 

largo gospodarki narodowej danego kraju jest osiąganie wyższego poziomu dobro-
bytu (dochodów per capita) po to, by móc lepiej zaspokajać różnorodne potrzeby 
społeczne (potrzeby rozwoju społeczno-gospodarczego). Wiążą się one m.in. ze 
zwiększaniem poziomu ochrony zdrowia, wykształceniem obywateli, ogólną popra-
wą jakości życia. Wzrost gospodarczy określonego obszaru jest synergią działalno-
ści istniejących na nim przedsiębiorstw. 

Teoria przewag konkurencyjnych Michaela E. Portera jest jedną z najbardziej 
znanych i uznawanych koncepcji kształtowania zjawiska konkurencyjności. Mimo 
że rozważania Portera dotyczyły obszarów na poziomie państw narodowych, autor 
w efekcie przeniósł je na poziom regionalny3. M. Porter mianem „teorii konkuren-
cyjności” określił zbiór strategii, na podstawie których przedsiębiorstwo, działają-
ce na rynku, może uczestniczyć w walce konkurencyjnej. Pozycja przedsiębiorcy, 
w porównaniu z innymi konkurentami na rynku, wynika z posiadanej przez niego, 
stale doskonalonej, zróżnicowanej oferty dóbr i/lub usług. Tworzenia oferty cze-
goś, co w  danej branży jest uznawane za unikatowe, wyróżniające się wobec in-
nych. Przy czym tworzy się ją po niższych kosztach w stosunku do przedsiębiorstw 
konkurencyjnych. Znaczącą nadwyżkę dochodów nad kosztami działające zgodnie 
z tą zasadą przedsiębiorstwo może przeznaczyć na umocnienie swojego potencjału 
konkurencyjności. Teoria ta jest czasem określana mianem strategii odróżniania od 
rywali w cechach dostrzeganych przez nabywców. 

M. Porter wskazuje na następujące sposoby różnicowania oferty konkurują-
cej: wzór wyrobu, marka, jakość, technologia, unikatowe cechy wyrobu, potencjał 
zaspokajania potrzeb nabywców, obsługa po sprzedaży, rozległość sieci sprzedaży. 
Autor rekomenduje, iż najlepszym przygotowaniem do konkurowania jest posta-

1  M. Porter, How Competitive Forces Shape Strategy, “Harvard Business Review” 1979.
2  J. Borkowski, Koncepcje teoretyczne konkurencyjności międzynarodowej, „Optimum. Studia Ekono-
miczne” 2015, nr 4 (76), s. 28.
3  K. Piekarska, Adaptacja modelu diamentu przewagi konkurencyjnej Portera do nowego paradygmatu 
rozwoju regionalnego, „Studia Ekonomiczne i Regionalne. Economic and Regional Studies” 2013, tom 
VI, nr 2, s. 37.
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wa przedsiębiorstwa różnicującego swoją ofertę przy wykorzystaniu kilku z nich4. 
„Koncepcja konkurencyjności przedsiębiorstwa to ogólny sposób radzenia sobie 
z konkurencją. Jest sposobem osiągania i utrzymania konkurencyjności przedsię-
biorstwa, który określa główne instrumenty i mechanizmy konkurowania w krót-
kim i długim okresie. Do fundamentalnych elementów koncepcji konkurencyjności 
przedsiębiorstwa zaliczają się:

– struktury rynkowe czynników konkurencyjności,
– struktury i sposoby kształtowania konkurencyjnych zasobów i umiejętności,
– strategie działań konkurencyjnych, przez które rozumie się zespół działań ma-

jących na celu odpowiednie usytuowanie danego przedsiębiorstwa wobec konku-
rentów (konfrontacja, alianse, unikanie, ignorowanie konkurencji)”5.

Zgodnie z poglądami M.E. Portera „strategia konkurencyjności zakłada poszu-
kiwanie uprzywilejowanej pozycji konkurencyjnej w branży, czyli najważniejszym, 
z  punktu widzenia konkurencji, obszarze. Strategia konkurencyjności ma umoż-
liwić wypracowanie solidnej i  korzystnej pozycji wobec tych sił, które decydują 
o charakterze konkurencji w danej branży”6. 

Walka o uzyskanie przewagi konkurencyjnej prowadzi do zwiększana pojawia-
jących się na rynku ofert i  wzrostu ich atrakcyjności cenowej. Dla klienta efekty 
konkurencyjności wydają się być optymalnym walorem w  dokonywaniu najtraf-
niejszych zakupów. 

Na ile czynniki, opisane przytoczonymi, uznanymi teoriami, mają znaczenie 
w  procesach zachodzących obecnie na rynku? Czy konkurencja przedsiębiorstw, 
mająca ogromny wpływ na pojawiające się produkty i usługi, jest najlepszym „straż-
nikiem” interesu konsumenta? Poszukiwanie mechanizmu, który będzie bardziej 
pewnie działać „w obronie” konsumenta, jest interesującym obszarem badawczym. 
Tym bardziej że obecny, globalny rynek wprowadził nowe zachowania, zarówno po 
stronie oferentów, jak i nabywców. Otwarty proces komunikacji zwiększył znacze-
nie konsumentów, dodających do podnoszonych przez oferentów walorów ujaw-
nianej oferty, powszechnie dostępne opinie o niej jej nabywców. Peter Thiel, odno-
sząc się do zjawiska konkurencji, nie kwestionuje jej istoty, akcentując jednak jej 
negatywne skutki dla przedsiębiorców konkurujących ze sobą. Wprowadza nowy 
czynnik, opisując go w swojej teorii jako element skutkujący nową optyką postrze-
gania konkurencyjności. Działanie zgodnie z jego ideą ma skutkować zwiększeniem 
innowacyjnego zaspokajania potrzeb konsumentów.

4  M.E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT Biznes, 2006, s. 63.
5  J. Lubomska-Kalisz, Zastosowanie tradycyjnych strategii konkurencji przez współczesne przedsiębiorstwa, 
Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania, nr 40, Uniwersytet Szczeciński, 2015, s. 12.
6  M.E. Porter, Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, 2006, s. 27.
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2. Kreatywny monopol jako sposób 
na uzyskiwanie przewagi na rynku

Autor „teorii kreatywnego monopolu” jest przedsiębiorcą, menadżerem (365 
miejsce w rankingu Forbes 400 w 2010 r.), aktywnym inwestorem venture capital. 
Wraz z Elonem Muskiem i Maxem Levchinem współzałożył przedsiębiorstwo Pay-
Pal. Jest również udziałowcem Facebooka i jednym z pierwszych jego inwestorów7.

P.A. Thiel, kwestionując znaczenie konkurencji jako twórczego fundamentu 
rynku, wywodzi swoją teorię z mechanizmów zachodzących w relacjach społecz-
nych. Teorię buduje na swoich doświadczeniach i własnej obserwacji rynku. Zain-
teresowanie jego rozważaniami wydaje się uzasadniać fakt akcentowania doświad-
czeń praktycznych w opisach naukowych.

 Teoria P.A. Thiela ma ważny walor poznawczy dla rozumienia procesów za-
chodzących na rynku i  motywów zachowań podmiotów gospodarczych. Autor 
teorii ilustruje deprecjonowanie „dobrodziejstwa konkurencyjności” rozumowa-
niem opartym na stawianym przez siebie pytaniu i jednoczesnej odpowiedzi na nie: 
Dlaczego jedni ludzie konkurują z  innymi? Sięga w swym dowodzeniu do zjawisk 
zachodzących na obszarze społecznym. Przywołuje postacie Marksa i  Szekspira, 
którzy są dla niego autorami dwóch teorii, dzięki którym można zrozumieć każdy 
aspekt konfliktu. Według Marksa ludzie walczą, gdyż różnią się od siebie. Proleta-
riat walczy z burżuazją, gdyż ma od niej całkowicie różne priorytety i cele (różnica 
według Marksa wynika z odmiennego statusu materialnego), im większa różnica, 
tym ostrzejszy konflikt. Inaczej, zdaniem autora, jest według poglądu Szekspira: 
„walczące strony są do siebie mniej lub bardziej podobne. Dwa rody są do siebie 
podobne, a  jednak się nienawidzą. Nie jest jasne, dlaczego są w  konflikcie, gdyż 
tak naprawdę nie mają o co walczyć. (…)”. Szekspir w swej twórczości, stwierdza 
P.A. Thiel, dostarcza wskazówek, jeśli chodzi o świat biznesu. Wewnątrz firm ludzie 
wpadają w obsesję na punkcie konkurentów do awansu. Same firmy mają obsesję na 
punkcie konkurentów na rynku. W takiej atmosferze ludzie tracą z pola widzenia 
to, co naprawdę się liczy i koncentrują się na rywalizacji8. 

Autor teorii przywołuje przykład Microsoftu i Google, które przy wielu podobień-
stwach, niczym bohaterowie „Romea i Julii” walczą ze sobą, konkurując na rynku, za-
miast twórczo współpracować. Dlaczego? Dlatego, brzmi odpowiedź, ponieważ opie-
rają swój rozwój na konkurencji, która przed pojawieniem się teorii doskonałej kon-
kurencji rozumiana była wyłącznie jako rywalizacja. Autor, wskazując na analogię do 
literackiego, powszechnie znanego przypadku Montekich i Kapuletich, których wojna 
prowadzi do śmierci, wskazuje na wysoki koszt utraty dominacji na rynku przez firmy 
Microsoft i Google w wyniku kapitalizacji Apple’a, która przewyższyła konkurentów.

7  https://successstory.com/people/peter-andreas-thiel [dostęp: 21.05.2017].
8  P. Thiel, B. Masters, Zero to One, MT Biznes, 2015, s. 48.
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P.A. Thiel, budując swoją teorię, odnosi się do pojęcia konkurencji doskonałej. 
Pojawiło się ono w wyniku opisów ewoluującego rynku. „Konkurencja doskonała” 
wiąże się z efektem działania na rynku wielu kupujących i sprzedających, co prowa-
dzi do zmniejszenia siły oddziaływania pojedynczego uczestnika rynku. W modelu 
doskonałej konkurencji przyjmuje się następujące założenia:

1. „Wielu kupujących i  sprzedających – na rynku konkurencji doskona-
łej działa wielu kupujących i  sprzedających, ale siła oddziaływania pojedynczego 
uczestnika rynku jest znikoma. Oznacza to, że żaden z nich nie ma wpływu na cenę, 
po jakiej transakcje są zawierane, czyli są oni cenobiorcami.

2.  Identyczność (homogeniczność) produktu – wszystkie dobra oferowane na 
rynku doskonale konkurencyjnym przez wszystkich sprzedających są identyczne.

3.  Swoboda wejścia na rynek i wyjścia z niego – na rynku doskonale konku-
rencyjnym nie ma żadnych instytucjonalnych lub technicznych barier utrudniają-
cych wejście zainteresowanym przedsiębiorcom na rynek lub wyjście z niego.

4.  Doskonała informacja – wszyscy uczestnicy rynku doskonale konkuren-
cyjnego mają pełną informację dotyczącą wszystkich aspektów prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej”9.

Pierwszym, który opisał i zdefiniował pojęcie doskonałej konkurencji, był An-
glik William Stanley Jevons. Definiował ją jako sytuację, w której to handlarz „musi 
kupować i  sprzedawać po aktualnych cenach, na które w  dużym stopniu nie ma 
wpływu”10. Autor zaznaczał ponadto istnienie „rynku doskonałego”, który oznaczał 
dla niego „doskonałą wiedzę o warunkach podaży i popytu i wynikającym z nich 
stosunku wymiany”11. Kolejnym autorem opracowań naukowych, który zajął się 
tym zjawiskiem, był Francis Y. Edgeworth, ekonomista matematyczny. W  swym 
dziele „Mathematical Psychics” pisze: „Doskonałe pole konkurencji charakteryzują 
w dodatku pewne właściwości szczególnie korzystne w matematycznej kalkulacji. 
Chodzi tu mianowicie o pewną nieskończoną wielość i podzielność, które są analo-
giczne do nieskończoności i nieskończenie małych zmian, umożliwiających upra-
wianie znacznej części fizyki matematycznej”12. 

Na szeroką skalę zajmował się tą tematyką Friderik Hayek. W jednym ze swoich 
głównych dzieł stwierdził, że doskonała konkurencja „oznacza rzeczywiście brak 
jakichkolwiek konkurencyjnych działań”13. Z czasem, wraz z coraz to dokładniej-
szą analizą zjawiska, jakim jest doskonała konkurencja, pojawiło się wielu znanych 
badaczy, którzy krytykowali i podważali zasadność istnienia tego pojęcia. Jednym 

9  https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/konkurencja-doskonala [dostęp: 12.05.2017].
10  W.S. Jevons, Theory of Political Economy, Macmillian and Co., 1888, s. 87.
11  Ibidem, s. 87.
12  F.Y. Edgeworth, Mathematical Psychics: An Essay on the Application of Mathematics to the Moral Sci-
ences, C.K. Paul & co., 1881, s. 18.
13  F.A. Hayek, The Meaning of Competition,, [w:] F.A. Hayek, The Market and Other Orders, University 
of Chicago Press, 2014.



Pozycja konsumenta na rynku na tle Teorii Kreatywnego Monopolu...
111

z  krytyków był Alfred Marshall. „Nie zakładamy, że konkurencja jest doskonała. 
Konkurencja doskonała wymaga doskonałej wiedzy na temat stanu rynku (…). 
Byłoby to całkowicie nieracjonalne założenie (…). Starsi ekonomiści, pozostający 
w stałym kontakcie z aktualnym funkcjonowaniem świata biznesu, musieli wiedzieć 
to wystarczająco dobrze. Lecz, częściowo z powodu faktu, że termin »konkurencja 
doskonała« stał się niemal sloganem (…) często sprawiali wrażenie, że sami faktycz-
nie zakładali doskonałą wiedzę”14.

Czy sugerowane nazwą zjawisko konkurencji doskonałej wiąże się ze złagodze-
niem skutków ostrego procesu konkurowania na tle analizowanej teorii? W kontek-
ście prowadzonych rozważań konkurencja doskonała odnosi się do mechanizmów 
działających na rynku, który wydaje się mieć mniejszy wpływ na same zachowania 
przedsiębiorców, opisywane przez P. Thiela. Autor zauważa doskonałą konkuren-
cję jako ideał, na rynkach, które osiągają równowagę, kiedy podaż równoważy się 
z popytem, jednakże stwierdza, co ważne, iż w warunkach doskonałej konkurencji 
żadna firma nie osiąga zysku15.

P.A. Thiel opowiada się jednoznacznie za uniknięciem konkurowania poprzez 
uzyskiwanie pozycji monopolistycznej, z zaznaczeniem, iż jest ona korzystna wyłącz-
nie wówczas, gdy dotyczy dłuższego czasu. W biznesie, zdaniem autora teorii, dobra 
firma charakteryzuje się potencjałem generowania przepływów pieniężnych w przy-
szłości. Ilustracją tej tezy ma być przykład przyszłego znaczenia biznesowego Twittera 
wobec przyszłości „Timesa”, którego „papierowy” potencjał biznesowy się kończy16.

Thiel, podając różne drogi prowadzące do monopolu, wskazuje na najbardziej 
spektakularne przykłady sukcesu biznesowego i prowadzące do niego strategie np. 
Amazon, eBay, Linkedln. Autor stwierdza: „Kreatywny monopol oznacza oferowa-
nie nowych przydatnych produktów i trwałe zyski dla jego twórców. Konkurencja 
oznacza, że nikt nie osiąga zysków, nikt nie wyróżnia się wyraźnie, a jednocześnie 
trwa walka o przetrwanie. Dlaczego więc ludzie uważają, że konkurencja jest zdro-
wa? Dlatego, że konkurencja nie jest wyłącznie ekonomiczną koncepcją lub niedo-
godnością, z którą jednostki i firmy muszą sobie radzić na rynku. Konkurencja jest 
przede wszystkim ideologią, która zawładnęła społeczeństwem i wypacza sposób 
myślenia. Chwalimy konkurencyjność, wmawiamy sobie, że jest niezbędna, stosu-
jemy się do jej przykazań, w efekcie jesteśmy przez nią zniewoleni – im bardziej 
konkurujemy, tym mniejsze mamy zyski”17.   

P.A. Thiel, zaznaczając, iż każdy monopol ma inny charakter, wymienia cha-
rakterystyczne jego cechy. Są nimi m.in.: zastrzeżona technologia, efekt sieci, efekt 
skali czy marka. Wymienia również kilka najważniejszych fundamentów sukcesu. 

14  A. Marshall, Principles of Economics, Macmillian and Co., 1938, s. 540.
15  P. Thiel, B. Masters, Zero…, s. 32.
16  Ibidem, s. 57.
17  Ibidem, s. 45.



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie112

Jednym z  nich jest praktyczne wypełnienie stwierdzenia Jose Raula Capablanki, 
arcymistrza szachowego, który wskazuje na konieczność dogłębnej analizy, czym 
winno zakończyć się podejmowane przedsięwzięcie. Innym, szczególnie istotnym, 
jest „prawo Thiela” zawarte w myśli: „Nowo powstająca firma mająca źle zorganizo-
wane podstawy nie może być naprawiona”18.

Na poziomie makro słowem ilustrującym założenia teorii i określającym ideę 
postępu, szczególnie na rynkach międzynarodowych, jest słowo „globalizacja”. Na 
poziomie pionowym słowem ilustrującym postęp na wykresie od zera do jednego 
jest słowo „technologia”. Przy czym autor zaznacza, iż globalizacja i  technologia, 
z uwagi na różne rodzaje postępu, w tym samym czasie mogą występować razem, 
oddzielnie lub mogą nie występować w ogóle19.

Istotą rozumienia pojęcia „monopol” przez P.A. Thiela jest taka konstrukcja dzia-
łania firmy, w której nie poddaje się ona konkurencji, gdyż żaden konkurent nie jest 
w stanie zaproponować porównywalnego zamiennika dla produktu firmy „kreatyw-
nego monopolu”. Przy czym, co wymaga wyraźnego zaakcentowania, jej pozycja nie 
jest skutkiem nielegalnych działań czy faworyzowania działalności firmy przez rząd. 
Autor teorii stwierdza: „W kapitalizmie powinna następować akumulacja kapitału, 
lecz w warunkach doskonałej konkurencji zyski przepadają. Wnioski dla przedsię-
biorców są jasne: jeżeli chcesz wytworzyć trwałą wartość i zachować jej część dla sie-
bie, nie buduj biznesu wytwarzając produkty nierozróżnialne od innych”20. 

3. Konsument w teorii konkurencyjności przedsiębiorstwa 
i w teorii kreatywnego monopolu

Postrzeganie czynników determinujących rozwój przedsiębiorczości można 
analizować wieloaspektowo, sięgając do różnych koncepcji i poglądów naukowych. 
Istotne jest określenie, przez jaką perspektywę dokonywana jest analiza. Przyjęto, na 
użytek prowadzonych rozważań, iż perspektywą teorii P. Thiela będzie korzyść dla 
konsumenta, jego pozycja wobec oferentów produktów i usług, inicjowanych przez 
nich mechanizmów marketingowych. 

Równowaga potrzeb stron transakcji zachodzących na rynku jest jednym 
z  czynników prawidłowego rozwoju społecznego. Pojawia się przy tym państwo 
i jego rola gwaranta procesów społecznych. Stąd w uregulowaniach prawnych i de-
klaracjach politycznych znajdują się elementy regulacji formalnych, które winne 
znaleźć się w dokonywanych opiniach i analizach. Zagadnienie konkurencji, zgod-
nie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, opisywane jest następująco:

18  Ibidem, s. 123.
19  Ibidem, s. 13-14.
20  Ibidem, s. 33.
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1.  „Polityka konkurencji polega na stosowaniu reguł zapewniających uczci-
wą konkurencję między przedsiębiorstwami. Dzięki temu wzrasta wydajność firm 
i rozwija się przedsiębiorczość, konsumenci mają większy wybór, jakość towarów 
i usług rośnie, a ich ceny spadają.

2.  Niskie ceny dla wszystkich: Najprostszym sposobem na uzyskanie wyso-
kiego udziału w rynku jest oferowanie lepszych cen. Na rynkach konkurencyjnych 
ceny są utrzymywane na niskim poziomie. Jest to korzystne nie tylko dla konsu-
mentów – gdy więcej osób stać na dane produkty, przedsiębiorstwa mają motywację 
do produkcji, a gospodarka się rozwija.

3.  Wyższa jakość: Konkurencja zachęca również przedsiębiorstwa do pod-
wyższania jakości sprzedawanych produktów i usług, aby przyciągnąć więcej klien-
tów i zwiększyć swój udział w rynku. Jakość może oznaczać różne rzeczy: trwalsze 
lub lepiej działające produkty; lepsze wsparcie posprzedażne i techniczne; bardziej 
przyjazną i lepszą obsługę.

4.  Większy wybór: Na rynku konkurencyjnym przedsiębiorstwa starają się, 
aby ich produkty różniły się od pozostałych. Skutkiem jest większy wybór, dzięki 
czemu konsumenci mogą wybierać produkty, które ich zdaniem przedstawiają od-
powiedni stosunek ceny do jakości.

5.  Innowacje: Aby móc oferować taki wybór i  wytwarzać lepsze produkty, 
przedsiębiorstwa muszą być innowacyjne w swoich pomysłach, projektach, techno-
logiach produkcji, usługach itp.

6.  Lepsi konkurenci na rynkach światowych: Dzięki konkurencji w UE euro-
pejskie przedsiębiorstwa są silniejsze również poza UE i mogą stawić czoła świato-
wej konkurencji” 21.

Prezentowane ujęcie wydaje się uwzględniać interes konsumenta w relacji z in-
teresem oferenta. Mechanizm konkurencyjności interpretowany jest jako element 
twórczy. Prowadzący w efekcie do zwiększenia satysfakcji konsumenta poprzez wła-
ściwe zaspokojenie jego potrzeb i dzięki możliwości wyboru najlepszej oferty.

Uwzględnienie teorii P.A. Thiela w opisach rynku uzasadniają jego doświadczenia 
i  sukcesy. P.A. Thiel ilustruje swoje twierdzenia przywołaniem przykładów znaczą-
cych organizacji, szczególnie firmy Google, która jego zdaniem uzyskała przewagę 
konkurencyjną na rynku poprzez przyswojenie cech kreatywnego monopolu. Thiel 
uzasadnia swój pogląd w sposób następujący: „Żadna inna firma nie jest w stanie za-
proponować porównywalnego zamiennika”. Cecha ta jest podstawą rozwoju marki na 
rynku i fundamentem strategii, fundamentem realizacji ambitnych celów.

Thiel, opisując kreatywny monopol, odnosi się do klasycznego rozumienia tego 
pojęcia: „Monopol jest korzystny dla wszystkich wewnątrz firmy. Co można powie-
dzieć o jej otoczeniu? Czy nadmierne zyski nie są osiągane kosztem społeczeństwa, 

21  http://ec.europa.eu/competition/consumers/why_pl.html [dostęp: 12.05.2017].
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czytaj konsumenta? W  rzeczywistości tak właśnie jest: zyski pochodzą z  portfeli 
klientów, a monopole zasłużyły sobie na złą reputację. Zasłużyły sobie, lecz jedynie 
w świecie, w którym nic się nie zmienia. W sadystycznym świecie monopolista jest 
jak poborca czynszu. Jeśli zdobędziesz jakiś segment rynku, możesz dyktować ceny, 
inni nie będą mieli wyboru. (…) Jednak świat, w jakim żyjemy, jest dynamiczny: 
możliwe jest wymyślenie czegoś lepszego. Kreatywni monopoliści dają klientom 
większy wybór, dodając nowe kategorie do otaczającej rzeczywistości. Tacy mono-
poliści nie są jedynie dobrem dla reszty społeczeństwa; są potężnymi silnikami, któ-
re czynią je lepszymi”22. 

Interpretując wypowiedź P.A. Thiela, należy stwierdzić, iż to działanie firm kre-
atywnego monopolu, w porównaniu z firmami klasycznych monopolistów, lepiej 
realizuje interes konsumenta. Przy czym klasyczny monopol jest efektem zwycię-
skiej „wojny” toczonej z konkurencją. Google stawia swoje nieprzeciętne możliwo-
ści ponad uzyskiwanie zysku. Daleko bardziej od swoich konkurentów wspiera in-
nowacje funduszami pochodzącymi z ogromnych zysków. Działa przy tym zgodnie 
z mottem firmy: „Nie czyń złego”23. 

Czy rzeczywiście Google, zgodne z opisem Thiela, który akcentuje w niej ce-
chy kreatywnego monopolu, jest bardziej wartościową firmą dla swoich klientów 
od jej konkurentów? Czy kreatywny monopol rzeczywiście „nie czyni nic złego”? 
Czy podziwiany przez miliony konsumentów i właścicieli firm sposób dojścia do 
niezwykle zyskownej pozycji na rynku winien być wzorem społecznej użyteczności 
przedsiębiorcy?

Dokonując uproszczonej, krytycznej oceny teorii P.A. Thiela, konieczne jest 
wskazanie negatywnych skutków działalności, gloryfikowanej przez autora, firmy 
Google wobec swoich klientów. Działalność rynkowa Google prowadzi do groma-
dzenia kilku miliardów danych na sekundę, informacji o  swoich klientach, które 
trafiają do tzw. chmury. Google przechowuje dane przez okres 5 lat. Wykorzystując 
przydatne dla siebie informacje, mając dostęp do „życia” każdego klienta, jego ak-
tywności na rynku produktów i usług, ale również do aktywności prywatnej. Wy-
szukiwarka przetwarza 97% informacji w Europie.

Google manifestuje się hasłem reklamowym „Wiemy więcej o swoich klientach 
niż oni sami!”, wyprzedzając swoich konkurentów w  daleko bardziej doskonałej, 
nieograniczonej sprzedaży swoich klientów, każdej firmie, która zapłaci za doręcza-
nie im reklam. Dysponuje danymi klientów w sposób nieograniczony. Dostarcza 
informacji o użytkownikach Internetu instytucjom dbającym o bezpieczeństwo na-
rodowe w różnych krajach, bez ich zgody. 

Pomijając tak ważne zachowanie Google, P.A. Thiel, jeden z kluczowych udzia-
łowców Facebooka, buduje teorię, w której Google, jest „mesjaszem” światowego 

22  P. Thiel, B. Masters, Zero…, s. 41.
23  Ibidem, s. 40.
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rozwoju gospodarczego, a jego książka „Zero to One” staje się bestsellerem „New 
York Timesa”. Czy jednak na tym ma polegać strategia doskonałego biznesu? Na 
inwigilowaniu swoich klientów? Google wyprzedza lub obchodzi przepisy chronią-
ce konsumentów. Zmusza ich do zaakceptowania swoich zasad prowadzących do 
świadomego, a częściej nieświadomego zaakceptowania strategii sprzedaży reklam. 
Nie informuje jednak przy tym, komu i na jakich zasadach udostępnia dane klien-
tów. Google umieszcza na ekranach przeglądarki, konieczny do zaakceptowania 
komunikat (rys. 1), którego brak akceptacji skutkuje wyłączeniem klienta z dostar-
czanych usług. 

 
Rysunek 1. Komunikat polityki prywatności Google
Figure 1. Google privacy policy information

Źródło: www.google

Wskazany wyżej przykład zmusza do pojawienia się istotnego pytania: gdzie 
leżą granice ekspansji gospodarczej? Trudno odnaleźć je w koniecznej, stale aktu-
alizowanej procedurze uregulowań prawnych w  skali międzynarodowej, których 
podstawową intencją winna być ochrona konsumenta. Na ile jej spowolnienie jest 
wynikiem związków polityki z biznesem? 
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Zakończenie

Koncepcja Kreatywnego Monopolu, której opis znalazł się w książce „Zero to 
One”, powinna być inspiracją do poważnej zadumy nad współczesnym wymiarem 
globalizacji, w której człowiek – konsument, jak nigdy dotychczas, stał się obiek-
tem kontroli wiodących na rynku organizacji gospodarczych. Pozornie wyzwolony 
w otwartej, globalnej komunikacji, został ubezwłasnowolniony jako uczestnik glo-
balnego rynku. Czy zjawiska, ich okoliczności, opisane w  teorii Petera Andreasa 
Thiela uzasadniają ten niepokój? Bez wątpienia tak, tym bardziej że odnoszą się 
do działań liderów światowego rynku, wyznaczających kierunki rozwoju bizne-
su. Obszar ten wymaga systematycznych, wnikliwych badań opisujących czynniki 
wpływu powodowanego przez organizacje gospodarcze i ich skutki na konsumenta. 
Pozycja monopolistyczna przedsiębiorstwa, w wymiarze postulowanym prze autora 
koncepcji, poza wieloma walorami dostarczanego przez niego innowacyjnego pro-
duktu, ogranicza konsumenta w jego prawach, ogranicza jego wolność, będącą naj-
ważniejszym przywilejem człowieka, który winien być w tym przywileju chroniony.
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Streszczenie: Celem podjętych rozważań i badań było przybliżenie zagadnienia generowa-
nia wartości (i próba identyfikacji ich rodzajów) dla interesariuszy wynikających z  moż-
liwości korzystania z bloga firmowego. Na potrzeby opracowania przeprowadzono studia 
literaturowe, analizę dostępnych badań dotyczących blogów firmowych oraz zaprojektowa-
no i zrealizowano jakościowe badania własne, których podstawową metodą było studium 
przypadku wykonane dla bloga firmowego marki Orange. Wychodząc od definicji bloga 
firmowego, wskazano jego rodzaje oraz wybrane aspekty jego metodycznego prowadzenia. 
Zwrócono także uwagę na uwarunkowania i  trendy rynkowe determinujące skuteczność 
zarządzania analizowanym obiektem, aby przybliżyć generowanie wartości poprzez bloga 
firmowego. Przeprowadzone studium przypadku bloga marki Orange dostarczyło szeregu 
ważnych informacji o skutecznym prowadzeniu bloga firmowego, co może stanowić cenne 
źródło informacji dla innych marketerów prowadzących tego typu blogi. Rezultaty przepro-
wadzonych rozważań i badań mogą być istotne dla naukowców zainteresowanych rozwojem 
wiedzy z obszaru zarządzania wartością generowaną poprzez blogi firmowe.

Słowa kluczowe: blog firmowy, rodzaje generowanych wartości, korzyści i zagrożenia zwią-
zane z prowadzeniem bloga firmowego, studium przypadku

Abstract: The purpose of the discussions and research undertaken was to bring the gen-
eration problem closer values   (and the attempt to identify their types) for the stakeholders 
resulting from the use of a corporate blog. It was necessary to conduct detailed literature 
research and analysis of available research referring to corporate blogs. Also, the author’s 
own quality research was prepared and carried out. Its basic method was a case study made 
for the blog of Orange brand. The author starts with a definition of corporate blog, indicates 
its types and strategy of its methodical running. Next, market determinants and trends are 
presented as well as their influence on the efficiency of analysed object management. Special 
attention is focused on the process of generating values via corporate blog. The
The case study of Orange brand blog has provided a number of important information about 
how to effectively run a business blog, which can be a valuable source of information for oth-
er marketers doing blogging. The results of the considerations and research may be relevant 
for scientists interested in developing knowledge in the area of managing values generated 
by corporate blogs.
.
Keywords: corporate blog, types of generated values, benefits and threats related to running 
corporate blogs, case study

Wstęp

Zmieniające się zachowania nabywców, powszechna smartfonizacja, dostęp do 
Internetu, jego zasobów i  funkcjonalności wpływają między innymi na specyfikę 
komunikacji, wykorzystywane kanały komunikacyjne oraz udostępniane informa-
cje. Ponadto takie zjawiska i trendy, jak: transmedialność, dominacja obrazu i filmu 
nad słowem pisanym, potrzeba komunikacji w  czasie rzeczywistym, angażowa-
nie interesariuszy i współtworzenie przez nich treści czy kreowanie doświadczeń, 
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powodują rozwój form komunikacji. W  obecnych warunkach rynkowych, chcąc 
skutecznie wzmacniać markę komercyjną i kryjącą się pod nią firmę, szczególnego 
znaczenia nabierają wartościowe treści, tzw. kontent, a optymalnym miejscem do 
ich wymiany zdaje się być blogosfera.

Uwzględniając wskazane czynniki, w niniejszym opracowaniu podjęto proble-
matykę badawczą – generowania wartości dla interesariuszy poprzez blogi firmowe 
oraz próbę skategoryzowania wartości z konkretnych projektów zaobserwowanych 
w badanym okresie.

1. Blog firmowy i jego specyfika

Blog firmowy to platforma/serwis internetowy o szerokich1 funkcjonalnościach. 
Często odpowiada on na pytania z konkretnej dziedziny wiedzy, którą chcieliby na-
być czytelnicy. Ma on zazwyczaj charakter zawodowy i dotyczy jakiejś dziedziny lub 
branży. Prezentowane za jego pomocą treści powinny mieć charakter merytoryczny. 
Coraz częściej tego typu blogi redagowane są przez grupę specjalistów. 

Blog firmowy dzięki symetrycznej komunikacji2 z użytkownikami3 sprzyja two-
rzeniu więzi i relacji4, między innymi poprzez wymianę myśli, opinii czy doświadczeń. 
Jego podstawową zaletą jest potencjał społecznościowy, co wzmacnia efekt lojalności 
i  sprzyja pozyskiwaniu nowych użytkowników. Jest ważnym kanałem komunikacji 
marketingowej5 firmy/marki w warunkach hipermedialnego środowiska.

Wśród blogów firmowych zaobserwować można cztery podstawowe rodzaje6: 
informacyjne, tzw. newsowe, które koncentrują się na podawaniu wszelkich nowo-
ści związanych z działalnością firmy i jej ofertą; opinii – zawierają przede wszystkim 
komentarze czy poglądy na jakiś temat; zasobowe – na przykład w formie fotoblo-
gów, wideoblogów, bądź innych wartościowych dla użytkowników materiałów oraz 

1  Ciekawe podejście do spektrum funkcjonalności bloga firmowego zobacz rys. 8.1 w: C. Meinel, J. Broz, 
P. Berger, P. Hennig, Blogosphere and its exploration, Springer-Verlag, Berlin 2015, s. 8.
2  Porównaj z: G. Mazurek, Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystane w marketingu, Wolters Kluwer 
Polska SA, Kraków 2008, s. 159.
3  Interesujące rozważania na temat pracowniczej perspektywy dla bloga firmowego zob.: A. Agerdal-
-Hjermind, Organizational blogging: a  case study of a  corporate weblog from an employee perspective, 
“Corporate Communications: An International Journal” 2014, Vol. 19, No. 1, p. 34–51; G. Mazurek, Blogi 
i wirtualne społeczności – wykorzystane w marketingu, Wolters Kluwer Polska SA, Kraków 2008, s. 159.
4  Szeroko o na temat relacji budowanych poprzez bloga: S. Cho, J. Huh, Content analysis of corporate 
blogs as a relationship management tool, “Corporate Communications: An International Journal” 2010, 
Vol. 15, No. 1, p. 30–48.
5  Szerzej o roli blogów firmowych w komunikacji marketingowej w: B. Gregor, D. Kaczorowska-Spy-
chalska, Blogi w procesie komunikacji marketingowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, 
s. 53–60 i 120–126 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 awareness, “Journal of Enter-
prise Information Management” 2015 , Vol. 28, No. 3, p. 346–362.
6  Na podstawie: D. Kaznowski, Blogi firmowe. Jak tworzyć treści, które przyciągną klientówi kontrahen-
tów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, s. 9–10.
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blogi wiedzy, tzw. edukacyjne – najczęściej o charakterze poradnikowym. W obec-
nych warunkach rynkowych blog firmowy to swoistego rodzaju medium opinio-
twórcze o  szybkiej dynamice rozwoju, które powinno być prowadzone w  sposób 
rzetelny i profesjonalny, aby stało się narzędziem budowania wizerunku marki fir-
mowej. Zdaniem J.W. Rettberga7 przedsiębiorcy blogują w  celu porozumiewania 
się z klientami bez pośrednictwa innych mediów, aby zdobywać pozycję ekspercką 
w danej branży, kreować dyskusje, zacieśniać relacje czy wzmacniać własną markę. 

D. Kaznowski8 wskazuje najważniejsze obszary profesjonalizacji blogów firmo-
wych, do których zalicza: tematy, treści, systematyczność, oryginalność, cele, wła-
ściwe osoby, komentarze, wygląd9, odpowiedzialność oraz inspiracje.

Autorki w  niniejszym opracowaniu podjęły próbę przybliżenia problematyki 
generowania wartości z wykorzystaniem omawianego bloga.

2. Podstawy generowania wartości poprzez bloga firmowego

Chcąc przybliżyć istotę zagadnienia generowania wartości z  wykorzystaniem 
bloga firmowego, warto odwołać się do stanowiska T. Doligalskiego10 na temat 
wartości dostarczanych klientom z  wykorzystaniem Internetu, tj. wartości: celu, 
komunikacji, wygody, doświadczeń, indywidualizacji, przynależności, czasu i bez-
pieczeństwa.

Przyjmuje się, że wartością11 jest wszystko, co jest pożądane, godne i  cenne 
dla jednostki, coś, co może stanowić cel jej dążeń. Ogólnie – generowanie warto-
ści dla interesariuszy z  wykorzystaniem bloga firmowego jest wieloaspektowym 
zjawiskiem, które zachodzi w  procesie użytkowania analizowanego komunikato-
ra internetowego. Do metodycznych wysiłków kreujących wartość dzięki blogom 
firmowym warto zaliczyć ich sprawne i dostosowane do oczekiwań interesariuszy 
prowadzenie. Osoby odpowiedzialne za bloga firmowego powinny zadać sobie py-
tania, jakie wartości, dla kogo, przy wykorzystaniu jakich narzędzi i sposobów chcą 
generować. Choć interesującym obecnie zjawiskiem jest niejako przejmowanie ini-

7  Więcej: J.W. Rettberg, Blogowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 169.
8  Szerzej na ten temat w: B. Stawarz, Content marketing po polsku. Jak przyciągnąć klientów, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 2015, s. 104–112 oraz o prowadzeniu tego typu bloga w: T. Hussey, Create 
your own blog, SAMS Publishing, Indianapolis 2012, s. 123–142.
9  Ciekawe badania na temat wpływu wyglądu bloga firmowego na poziom jego akceptacji przez użyt-
kowników w: N. Koenig, C. Schlaegel, Effects of design characteristics on corporate blog acceptance, “Ma-
nagement Research Review” 2014, Vol. 37, No. 4, p. 409–440.
10  Szerzej: T. Doligalski, Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 
2013, s. 61–64.
11  Szerokie rozważania o wartości w: L.J. Krzyżanowski, O podstawach kierowania organizacjami inaczej: 
paradygmaty, modele, metamorfozy, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1999, s. 200–215. Z uwagi na konieczność ograniczenia objętości niniejszego opra-
cowania i  wielość dostępnych opracowań na temat generowania wartości celowo ograniczono się do 
zagadnień kreowania wartości dla interesariuszy poprzez blogi firmowe.
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cjatywy przez internautów, którzy chętnie angażują się w przeróżne przedsięwzięcia 
firmowe, co stanowi dla nich wartość, ale także ją kreuje dla marki i innych zaanga-
żowanych podmiotów.

Do przykładowych ogólnych korzyści dla interesariuszy wynikających z pro-
wadzenia bloga firmowego można zaliczyć: oszczędność, wygodę, szybkość, per-
sonalizację, rozrywkę, budowanie społeczności, wzbudzanie emocji, zdobywanie 
zaufania, zwiększanie rozpoznawalności marki i wzmacnianie jej pożądanego wi-
zerunku. W  niniejszym opracowaniu podjęto próbę weryfikacji, czy i  jak jest to 
realizowane w praktyce gospodarczej.

3. Studium przypadku bloga firmowego marki Orange

Badania własne na potrzeby niniejszego artykułu zrealizowano stosując metodę 
studium przypadku. Analizą objęto blog firmowy http://biuroprasowe.orange.pl/. 
W studium przypadku poszukiwano odpowiedzi na pytania badawcze:

1. Od kiedy i jak funkcjonuje badany blog?
2. Kto generuje wartość na blogu Orange?
3. Dla kogo kreowana jest wartość?
4. Co stanowi wartość? 
5. W jaki sposób kreuje się wartość (narzędzia, metody, procedury, respekto-

wane zasady)? 
6. Jak ocenić skuteczność prowadzenia badanego bloga firmowego? 
Badany blog powstał w grudniu 2008 roku i od początku prowadzony był przez 

rzecznika prasowego. Bardzo dobre przyjęcie bloga przez czytelników umożliwi-
ło jego dynamiczny rozwój oraz powstanie trzech kolejnych subblogów o tematy-
ce technologicznej, sportowej i  korporacyjnej. W  grudniu 2013 roku zmieniono 
layout12 oraz nawigację13 analizowanej platformy internetowej, co traktuje się jak 
powstanie nowego bloga Orange.

Przyjętym celem istnienia bloga jest nawiązanie dialogu z klientami za pomocą me-
dium pokazującego „ludzką twarz korporacji”. W prezentacji wygłoszonej podczas kon-
ferencji Firmowy Blog Roku sam rzecznik prasowy podkreśla, iż blog firmowy to nie 
tylko informacje, ale przede wszystkim ludzie. Treści nie powinny być samymi faktami, 
lecz opiniami i emocjami. Blogowanie musi być pasją, a nie obowiązkiem. Te założenia 
wydają się być podstawą stwierdzenia, iż blog firmowy Orange jest prowadzony z nasta-
wieniem na tworzenie wartości dla interesariuszy i zostanie to przybliżone. 

12  Layout określa układ różnych elementów graficznych np. na stronie internetowej, w tym krój czcionki, 
kolorystykę, ilustracje, http://www.businessdictionary.com/definition/layout.html [dostęp: 22.04.2017].
13  Nawigacja serwisu internetowego umożliwia wygodne oraz efektywne przeszukiwanie oraz przeglą-
danie treści i zasobów serwisu.
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4. Generowanie wartości poprzez badanego bloga firmowego 
– wybrane aspekty

W proces generowania wartości na blogu firmowym http://biuroprasowe.oran-
ge.pl/ w szczególności zaangażowani są: rzecznik prasowy14, blogerzy oraz komen-
tujący. Na uwagę zasługuje fakt, że poszczególni blogerzy specjalizują się w różnych 
obszarach tematycznych i  realizują wpisy w  wybranych dziedzinach, co opisano 
w tabeli 1.

Tabela 1. Autorzy bloga http://biuroprasowe.orange.pl/ oraz poruszane przez nich treści
Table 1. The authors of the http://biuroprasowe.orange.pl/ blog and matters tackled by them

Bloger Tematy poruszane na blogu
Wojciech Jabczyński
 rzecznik prasowy

aktualności związane z firmą, najważniejsze podejmowane 
przedsięwzięcia, informacje prasowe

Zbyszek Drohobycki nowe technologie, gadżety, testy i recenzje 
Regina Jabczyńska obsługa klienta
Michał Rosiak bezpieczeństwo teleinformacyjne
Monika Kulik programy społeczne, wolontariat
Piotr Domański media społecznościowe, Internet

Stella Widomska działalność public relations, planowanie mediów, wydarzenia 
społeczne

Marta Cieślak-Krajewska innowacyjność, cykl „Generacja startup”
Katarzyna Barys film, muzyka, sport
Bartosz Rymkiewicz działalność Fundacji Orange

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Publikowane wpisy są różnorodne i daleko wybiegają poza ofertę komunika-
cyjną firmy. Na stronie można znaleźć informacje z zakresu: bezpieczeństwa, inno-
wacji, obsługi, oferty, reklamy, odpowiedzialnego biznesu, muzyki, filmu, urządzeń, 
sieci. Stały zestaw nieanonimowych blogerów sprawia, że treści zamieszczane są re-
gularnie i cechują się wysoką wartością dla interesariuszy.

Przeprowadzone studium przypadku umożliwiło również identyfikację kon-
kretnych przedsięwzięć zrealizowanych poprzez bloga i  ich analizę, której wyniki 
zawarto w tabeli 2.

 

14  Jak zauważono na stronie http://publicrelations.pl, Wojciech Jabczyński jest pozytywnym przykła-
dem rzecznika prasowego, który staje się wartością dodaną marki. Dzięki niezwykłemu zaangażowaniu 
w pracę i tworzone treści jest niejako twarzą marki Orange już od 18 lat. Źródło: http://publicrelations.
pl/rzecznik-prasowy-wojciech-jabczynski-z-orange-polska/ [dostęp: 24.04.2017].



Generowanie wartości poprzez bloga firmowego. Studium przypadku
125

Tabela 2. Przykłady przedsięwzięć realizowanych na badanym blogu i  wynikające z  tego 
wartości dla interesariuszy
Table 2. Examples of undertakings provided by the tested blog and resulting from them 
values for stakeholders

Zaobserwowane 
przedsięwzięcia 
- wpis na blogu

Opis przedsięwzięcia
Zaangażowane 

podmioty/ interesa-
riusze

Zidentyfikowane 
wartości/potencjalne 

korzyści

„Nowy raport już 
jest, czyli kolejny 
rok za nami”

wpis informujący 
oraz udostępniający 
nowy raport CERT 
Orange Polska, do-
tyczący bezpieczeń-
stwa w sieci w roku 
2016

bloger Michał 
Rosiak, czytający, 
dwóch komentu-
jących, Integrated 
Solutions

informacje o zagroże-
niach wynikających 
z korzystania z Internetu

„Co działo się na 
Mobile World 
Congress 2017?”

relacja oraz nagranie 
wideo z konferencji 
w Barcelonie, pre-
zentująca najnowsze 
innowacje technolo-
giczne 

rzecznik prasowy 
Wojciech Jabczyński, 
czytający, ośmioro 
komentujących

dodatkowa wartość 
wynikająca z umiesz-
czenia materiału wideo, 
informacja zapowiada-
jąca przyszłe wydarzenie 
w Miasteczku Orange

„Porozmawiaj-
my o circular 
economy”

wpis z kategorii 
odpowiedzialny biz-
nes zachęcający do 
dyskusji związanej 
z ekologią i dba-
niem o środowisko. 
Najlepsze pomysły 
nagrodzono ekolo-
gicznymi prezentami

organizacje dbające 
o środowisko, dzie-
sięcioro komentu-
jących

otwarta dyskusja pomię-
dzy komentującymi oraz 
blogerami, możliwość 
zaprezentowania swoich 
pomysłów i wygrania 
nagród, pozyskiwanie 
informacji przez Orange 
od klientów

„Marcin Do-
rociński dla 
Orange”

wpis promujący 
nową kampanię 
Orange LOVE, reali-
zowaną w telewizji, 
kinie oraz Internecie 

blogerka Stella 
Widomska, aktor 
Marcin Dorociński, 
agencja Publicis, 
Banana, Platige 
Image, Initiative Me-
dia, reżyser Michał 
Sabliński, 

informowanie o nowej 
ofercie oraz link prze-
kierowujący na stronę ze 
szczegółami, możliwość 
obejrzenia spotu rekla-
mowego 

„Pierwszy zlot 
i pierwszych 10 
tys. członków 
społeczności 
Nasz Orange’

skrót wydarzeń oraz 
informacji związa-
nych ze spotkaniem 
społeczności Nasz 
Orange wraz z twór-
cami bloga

blogerka Regina Jab-
czyńska, społeczność 
Nasz Orange, najak-
tywniejsi komentują-
cy: pablo_ck, vdsl2, 
Piotrekk85

promowanie forum 
porad i wymiany do-
świadczeń, atrakcyjna 
forma przedstawienia 
informacji w materiale 
wideo, możliwość udzia-
łu w konkursie
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„Pomaganie 
przez telefon”

podsumowanie akcji 
“Co słychać”, infor-
mowanie o dzia-
łalności społecznej 
Orange oraz zachęta 
do dalszego poma-
gania

blogerka Katarzy-
na Barys, Wielka 
Orkiestra Świątecznej 
Pomocy, Caritas, 
Fundacja Anny Dym-
nej „Mimo Wszyst-
ko”, Fundacja Ewy 
Błaszczyk „Akogo?” 

kreowanie wizerunku 
marki Orange, czynienie 
dobra, budowanie spo-
łeczności wokół marki, 
angażowanie różnych 
podmiotów rynkowych

„Huawei P10 Lite 
zawitał do oferty 
Orange”

wpis informujący 
o nowym urzą-
dzeniu dostępnym 
w ofercie Orange

bloger Piotr Domań-
ski, marka Huawei, 
dziesięcioro komen-
tujących

informacje dotyczące 
szczegółów oferty oraz 
technicznych aspektów 
urządzenia

„W trzy lata 
podłączymy do 
światłowodu 
ponad 4,5 tys. 
szkół – wideo” 
oraz „MegaMi-
sja – wybór jest 
tylko jeden”

reportaż z konferen-
cji, podczas której 
podpisano porozu-
mienie w tworzeniu 
Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej, rozpo-
częcie cyklu wpisów 
przybliżających 
działalność Fundacji 
Orange

rzecznik prasowy 
Wojciech Jabczyński, 
bloger Bartosz Rym-
kiewicz, Minister-
stwo Cyfryzacji, 4,5 
tys. polskich szkół 
oraz ich uczniowie, 
Fundacja Orange, 
trzynaścioro komen-
tujących

atrakcyjne podsumo-
wanie konferencji, 
kreowanie wizerunku 
marki Orange, bezpłatny 
program edukacyjny dla 
szkół podstawowych

„Nowa seria 
filmów z Orange 
Ekspertami”

wpis zachęcający do 
oglądania serii róż-
norodnych filmów 
dotyczących techno-
logii, usług, funk-
cjonalności sprzętu, 
bezpieczeństwa

blogerka Regina 
Jabczyńska, Eksperci 
Orange, prowadzący 
kanał na YouTube, 
komentujący, oglą-
dający

poinformowanie oraz 
zachęcenie do zasub-
skrybowania kanału 
YouTube

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Dane w tabeli 2 zawierają rezultaty analizy wybranych projektów ze strony http://
biuroprasowe.orange.pl/. Zaobserwowane przedsięwzięcia jednoznacznie wskazują, że 
blogi firmowe mogą generować wiele korzyści i są niezwykle ważnymi kanałami współ-
czesnej komunikacji marketingowej. Odpowiadając na pytanie, dla kogo kreowana 
jest wartość w wybranych przykładach wskazano konkretne podmioty, jednakże blog 
firmowy tworzy wartość także dla innych interesariuszy. Dodatkowo należy wyróżnić 
klientów marki Orange, czytelników, internautów oraz przedstawicieli mediów.

Kolejne zagadnienia objęte analizą to narzędzia, metody i procedury kreowa-
nia wartości. Zrealizowane badania pozwoliły zaobserwować dynamiczny rozwój 
bloga. Od początku jego istnienia z jednym twórcą, sposób prowadzenia ewoluował 
do kilku blogerów tematycznych. Wyraźny podział na różne branże umożliwia in-
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tuicyjne przeglądanie treści i dotarcie do informacji, które są istotne dla różnych 
interesariuszy. Każda z kategorii tworzy osobną grupę tematyczną na blogu, którą 
można w łatwy sposób wyświetlić dzięki filtrowaniu treści. Nie ogranicza to jednak 
w  żadnym stopniu komunikacji poprzez blog, ponieważ każdy z  blogerów może 
udzielić odpowiedzi na pytania wszystkich komentujących. Dzięki temu pomimo 
podziału tematycznego komunikacja jest płynna. Na komentarz odpowiada dostęp-
ny w danym czasie bloger, dzięki czemu cały proces przebiega szybko i gwarantuje 
sprawną interakcję z czytelnikami. Przeanalizowane wpisy pozwoliły zauważyć, że 
w  niektórych sytuacjach, mimo że temat dotyczy jednego obszaru, reaguje kilku 
blogerów lub tzw. Orange Ekspert. Warto również wspomnieć, że strona jest w pełni 
responsywna, czyli dostosowuje się automatycznie do wielkości ekranu, na którym 
jest wyświetlana. Przykładanie dużej wagi do mobilności, atrakcyjności i wygody 
w korzystaniu ze strony pozytywnie wpływa na odczucia czytelników i wspomaga 
proces kreowania wartości. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że analizowany blog jest nowoczesny, inte-
raktywny i przyjazny dla czytelnika, co sprzyja generowaniu oraz przekazywaniu 
wartościowych treści. Nasuwa się pytanie, na ile jest skuteczny i jak to zmierzyć.

5. Wybrane miary skuteczności prowadzenia badanego 
bloga firmowego

Statystyki są istotnym źródłem informacji podczas oceny skuteczności bloga firmowe-
go. W świetle badań z 2016 roku najpopularniejsze wykorzystywane narzędzia pomiarowe 
to Google Analytics, Google Blogger oraz statystyki Wordpress15. Wgląd w szczegółowe 
wewnętrzne statystyki jest możliwy tylko dla marki Orange, dlatego oceniając skuteczność 
prowadzenia bloga można bazować jedynie na publicznie udostępnianych materiałach. 
Informacje przekazane przez rzecznika prasowego na rok 2015 to: 

•	 1,3 mln unikalnych użytkowników, 
•	 2 mln odwiedzin,
•	 3,6 mln odsłon, 
•	 2 tys. wpisów (średnio 70 wpisów miesięcznie),
•	 42 tys. komentarzy (średnio 1,4 tys. komentarzy miesięcznie).
Dane dotyczące liczby oraz częstości umieszczania artykułów na blogu, średniej 

liczby komentarzy, odsłon, unikalnych użytkowników świadczą o sukcesie i wza-
jemnej interakcji z czytelnikami. Dodatkowo blog Orange uzyskał liczne nagrody, 
w tym Firmowy Blog Roku16 oraz Złoty Spinacz. Podsumowując, należy stwierdzić, 

15  http://zblogowani.pl/strona/raport-polska-blogosfera-2016 [dostęp: 22.04.2017].
16  Blog zajął dwukrotnie pierwsze miejsce w kategorii blogi profesjonalne (2009, 2015) oraz drugie miej-
sce w roku 2014. Wyniki dostępne na: http://blogifirmowe.com/blog/page/top/konkurs-blog-roku/wy-
niki-konkursu-2008-2013/blog-firmowy-roku-2015 [dostęp: 23.04.2017].
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że duża popularność analizowanego bloga z utworzoną wokół niego społecznością 
przynosi wiele korzyści badanej marce i jej interesariuszom.

Podsumowanie

Przeprowadzone studia literaturowe i badania własne, potwierdzają wagę me-
todycznego generowania wartości dla interesariuszy poprzez bloga firmowego. 
Analiza potencjalnych wartości generowanych poprzez blog http://biuroprasowe. 
orange.pl/ skłania do wniosków, że korzyści jest bardzo wiele. 

Uogólniając, blogi firmowe dają możliwość: skutecznego komunikowania się 
oraz dwustronnego przepływu informacji, lepszego poznania grupy odbiorców, ana-
lizy zachowań użytkowników, angażowania czytelników bloga, zacieśniania relacji 
z klientami, budowania lojalności, informowania o ofertach, nowościach, eduko-
wania z zakresu bezpieczeństwa oraz technologii, dostarczania rozrywki oraz inspi-
rowania i motywowania do coraz to nowszych projektów i przedsięwzięć. Ponadto 
działania poprzez blog firmowy wzmacniają wizerunek marki, budują silną pozycję 
konkurencyjną firmy i zwiększają ruch na stronie. Wszystko to sprzyja generowaniu 
różnorodnych wartości – ekonomicznych, społecznych oraz marketingowych.
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THE ROLE OF STORYTELLING IN BUILDING 
A BRAND

WYKORZYSTANIE STORYTELLINGU W PROCESIE 
BUDOWANIA MARKI

Abstract: Nowadays, storytelling is a well-known tool used in process of building a brand. 
Despite of popularity of corporates’ stories, the elements a good brand story and condition 
under which story creates a value of a brand remains unclear. The present article is aimed 
to give an outlook on the role of storytelling in building a brand and how to design a good 
brand story. This paper is based on literature review. The analysis of polish and foreign sur-
veys reveal that brand story rises positive emotions, unique association and better assess-
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ment to a brand. Researchers listed various elements that comprised a good brand story, e. 
g. authenticity, benefits, first-person narrator, sense of humor. Storytelling gives opportunity 
to product differentiation and makes consumers less sensitive for a price.

Keywords: storytelling, brand story, brand building

Streszczenie: Obecnie storytelling jest powszechnym narzędziem wykorzystywanym 
w procesie budowania marki. Pomimo popularności historii firmowych elementy dobrze 
napisanej historii oraz warunki, w których ta historia kreuje wartość marki, pozostają nie-
jasne. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie roli storytellingu w procesie kreowania 
marki oraz sposobu projektowania użytecznej historii. Artykuł został napisany w oparciu 
o przegląd literatury. Analiza dostępnych polskich i zagranicznych badań pokazała, że his-
toria marki wywołuje pozytywne emocje, wyjątkowe skojarzenia oraz lepszą ocenę marki. 
Naukowcy wymieniają rozmaite elementy, z których składa się skuteczna historia, takie jak: 
autentyczność, korzyści, pierwszoosobowa narracja, poczucie humoru. Storytelling stwarza 
możliwość różnicowania produktu i czyni konsumentów mniej wrażliwymi na cenę.

Słowa kluczowe: storytelling, historia marki, budowanie marki

Introduction

The growing ranks of companies have realized the value of stories and decided 
to use them in marketing1. Traditional approach to management mitigates the role 
of narratives and persuasion in marketing research and practice. Narratives and 
storytelling were treated unscientific and a little attention was given to them until 
the last decade when influence of storytelling in marketing increased and gained 
legitimacy2. Marketing managers have started to utilize the stories to communicate 
with customers and build emotional connections between customers, brands and 
products. Researchers were focused on explaining customers’ reactions to adver-
tisements and buying experiences. They assume that storytelling can connect the 
physical products and consumers’ feelings and emotions. Brand story also could 
give to the product the social meanings and symbols not only practical functions3. 
Well-told brand story can make the brand more attractive to consumers4.

Contemporary organizations develop variety of methods to build a  strong 
brand as a part of its business strategy. Brand is often evaluated as a company’s most 

1  A. Lundqvist, V. Liljander, J. Gummerus, A. Van Riel, The impact of storytelling on the consumer brand 
experience: The case of a firm-originated story, “Journal of Brand Management” 2013, 20(4), p. 285.
2  O. Iglesias, E. Bonet, Persuasive brand management: How managers can influence brand meaning when 
they are losing control over it, “Journal of Organizational Change Management” 2012, 25(2), p. 257.
3  W.Y. Huang, Brand story and perceived brand image: Evidence from Taiwan, “Journal of Family and 
Economic Issues” 2010, 31(3), p. 307-308.
4  A. Lundqvist, V. Liljander, J. Gummerus, A. Van Riel, The impact of…, p. 284.
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valuable asset5. The customer who is loyal to the brand may be willing to pay more 
for the product with brand’s logotype because they perceive some unique value. The 
uniqueness may be caused by grater trust in the reliability of a brand or from more 
favorable affect when customers use a brand6.

Brand building activities like storytelling are positively correlated with brand 
equity and lead to acquiring and retaining customers and increases value for com-
pany. Brand equity is important in building long lasting relationship with custom-
er7. Brand equity is a set of brand assets and liabilities lined to a brand, its name and 
symbol, that add or subtract a from the value provided by a product or service to 
a firm and/or to that firm’s customer.

Storytelling creates positive feelings in customers and leads to higher brand 
trust, raising awareness and making the brand special8. Brand affect and brand trust 
is positively related to brand commitment9. Commitment is defined as customers’ 
confidence that the functional and affective benefits from maintaining relationship 
with partners are greater than the benefits from ending them. Commitment is de-
scribed as a core feature of customer relationship management and inevitable factor 
in achieving company’s goals. Customer committed to a brand is motivated to active 
cooperation and is also difficult to attract to competitors10.

The present paper is aimed to give an outlook on companies’ brand stories 
and their role in building a brand. This article is based on literature review and is 
structured as follows. The first part of this analysis will be focused on the issue of 
storytelling and especially what the storytelling is. Second part represents a con-
temporary directions of research and is based on literature review. This part is sup-
plemented with scholars’ suggestions of further research in the field of storytelling. 
Third part constitutes final conclusions.

1. The concept of Storytelling

Many well-known companies are using brand stories in communication with 
customers11. Stories are defined as a type of narrative information and are common-
ly used elements in people’s life which help them to understand their life experienc-

5  A. Wallström, T. Karlsson, E. Salehi-Sangari, Building a corporate brand: The internal brand building 
process in Swedish service firms, “Journal of Brand Management” 2008, 16(1-2), p. 40.
6  A. Chaudhuri, M.B. Holbrook, The chain of effects from brand trust and brand affect to brand perfor-
mance: the role of brand loyalty, “Journal of Marketing” 2001, 65(2), p. 81.
7  S. Samu, P. Krishnan Lyndem, R.A. Litz Impact of brand-building activities and retailer-based brand 
equity on retailer brand communities, “European Journal of Marketing” 2012, 46(11/12), p. 1585-1586.
8  A. Lundqvist, V. Liljander, J. Gummerus, A. Van Riel, The impact of…, p. 286.
9  A. Chaudhuri, M. B. Holbrook, The chain of effects…, p. 54.
10  W. M. Hur, K. H. Ahn, M. Kim, Building brand loyalty through managing brand community commit-
ment, Management Decision 2011, 49(7), p. 1197.
11  W.Y. Huang, Brand story…, p. 317.
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es and surrounding things in narrative way. Marketers widely use stories’ creation 
with a brand to communicate and build relationship with their customers because 
stories let audiences to use their imagination. Lin C. H. and Chen M. Y. defined 
a brand story as a mean of communicating the meanings of products and brands 
to customers. Brand story contain information’s about the origination, innovation, 
development, benefits, values and visions12. Stories paint a pictures in customers’ 
minds and make them concentrated on the message. Marketers can use a storytell-
ing as a mean of communication to convey information about brands or products13. 
Stories can be proliferated through press releases, websites, intranets, speeches, the 
annual report, management decisions14.

There is no story without several factors like chronological sequence, central 
characters, imaginary and lesson learned15. Brand stories are similar to traditional 
fairy tales. They have a beginning, middle and end. The events have a chronological 
sequence. Stories often represent a valuable point for audience and include a mes-
sage, a conflict, a role distribution and action. It can convey only one single message. 
The story typically contains an unexpected or unusual twist and the end is often best 
remembered. Brand stories need to be evaluated as credible by the audience to be 
successful the goal of the story is to put the brand in a positive light16. Understand-
ing the elements of story and how this elements influence on customers can help 
marketers design a relevant narratives and enhance customers’ confidence17.

2. Brand stories in the light of a research

Lundqvist A., Liljander V., Gummerus J., Van Riel A. carried out a research ori-
ented on effectiveness of storytelling. In research they used an international cos-
metics brand. In cosmetics brand the storytelling is often used and told vendors 
and customers. The authors expected that the research could provide in-depth in-
formation which can be useful for theory-building purposes. In this study 20 par-
ticipants between 25 and 40 years old of age were involved. Neither one of them 
had any knowledge of the company or a brand before. Individual interviews were 
conducted with every participants. Half of the group members were asked to read 
the story about the company brand and values. It was a real firm story that reveals 
how the firm was established and developed into a large company. Thereafter, they 

12  C.H. Lin, M.Y. Chen, “Being hooked” by a brand story: a view of regulatory focus, “European Journal of 
Marketing” 2015, 49(5/6), 692-693.
13  H.C. Chiu, Y.C. Hsieh, Y.C. Kuo, How to align your brand stories with your products, “Journal of Retail-
ing” 2012, 88(2), p. 264.
14  S. Spear, S. Roper, Using corporate stories to build the corporate brand: an impression management 
perspective, “Journal of Product & Brand Management” 2013, 22(7), p. 492.
15  H.C. Chiu, Y.C. Hsieh, Y.C. Kuo, How to align…, p. 264.
16  A. Lundqvist, V. Liljander, J. Gummerus, A. Van Riel, The impact of…, p. 285.
17  H.C. Chiu, Y.C. Hsieh, Y.C. Kuo, How to align…, p. 264.
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saw a slide show of a shop where the products were sold. Participants also heard 
the story of one of the cosmetics product, which they were asked to guess the price 
during the interviews. The other half of group members were not told any stories 
and does not saw any slide show. Each participant was asked to test a selection of 15 
products of the brand and to express their feelings and opinions. 

The group that did not know the firm story expressed only negative opinions 
about the packaging style. They described the brand as cheap and old fashioned. The 
large amount of text they found irritating. The brand was perceived as a brand from 
grocery stores or retail brand. Participants that was read the firm story represented 
much more positive associations with the brand. The packaging was perceived as 
simple elegance and products as attractive. 

In the next part, the participants were asked to describe the brand. The group 
which had not been uncovered the firm story listed following adjectives to describe 
the brand: clean, ordinary, ecological, high quality. Some interviewees described the 
brand as: old fashioned, informative, cheap, inconsistent. Participants who heard 
the story chose adjectives like: friendly/sympathetic/warm, traditional, high quality, 
natural, interesting, trendy, valuable, elegant.

Participants also were asked to rate the price of a presented facial cream. Accord-
ing to result, respondents who did not know the firm story estimated the price to be 
between 10 € and 30 €. Vast majority indicated the lower price range of 10 € - 20 €. 
Only half of respondents were willing to pay the real price that is 31 € for this prod-
uct. Among the group which heard the story, the price range was broader, from 10 € 
t more than 50 €. All respondents were willing to pay for this facial cream real price.

The study provides the evidences that well created firm story can rise positive 
feelings toward the brand and consequently increase customers’ willingness to pay. 
Consumers in two groups perceived the brand in different way and developed dif-
ferent approaches18.

Van Riel and Fombrun suggested that a good corporate story should include the 
activities that enhance company’s reputation. They identified four reputation platform 
themes, which are the starting point for developing corporate stories: activities, ben-
efits, emotions and strategy. The activities theme convey information about compa-
ny’s key activity, abilities, competences and accomplishments. The benefits theme are 
geared toward stakeholders and express the attractive outcomes or benefits from or-
ganization’s activities. The emotional theme is proposed to attract customers and keep 
employees motivated. The story should create an emotional bond with stakeholders, 
employees and customers. The role of strategy theme in firm story is to articulate the 
organization’s strategy. The strategy theme should include the company’s vision, mis-
sion and values. Themes and elements of corporate stories are presented in table 1.

18  A. Lundqvist, V. Liljander, J. Gummerus, A. Van Riel A, The impact of…, p. 287-291.



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie136

Table 1. Themes and elements of corporate stories
Tabela 1. Motywy i elementy firmowych historii
Story theme Story element

Activities 
Activities
Accomplishments 

Benefits Internal and external benefits

Emotional
Emotion
Conflict

Strategy
Vision
Mission 
Values

Source: own elaboration based on: S. Spear, S. Roper, Using corporate stories to build the 
corporate brand: an impression management perspective, “Journal of Product & Brand Man-
agement” 2013, 22(7), p. 493.

Spear S. and Roper S. carried out a research which are focused on the corporate 
stories presented on companies’ official websites. In the analysis, 99 organizations 
and their firm stories were included, in both the for-profit and not-for-profit sec-
tors. The authors identified differences between the two populations. The stories in-
cluded a various elements and some companies placed greater importance on some 
elements in their firm stories than others. 

The accomplishments element, part of the activities theme, was identified in 
85,1% of for-profit companies and 75% of non-for-profit organizations. This result 
shows that organizations in both groups appreciate promoting their successes in 
firm stories. The activities element was not prevalent like the accomplishment ele-
ment. The activities is also a part of the activities theme like accomplishment. The 
authors identified it in 36,2% for-profit company stories and 51,9% of charities sto-
ries. The activities include information about company’s strategy for example in the 
PSPCA story is used the statement: “we are working with China to develop its first 
animal welfare law”. The activities theme relate to facts and communications. 

Literature suggests that emotional theme is more important in building a brand. 
The emotional theme includes the conflict and emotion elements and is used less 
often than accomplishments. For-profit companies used emotion in only 23,4% the 
conflict whereas charity companies noted 61,5%. The similar situation was observed 
in terms of conflict element. The base of this element is evidence of supplication be-
havior (likewise apologies, excuses, justifications). The conflict was used in 44,7% of 
for-profit companies and 51,9% in charity companies. The conflict is used in com-
panies which operate in controversial industries like banking, e. g. Royal Bank of 
Scotland firm story contains the statement: “we have recently entered and excep-
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tionally difficult period of our history… some of our major strategic decisions were 
subsequently shown to be bad mistakes”. 

The benefits theme comprises the internal and external benefits. The external 
benefits were identified in 75% charity stories and surprisingly only in 40,4% of for-
profit company stories. The story should communicate the stakeholders what profit 
can be expected from company in terms of product, services and customer experi-
ences. For charities should be important communication’s benefits and benefit for 
society or groups in need. The internal benefits are noticed only in 10,6% for-profit 
company stories and 9,6% in the charity stories. Organizations has the opportunity 
to promote the benefits using the company stories. 

The strategy theme comprises vision, mission, values and is neglected in most 
firm stories. The value element can be find only in 21,3% of for-profit company 
stories and 5,8% of non-for-profit companies. The story is crucial in transmitting 
values and enhancing corporate brand. The same situation was observed in terms 
of vision and mission elements. Vision and mission communicate the company’s 
broader purpose and aims. Only 8,5% of for-profit companies included vision and 
4,3% mission in firm story. In charity companies the authors noted 1,9% of organi-
zations with vision and 11,5% with mission. The result shows that despite of im-
portance of strategy elements, emphasized in literature, organizations are not using 
strategy elements in firm stories very often.

This study has identified themes and elements of firms stories to explain the 
impact of this stories on the brand. The companies more often used the accomplish-
ment element in the stories rather than the benefits, emotions and strategy themes. 
There are differences in creating a story in for-profit companies and not-for-profit 
organizations. The charity companies are sometimes more effective19.

Granitz N., Forman H. investigated the types of brand stories that consumers 
know. The authors used qualitative research and employed long semi-structured 
interviews with open-ended questions. The sample of this pilot study was 54 and 
consumers in this sample were between the ages of 19 and 32. Respondents were 
asked about the brands which they had a high and low connection and what stories 
they knew about the brands. They were also asked about the source of information 
about the stories. After that, respondents were asked about the brands in which sto-
ries they would like to hear and about the media where they would like to hear the 
information’s. The authors collected the data until saturation point was achieved. 

The results show that there are two types of stories that consumers know. The 
first type the authors called organizational brand stories. Consumer were asked 
about their knowledge of any stories associated with the brand. More than half 
(70%) of consumers admitted that they are connected with the brand and 60,6% 

19  S. Spear, S. Roper, Using corporate stories to…, p. 492, 496-498.
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told stories about brand’s history. This story told how the brand was created and 
how developed into contemporary brand. Another stories which 42,4% respond-
ents connected with the brand related to the brands’ founders. Founders created the 
companies from nothing to the highest valued worldwide brand. Moreover, 18,2% 
of stories focused on how the brand was different from others. The results presents 
figure 1. Only 30% of respondents answered that they never heard any story about 
brands. To sum up, organizational brand stories contain brand’s history, brand’s 
founders and product differentiation.

Figure 1. Types of organizational brand stories
Rysunek 1. Rodzaje organizacyjnych historii marek

Source: Based on N. Granitz & H. Forman, Building self-brand connections: Exploring brand 
stories through a transmedia perspective, “Journal of Brand Management” 2015, 22(1), p. 47.

The second type of stories the authors called personal experienced stories. Among 
respondents connected to the brand, 30,3% admitted that they had personal stories 
related to some brands. Most of that stories told about respondents’ relationship to the 
brand or about product reliability. Consumers told the stories about how the product 
or service worked for them. There are also mentioned remaining stories related to 
family or friends’ personal experiences with the brand. Accurately 90% of the consum-
ers who did not have a connection to brands also admitted that they did not have any 
personal story related to the brands. To sum up, experience stories are stories mainly 
related to experiences with product from consumers or their family and friends.

In terms of consumers connected with brands, 44% of them indicated that they 
heard their stories from friend and family, 39% from websites, 39% is based on their 
own brand usage, 34% from social media, 31% from news and 17% from traditional 
ads. Amongst non-connected consumers, 23% learned the stories from friends and 
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family, 20% from the brand websites, 15% from traditional ads, 16% from usage of 
the brand, 5% from social media. The results presents figure 2.

Figure 2. Sources of brand stories
Rysunek 2. Źródła historii marek

Source: Based on N. Granitz, & H. Forman, Building self-brand connections: Exploring brand 
stories through a transmedia perspective, “Journal of Brand Management” 2015, 22(1), p. 48.

Respondents connected to their brand indicated that they would like to hear the fol-
lowing types of stories: brand/producer’s commitment to giving back (36,4%), history 
(30,3%), stories from other consumers’ experiences with products (30,3%). Respondents 
not connected to the brand also wanted to hear stories about: giving back (30%) and prod-
uct reliability (30%). The results of survey indicates that 61% of consumers connected to 
their brands expect to learn of stories from companies’ websites, 56% from social media 
and 56% from news media. Amongst consumers who did not have a connection to brands, 
68,7% wanted to learn the stories from traditional marketing channels like commercials.

From the point of view of practitioners, it is important that consumers would 
like to hear some kind of stories. Respondents listed following types of stories: his-
tory, product, reliability, differentiation, company founders and consumers’ person-
al stories about the brands. Marketers have an opportunity to reach the consumers. 
They need to take into consideration that the special communication channel and 
narrative must arouse emotions, present a memorable plot and build connection 
with the audience on a deeper emotional level20.

20  N. Granitz, H. Forman, Building self-brand connections: Exploring brand stories through a transmedia 
perspective, “Journal of Brand Management” 2015, 22(1), p. 44-45, 48-49, 52.
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family, 20% from the brand websites, 15% from traditional ads, 16% from usage of 
the brand, 5% from social media. The results presents figure 2.

Figure 2. Sources of brand stories
Rysunek 2. Źródła historii marek

Source: Based on N. Granitz, & H. Forman, Building self-brand connections: Exploring brand 
stories through a transmedia perspective, “Journal of Brand Management” 2015, 22(1), p. 48.

Respondents connected to their brand indicated that they would like to hear the fol-
lowing types of stories: brand/producer’s commitment to giving back (36,4%), history 
(30,3%), stories from other consumers’ experiences with products (30,3%). Respondents 
not connected to the brand also wanted to hear stories about: giving back (30%) and prod-
uct reliability (30%). The results of survey indicates that 61% of consumers connected to 
their brands expect to learn of stories from companies’ websites, 56% from social media 
and 56% from news media. Amongst consumers who did not have a connection to brands, 
68,7% wanted to learn the stories from traditional marketing channels like commercials.

From the point of view of practitioners, it is important that consumers would 
like to hear some kind of stories. Respondents listed following types of stories: his-
tory, product, reliability, differentiation, company founders and consumers’ person-
al stories about the brands. Marketers have an opportunity to reach the consumers. 
They need to take into consideration that the special communication channel and 
narrative must arouse emotions, present a memorable plot and build connection 
with the audience on a deeper emotional level20.

20  N. Granitz, H. Forman, Building self-brand connections: Exploring brand stories through a transmedia 
perspective, “Journal of Brand Management” 2015, 22(1), p. 44-45, 48-49, 52.
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Chiu H.C., Hsieh Y.C., Kuo Y.C. highlighted four elements that comprised a good 
brand story, namely: authenticity, conciseness, reversal and humor. 

Authenticity is some visualization of the action which gives readers feeling of reality 
and makes the story credible. Modern marketing creates tension between authenticity 
and inauthenticity for consumers and importance of this factor increases. To meet read-
ers’ expectation, the story should contain varied facts which increase feeling of reality 
in customers eyes. This facts can be for example: name of inventor, his education or job, 
time, number of experiments with the product. 

Conciseness is when the story excludes unnecessary words, phrases, details and ma-
nipulating syntactic structures and still contains important points adequately. Communi-
cation with customers need to be concise because people have no time and are not patient 
to stay focused for long period of time on extensive narrative. Using concise narrative help 
remember the key concept. Consumers are not distracted by unnecessary details. 

Reversal is a turning points of story when the action or/and the emotions takes 
an unexpected twist. In story unexpected twist is always when interactions among the 
product, characters and the situation are happened. Consumers can observe the best 
way to resolve the problems or obstacles thereby advertising help consumers under-
stand product benefits.

Humor is also important part of stories. Stories created with sense of humor are 
useful in education, leadership and employee training. Humor is frequently utilized in 
advertising strategy because increases brand liking and expedites transfer of positive 
affect for the product. Using humor also increases consumers’ attention and compre-
hension of message.

Chiu H.C., Hsieh Y.C., Kuo Y.C. carried out a research based on aforementioned 
elements of brand story. This study explores relationship amongst brand story ele-
ments, brand attitudes and purchase intentions. First part of this study is focused on 
search products and second part on experience products. Consumers can evaluate 
search products before purchase. Experience products can be evaluated usually after 
purchase. The authors selected two types of search products: English-language maga-
zine and fashion clothing. Two types of experience products were also selected: casual 
dining restaurants and financial investment services. The pilot study was performed 
before the main study was started. In pilot study 70 graduate students were included 
to help confirm the categorization of search and experience products. Participants 
evaluated their ability to judge the product before purchase using seven-point scale. 
In the first part of main study (search products) involved graduate and undergradu-
ate students. Each participants read the brand story and after that they filled out the 
questionnaire. The authors obtained 773 completed questionnaires. In the second part 
of study the authors obtained 763 completed questionnaires. 

The results offer some key strategic directives for companies to enhance their cus-
tomers’ brand attitudes and purchase intentions for search and experience products. 
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The brand stories have an important input to brand-building process. A well-created 
story impact on building product knowledge and positive emotions in order to high-
light product differences and reduce consumers’ price sensitivities. Retailers can make 
products more valuable and mitigate the need for price promotions. A good brand 
story can enhance customer understanding of retailer offerings and activate positive 
emotions. Brand story and this positive feelings may suggest a solution to customers’ 
problems and goals and arouse positive brand attitude and purchase intention. The 
survey indicates that storytelling is effective in portraying and conveying the value of 
experience products. Positive effect was identified for search and experience products, 
through across product types and brand story elements. To design an effective brand 
story, companies should use four element: authenticity, conciseness, reversal and 
humor. These elements create positive correlation with brand attitude and purchase 
intention. Firstly, authenticity improves customers’ brand attitude more for experi-
ence products than fore search products. An authentic brand story can communicate 
the value of experienced products. An inauthentic story can decrease effectiveness of 
message. Secondly, conciseness impacts on customers’ brand attitude only for search 
products. In terms of experience products consumers are unable to judge products 
before purchase. Lack of knowledge and detailed information’s cause higher perceived 
risk for consumers. It can be concluded that a longer brand story is essential for ex-
perienced product. In addition, the impact of reversal on brand attitude is grater for 
experience products than for search products. Using a reversal element is helping in 
presentation product’s ability to solving a problems. In this case, there is a sufficient 
amount of information’s to evaluate product before usage. Reversal can also arise 
grater positive emotional response what is important because consumers’ judgements 
of products are highly subjective. Finally, using a humor is more effective for search 
products than experience products. Search product consumers are low involved in 
story but more often there are attracted by the humor21.

Huang W.Y. indicates three important components of good brand story and 
their influence on perceived brand image. Huang W.Y. listed following components: 
the authenticity, plot and narrator of story. He examined the impact of brand stories’ 
components on consumers’ perceived brand image. In survey, he manipulated the 
degree of authenticity (high and low level), narrator (first-person and non-first-
person narrator) and clarity of plot (clear and unclear plot). A brand story can be 
trustworthy and acknowledge as “a true story” when encompass some meaningful 
senses to people in real life. A story loses authenticity if does not accord with life 
experiences and behaviors and appears to distort or hide the truth. The storytellers 
and audiences are important part of designing a story because relationship between 
them impacts on the way how the stories are processed and impact on customer’s 

21  H.C. Chiu, Y.C. Hsieh, Y.C. Kuo, How to align…, p. 264-267, 270-273.
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perception of the stories. Narrators play an important role because they have the 
possibility to decide how to tell the stories and what can be find in the stories’ con-
tent. They also add authenticity to story by using sentences such as: “I witness it:, “I 
heard of it” or “this is my personal experience”. Plot is a central part of a story and at-
tribute that organizes events in following sequence: beginning, middle and the end.

The author involved 79 students in the pre-test. Pre-test examined the effect 
of previous knowledge of existing brands and brand awareness. On the purpose of 
experiment a fictitious brands and their stories were created. Eight versions of the 
brand story with different narrator, degree of authenticity and clarity of plot was also 
created. In main test, respondents were randomly assigned into each of eight experi-
mental groups with eight versions of story. The author acquainted respondents with 
the stories and requested them to complete the questionnaire. Respondents evalu-
ated perceived brand image paying special attention to functional, experiential and 
symbolic. Huang W. Y. collected 211 valid questionnaires. 

The results shows that the brand story perceived as high authenticity generates 
a  significantly more positive image than the story with low perceived authenticity. 
Additionally, grater perceived brand image was identified in the group with the first-
person narrator than in the group with non-first-person narrator. The brand story 
with the clear plot elicited more positive brand image than story with unclear plot. 
Very interesting is fact that stories with low authenticity, unclear plot and non-first-
person narrator can still generate certain level of brand image. It can be summarized 
that every company can create a brand story easily but better design story with afore-
mentioned components could exert greater influence on positive brand image. 

According to research, the authenticity of brand story can help customers make 
sense of the brand. When customers perceived the story as highly authentic, they had 
more positive experiential feelings toward the brand evaluated the brand more reliable 
and better quality. Perfect example demonstrate brand story of Timex, based on long 
brand’s history. The story suggest the existence of a brand spirit which would enhance 
customers’ perceived authenticity and reliability of the brand. Results shows that brand 
story told by a first-person-narrator elicit more positive brand image in comparison 
to the story with non-first-person narrator. A brand story with a first-person-narrator 
stimulate consumers’ sympathy and is perceived as more sincere and truthful. It also can 
help in building strong brand association and positive brand image. Research also indi-
cate that clear and well design plot in a brand story can include more positive brand im-
age then story with unclear plot. A clear plot can help customers better understand the 
information or meanings conveyed in the story. The well-created story should have clear 
sequence including beginning, middle and the end. Regardless what message a brand 
need to convey, it should be expressed in a clear plot22.

22  W.Y. Huang, Brand story…, p. 310- 314.
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Despite of research presented in literature review some scholars identified a ne-
cessity of further research in the field of storytelling. Spear S. and Roper S. stated 
that future research should investigate what extent corporate stories illustrate the 
reality of the organizations. Future research should also evaluate the firm stories 
in comparison to unofficial stories within the organizations and consider the cor-
porate stories from the point of view of organization members23. Chiu H. C., Hsieh 
Y. C., Kuo Y. C. indicated that future research should explore how price moderates 
the effect of brand elements (authenticity, conciseness, reversal, humor) on brand 
attitude and purchase intention. Additional research can investigate gender-based 
differences in decision making behavior and evaluations24. According to Huang W. 
Y. future research should examine the impact of brand stories on consumers’ per-
ceptions towards various product or service categories25.

Conclusion

Brand stories and storytelling play an important role in building a brand. In 
studies can be find various types of stories. Respondents connected to the brand 
listed organizational brand stories contained: brand’s history, brand’s founders and 
product differentiation. They also noticed personal stories mainly related to experi-
ences with product from consumers’ or their family and friends.

Some companies placed greater importance on some elements in their firm 
stories than others. The information about activities are appreciate by companies 
especially in terms of promoting their successes. The strategy with vision, mission 
and values is neglected in most common firm stories. Organizations often use the 
opportunity to promote the benefits in company stories. Frequently, emotional ele-
ment is important part of stories. The companies more often used the accomplish-
ment element in the stories rather than the benefits, emotions and strategy themes.

Another mentioned elements that comprised a good brand story are: authentic-
ity, conciseness, reversal, humor and additionally plot and narrator of story.

According to research advertisement with story content rises positive emotions 
and unique association to a  brand. A  story also creates expectation towards the 
brand26. Participants that was read the firm story indicated more positive associa-
tions with the brand, better assessment and they were willing to pay for product 
more. Consumers that heard the story and customers that nor heard characterized 
by different approaches to the brand.

23  S. Spear, S. Roper, Using corporate stories to..., p. 499.
24  H.C. Chiu, Y.C. Hsieh, Y.C. Kuo, How to align…, p. 273.
25  W.Y. Huang, Brand story…, p. 314.
26  A. Lundqvist, V. Liljander, J. Gummerus, A. Van Riel, The impact of..., p. 286.
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There is no doubt that the brand stories have an important input to brand-build-
ing process. A well-created story exerts influence on building product knowledge 
and rises positive emotions, consequently highlight product differences and reduce 
consumers’ price sensitivities. 

Firm-originated story are powerful tool in branding but very little empirical 
evidence exist of their effects on consumer responses27. There is a  recognition of 
necessity of further research in the field of storytelling.
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Abstract: The information is being discussed and its characteristics in the system of enterprise 
management. The model of operational management information and cyber security (CS) object 
forms a rational set of remedies based on morphological approach. Unlike existing solutions, 
the model prepared on the basis of intelligent decision support, a morphological matrix for each 
facility’s perimeters of information protection, and can generate a set of options for remedies 
which take into account the compatibility of software and hardware. The choice of the optimal 
option set for that perimeter protection of information, implements an objective function that 
maximizes the ratio of the sum “security information” to the total rate “cost.”

Keywords: decision support system, information safety, information security management

Streszczenie: W artykule omówione zostały informacje i ich cechy charakterystyczne w sys-
temie zarządzania przedsiębiorstwem. Model zarządzania operacyjnego informacji i przed-
miot cyberbezpieczeństwa (CS) tworzy racjonalny zestaw środków zaradczych na podstawie 
morfologicznego podejścia. W  przeciwieństwie do istniejących rozwiązań model ten zo-
stał opracowany na podstawie inteligentnego wsparcia decyzji, matrycy morfologicznej dla 
każdego obwodu ochrony informacji i może generować zestaw opcji środków zaradczych, 
które uwzględniają kompatybilność oprogramowania i sprzętu. Wybór optymalnej opcji dla 
ochrony obwodowej informacji realizuje obiektywną funkcję, która maksymalizuje stosu-
nek sumy „informacji o bezpieczeństwie” do całkowitego kosztu.

Słowa kluczowe: system wsparcia decyzji, bezpieczeństwo informacji, zarządzanie bezpie-
czeństwem informacji

Introduction

It is impossible to imagine modern attitudes and perspectives of further infor-
mation-communicative systems (ICS) development in different fields of human ac-
tivity without the increased attention of questions regarding informational security 
(IS) and cybersecurity (CS) particularly because of the increasing number of cyber 
attacks (C-A) and the destructive influence on information objects (IO) or ICS. The 
rapid increase of incidents in the field of IS has shown that existing information 
security systems (ISS), which are built on the basis of known threats and emerging 
attacks, are not always effective in cases of new C-A’s which are created against the 
widespread enterprise information system (EIS), automated control systems (ACS, 
or SCADA) in electronics, industry, transport, the banking system etc. 

For the successful usage of modern ICS it is necessary not only to know how to 
manage all the functional resources but to create an effective information security 
management system (ISMS). As management objects – ISMS are difficult organi-
zational-technical structures (OTS), which function in conditions of uncertainty. 
Effective management of such systems has to be based on innovative information 
technologies aided by decision support which considers both IS and CS.
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One of the variants of this solution is the usage of a decision support system 
(DSS) in CS on the basis of intelligent information technologies (IIT). Research into 
improving existing and the development of new methods, models, algorithms and 
software (SW) for operational management of information protection (IP) in IO/
ICS, particularly in conditions of uncertainty, inconsistency and lack of knowledge 
about ICS status becomes highly relevant. 

Problem statement. Suppose that in the process of organizational and techni-
cal cyber security management of the IO/ICS, the protection methods rational sets 
model planning stage (information protection means) is considered as a  process 
of sequential removal of uncertainty of information security systems (ISS) struc-
ture and composition. Thus, the planning of rational compatible software and hard-
ware sets information protection means (IPM) is a consideration of alternatives AL 
(the number of alternative setup variants):                             , where SFS − a range 
of functional sub-systems for perimeter IO/ICS; CS - chosen setup IPM. Then the 
decision selection by the intelligent decision of information security operational 
management support system is regarded as forming a subset of the best options set 

SCSC ⊆′ . In the study, the problem of comparing sets of information protection 
means options is examined using morphological matrix sets in terms of “informa-
tion security” in the perimeter of information security systems IO/ICS and “costs” 
for l functional subsystem ISS, which operate in conditions of uncertainty, incon-
sistency and lack of knowledge about the state of the object which is protected.

Goal of the research – developing a cyber-threats (C-T’s) counterwork model 
using DSS, choosing rational variants of reactions on the occurrences in CS, and 
taking into account current operational IO data.

It is necessary to solve the following tasks to reach the goal of the research:
1. To develop a model of operational management (OM) of CS IO/ICS which 

allows us to increase IS management efficiency in conditions of information environ-
ment status uncertainty, and efficiency of the ISS rational structure planning process. 

2. To develop the intelligent decision support system (IDSS) program of IO/
ICS cyber-security (CS) management (CSM) and to investigate the efficiency of the 
offered model.

1. Information and its security in the system 
of enterprise management

In the conditions of economy informatization, information is the resource most 
needed especially in the process of management, in the process of decision-making pro-
cess. The company is “dumped” with a huge amount of information, much of which is 
redundant. While a large amount of information is very difficult to formalize, encode, 
process. The head of the enterprise is constantly faced with excess or (and) a  lack of 

alCSSFSPL  
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information, but what is more painful – with a stream of incorrect, false information. 
Therefore, an effective management system must have reliable information.

To manage business it is used the solving system, which is a symbiosis of the per-
son making the decision (EDM) and the computing system. In it, EDM should develop 
a vector of control parameters. In it turn, the control parameters control the manufac-
turing directly and indirectly, through its effects on the technical and economic indica-
tors (TEI). The parameter is a set of control signals to maintain a given level of TEI. In 
the process of control parameters formation, there are a number of poorly formalized 
circumstances, including the estimated value of TEI. These indicators often contradict 
each other; for example, when there is a fall of output – profitability is increasing. The 
decision maker should consider all TEI. However, to formalize the enterprise manage-
ment process before it is ended is not yet possible. Still in relation to some indicators 
only qualitative approaches are applied. The mechanism of their definition is still not 
fully developed, and considering weak structuring of the control system is shown only 
in additional verification of the decisions taken by the Director and his Deputy. 

It should be noted that in the system of enterprise management accounting the 
factors of information lack does not have a pragmatic expressions, as the cost for 
creating a mathematical model to calculate it significantly exceed the reduction of 
losses due to considering this factor. In this regard we present only the formulas, 
which can perform calculations in the case if it will be necessary to ensure informa-
tion security of the enterprise.

The value of information is determined by the formula: 

Cu = log P1 - log P0 = log (P1/P0), (1)

where Cu – the value of the information. 
This formula can be interpreted as follows: if Р - the probability of achieving the 

goal – before receiving the information was equal to Р0, and after receiving - P1, we 
can use the above formula. 

It is necessary to consider not only the quantitative characteristics of informa-
tion, but also semantic. For this purpose, and for action to eliminate the influence 
of the uncertainty factor, are used: 

1. Syntax, according to which the equation of uncertainty of H. Shannan is ap-
plied: 

∑−=
=

n

i
i³ APApH

1 2 )(log)( . (2)

This formula calculates the degree of uncertainty, and then determined the level 
of awareness, taking the optimum decisions: 

                     Y = I / Vd , (3)
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where Y - the level of decision awareness; I - the quantity of information; Vd - the 
amount of data that is relevant to the decision made.

2. Semantic, according to which it is determined content of information: 

 S = Ic / Vd , (4)

where S - informative information; Vd - amount of information that is perceived 
by the Manager. 

3. Pragmatic: the value of the message to the decision-making process, frequen-
cy of implementation of management functions for a fixed period of time, the de-
gree of influence of the communication on the accuracy of decisions, the economic 
effect from implementation in the system of management decision-making process. 

The risk of information security breach in the enterprise management system 
is a situational characteristic of any enterprise activity, reflecting uncertainty of its 
outcome and possible negative consequences. For risk assessment it is used the 
three methods described below, which depend on a particular enterprise1. 

The first one: is required for “brave” projects they break the structure of produc-
tion and provide a significant breakthrough in the market. For such projects, the 
risk is associated with the danger of incorrectly assessing the situation, whereby the 
sales will occur unsatisfactory. Therefore, when using such projects it is required 
continuous development of all possible alternatives to solve this task in order to 
compare their likelihood of implementation and to make the best decisions at any 
given moment of the enterprise activity1.

The second method: used when there is a special variety of alternative solutions, 
but the project itself is quite complex that covers the entire product of life cycle from 
design to mass production. In this case, it is important to evaluate the reliability of 
each phase of the production process, identify the least reliable parts of the enter-
prise in order to develop them for activities that reduce risk, and thus to provide 
a certain level of economic security. Since the implementation of the project covers 
several quite distinct stages, it is advisable to carry out a risk assessment for each1. 

The third method: is applied in a relatively simple project and involves a more 
complex calculation due to the use of not just average values, and the nature of the 
distribution of those random variables whose average value used in the calculations. 
The most that you can count for is to estimate the distribution of a random variable 
and make a statistical modeling process1. 

When proving the information security in the enterprise we must strive to have 
the optimal control. Under the optimal control is understood a control, which togeth-
er with imposed on a system constraints provides the extreme value of the efficiency 

1  I.P. Bosak & Ie. M. Palyha, Informatsiine zabezpechennia upravlinnia pidpryiemstvom: ekonomichnyi 
aspect, “Rehionalna ekonomika” 2007, Vol. 4, pp. 17–22.



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie152

criterion (maximum or minimum depending on the specific choice of the objective 
function). Therefore, it is necessary to achieve information security with the great-
est efficiency in the neutralization of negative external impacts, at the same time the 
economic-mathematical model (EMM) has to have an optimization character.

The EMM that has optimization character includes: objective function whose 
value is minimized or maximized; the system of equations determining the depend-
ence between all variables in the problem; the set of constraints that defines the 
boundaries of the values of variables in the problem. 

Economy-mathematical modeling, that has optimization character has the fol-
lowing general form2: 

ExtrXCÅ ii∑ →⋅= , (5)

under the following restrictions: 

where E - the objective function; Ci - coefficients of the variables in the objective 
function; Xi - the variables of problem; bj - the right parts of restrictions; аij - coef-
ficients of the variables in the constraints; dj - minimum possible values of the vari-
ables; Di - maximum possible values of the variables. 

If all variables X, which are part of the equation fall into place in the first degree, 
the tasks are solved by such models are called linear programming problems. 

To improve the efficiency of enterprise management system and ensure its informa-
tion security, the management of the enterprise should determine which steps in the plan-
ning can be done if the scenario would be different. In the process of entering specific 
information it needs to be specified and the response, the ultimate goal of which must be 
either the C-T’s or opportunities which appeared. As in case of external factors, the effects 
of internal factors on the performance of the region or state as a whole can be positive or 
negative. The objective conditions of existence are such that in the economic system of our 
country is nothing, but elements and relationships between them. To replace each item 
that is the subject or object (product, service), and replaced any connection between the 
elements, the company must react. In this formulation, the question of the reaction of the 
enterprise management system must be conformed to the following principles3,4.

2  R. Kaliuzhnyi, M. Shvets, V. Shamrai, R. Kaliuzhnoho, V. Shamraia, Informatsiine zabezpechennia upravlinskoi 
diialnosti v umovakh informatyzatsii: orhanizatsiino-pravovi pytannia teorii i praktyky, Kiyv, 2002, pp. 56–61.
3  H.A. Koposov, Y.Y. Nahornaia, Pryntsypy ekonomycheskoi bezopasnosty predpryiatyia, II Mizhnarodnoi 
naukovoi konferentsii, Cherkasy 2005, pp. 98–103.
4  T.P. Tkachuk, Formuvannia systemy informatsiinoi bezpeky biznesu, “Biznes i bezpeka” 2009, Vol. 4, 
pp. 89–90.
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1. The principle of comparative advantage. All economic parameters of the 
enterprise should not necessarily be optimal, but certainly better than any other 
company in this market. The market economy organized in such a way, the market 
eliminates the weak ones, so to survive in the market it’s enough to exceed the eco-
nomic parameters of most businesses. 

2. The principle of current benefits. All economic parameters of the enterprise 
should be relatively best at any period of time, no matter what value was this. Enter-
prises in the information economy are always working in the condition of extreme 
shortage of time, so for survival it is not enough to prevail for an indefinite period 
of time, more over of the remote one, because the moment can pass or never occur. 
To survive you must take advantage at any time. 

3. The principle of actual liquidity. The amount of the company obligations to 
all cooperating entities must be less than the amount of liabilities to the enterprise 
at any period of time, no matter what value was this. For the enterprise it may be 
the situation – products are competitive, the optimal volume of production, profit 
is stable, but it is on the verge of bankruptcy, since the amount of current payments 
significantly exceeds the amount of its current revenues. In such a  situation it is 
difficult to explain to the creditors that you have the ability to pay in the future, 
especially when the creditor is interested to buy your company for a pittance, taking 
advantage of a temporary insolvency. 

4. The principle of conformity. Any action of an enterprise in any market that falls 
within the scope of activity of the enterprise, must meet the requirements of society. 
The market economy created in such a way that it has the right for existence anything 
that increases individual effectiveness, but it remains only that improves public ef-
ficiency. For this reason, any action of the enterprise that harms social efficiency will 
sooner or later be punished. Or the entrepreneur produced the products of wrong 
quality or in the wrong amount, did the extra costs – punishment will be held for sure.

5. The principle of necessary and sufficient armament. The enterprise should 
have all you need for an adequate response to any action (internal or external), 
provided the minimum value of the reserves. To ensure security, there is an attrac-
tive way to stockpile on all occasions. However, this method is, firstly, impossible, 
due to the small size of personal capital, and, secondly, economically feasible, since 
the storage of excess funds in reserves, as we know, reduces the efficiency of capital. 
Thus, stocks should be, but these stocks should not “sink” the company.

6. The principle of market power possession. The company must have at least 
one advantage that can significantly reduce their own costs. The possession of market 
power always gives you the opportunity to influence the parameters of the market 
and get more profit, so the pursuit of market power is natural. However, the market 
of perfect competition, by definition, denies the existence of market power of any of 
the sellers. The only thing that can influence the manufacturer in this market, as at its 
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own costs. Producers have different skills, different experience, different relationships, 
different talents, and therefore are obliged to use their benefits to reduce costs. 

7. The principle of leadership. The enterprise must constantly improve its activi-
ties ahead of the competition. A high degree of mobility of capital in a competitive 
market does not allow long to keep any advantage, so survival requires continuous in-
novation, including those that destroy the enterprise over a long period of time. In the 
latter case, the desire of competitors to repeat the experience will lead them to ruin. 

8. The principle of sufficient awareness. The company must have reliable and 
timely information about upcoming changes in the external environment. One of 
the most significant market failures is asymmetry of information, where the lack 
of quality information leads to irrational actions that are harmful to public and 
individual effectiveness. The desire to obtain all necessary information is justified, 
but expensive. For this reason, it is better to have partial information as in case of 
occurrence of undesirable events – insurance. 

9. The principle of mimicry. The company should organize its activities so as to 
remain unnoticed in the market. The company needs constantly hide their results 
and their true intentions; otherwise it will become an attractive target for attackers. 

10. The principle of timely coagulation. Working on a given market while re-
taining its position (without improvements), the company is obliged to seek the 
moment out of this market. The invariance of positions in the market suggests that 
a portion of the above adheres to the principles of life, and the part cannot accurate-
ly implement. In this case, it is necessary to withdraw from the market, preserving 
capital, and to try to realize themselves in any other market. 

Thus, the use of the apparatus of economic-mathematical methods and the theory 
of uncertainty, which allow consideration of all the available factors of influence on the 
work of the enterprise, is necessary for the development of enterprise management5. 
Revealed characteristics of information are used partly by modern authors to calculate 
information security. Only a systematic approach to business management and security 
on it will provide an opportunity to improve the results of the decisions to a qualitatively 
new level, which will promote the efficiency of enterprise management.

There is one main problem creating the CS – development of the threat model, 
which is connected to the specification of a management object interaction – ISS IO 
with the environment6,7,8. IDSS, which develops a threat model building method, is 

5  V.S. Tsymbaliuk, Informatsiina bezpeka pidpryiemnytskoi diialnosti: vyznachennia sutnosti ta zmistu 
poniattia za umov vkhodzhennia Ukrainy do informatsiinoho suspilstva (hlobalni kibertsyvilizatsii), “Pid-
pryiemnytstvo, hospodarstvo i parvo” 2007, Vol. 3, pp. 12–16.
6  Y. Zhang, L. Wang, W. Sun, R.C. Green, M. Alam, Distributed Intrusion Detection System in a Multi-
-Layer Network Architecture of Smart Grids, “IEEE Transactions on Smart Grid” 2011, 2(4), pp.796–808.
7  O. Al-Jarrah, A. Arafat Network Intrusion Detection System using attack behavior classification, “Infor-
mation and Communication Systems (ICICS), 5th International Conference”, 2014.
8  P. Louvieris, N. Clewley, X. Liu, Effects-based feature identification for network intrusion detection, 
“Neurocomputing” 2013, 121(9), pp. 265-273.
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based on a qualified scheme of goal-oriented destructive influences on IS and CS 
IO9. 

A generalized architecture of ISMS and CS is offered according to the results of 
the control strategy in conditions of uncertainty analysis9. 

Level of safety (LS) is used in the capacity of an operated variable. The LS value 
depends on the maximum level of information urgency which is being updated ac-
cording to recent changes in ICS9.

Mechanisms of IP control are created in the circuit with organizational-techni-
cal control (OTC) governing changing business applications, data array (DA) pro-
cessing plans, infrastructure, and all the corresponding requests to the information 
safety level. The circuit contains: IDSS in regards to choosing a security strategy and 
a system of safety level assessment. Managing influence in the circuit is realized by 
the staff of the IS department. Command information is formed in the process of 
a goal-oriented choice of an information security method complex rational struc-
ture (ISMC).

Operational command information is formed in the CS and IS IO/ICS opera-
tional management (OM) circuit. This information is distributed to the manage-
ment object by a security manager or automatically with the help of managing influ-
ences realization methods.

Effective solutions are chosen and decided according to the technical features of 
IP (ISM) as well as according to the IO/ICS controlled space status analysis.

The task of ISMC rational structure choice for IO is made according to the fol-
lowing criteria10,11,12: minimum probability of achieving goals by an attacker; mini-
mum of IO losses should the attacker’s goals be achieved; maximum probability of 
successful ISMC counteraction to the actions of an attacker; minimum “cost-risk” 
integrated index value.

Because of the fact that possible ICS topologies can be unequal for the offered 
ISMS architecture it is appropriate to use a model of a structural-technological reserve 
(STR) optimization for critically important DA and infrastructure components ac-
cording to the criterion of minimum probability of a task solving impossibility13.

9  V. Lakhno, V. Malyukov, V. Domrachev, O. Stepanenko, O. Kramarov, Development of a system for 
the detection of cyber attacks based on the clustering and formation of reference deviations of attributes, 
„Eastern-European Journal of Enterprise Technologies” 2017, 3/9 (87), pp. 43-52. 
10  A. Fielder, E. Panaousis, P. Malacaria, C. Hankin, & F. Smeraldi, Decision support approaches for cyber 
security investment, “Decision Support Systems” 2016, Vol. 86, pp. 13–23.
11  H. Cavusoglu, R. Srinivasan, T.Y. Wei, Decision-theoretic and game-theoretic approaches to IT security 
investment, “Journal of Management Information Systems“ 2008, 25(2), pp. 281–304.
12  Li-Yun Chang, Zne–Jung Lee, Applying fuzzy expert system to information security risk Assessment – A case 
study on an attendance system, “International Conference on Fuzzy Theory and Its Applications“ 2013.
13  L. Atymtayeva, K. Kozhakhmet, G. Bortsova, Building a Knowledge Base for Expert System in Infor-
mation Security, Chapter Soft Computing in Artificial Intelligence of the series Advances in “Intelligent 
Systems and Computing” 2014, Vol. 270.
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So according to the task it is necessary to find such definitions            ,

where um – a crosspoint in IO; infM – a quantity of DA; Npo – a program mod-
ules quantity; –            tasks allocation in IO crosspoints; –                all the tasks in 
IO crosspoints solving probability;

limitations: 
– for structural doubling of models                                           for, 
                                                                    , which for conditions are made 

– for EIS, ACS, SCADA and other different modules allocation with differ-
ent crosspoints 

*um
unumX = 1, for highlighted unum operational modules and um* -х 

crosspoints;
– for the longest possible time of a task solving

where T* – the longest possible time of a task solving; unumθ  – a requests quantity in EIS, 

ACS, SCADA and other; unumλ  – a task solving intensity;                                            

 – for maximum IO/ICS crosspoints secondary storage space 

Using STR critical software and dataware (SW and DW) allows us to increase 
the safety level in conditions of destabilizing factors activity taking into account the 
longest possible task solving time limitation14,15.

Based on the analysis of ISMS potentially improving using new methods of task solv-
ing and the cycle time, improved efficiencies are offered by IDSS which allows us to rep-

14  M. Kanatov, L. Atymtayeva, B. Yagaliyeva, Expert systems for information security management and 
audit, Implementation phase issues, Soft Computing and Intelligent Systems (SCIS), Joint 7th Internatio-
nal Conference on and Advanced Intelligent Systems (ISIS), 2014.
15  V. Lakhno, A. Petrov, Ensuring security of automated information systems, transportation companies 
with the intensification of traffic, Ukraine, 2011, pp. 154–176.

, (7)

un
unum  

   

 

 

''

*
2

*
1

umunumun
umumP  

*um
nmx  

 
N

un

M

um

N

un

M

um

M M

um

umunumun
umum

M

um

um
unum

X

po

um
num

P
1 1 1 1 1um 1

inf

'

inf

'

*
inf

*
1

*
inf

*
2

''

*
2

*
1

inf

*

*

*
u

min  

 
 

(8)

 

 



Development of a support system for managing the cyber protection...
157

resent IP management mechanisms and to shorten operational information processing 
time.

2. Information object cyber-security 
operational management model

The safety level of i- IO/ISC crosspoint (EIS, ACS, SCADA and other) is deter-
mined by the following formula:

where 
icisIMI – IS incident importance in i- IO/ISC crosspoint; Ati – IS breach 

level in i- IO/ISC crosspoint; Asi – data asset (DA) criticality in i- IO/ISC crosspoint; 
TLi – trust level of a device, which reports about IS breaches in i- IO/ISC crosspoint; 
LSi – security measures level in i- IO/ISC crosspoint; CICR=[0–1] – coefficient.

Quantity assessment of IO safety can be found the following way: 

where n – quantity of crosspoints in IO structure.
Quantity of insider and external C-A’s against IO/ICS are given in the form of 

tuples:

where RC– remote C-A against IO;                 ICl(m) – internal C-A against IA with 
k-level of criticality, which are being processed in NNm crosspoint, when an attacker 
has a user account with an access permission to a data, of which level of criticality is 
not higher than (k-1), and he is trying to increase his level of privileges; EST – exter-
nal source of C-T;              – insider source of C-T; СЕ – communication equipment 
in an information channel; SSne, SSh – security services against the method of an C-A 
spreading (networked and host; PP – protocols and packets; О – access object; k

mNN  
– IO/ICS crosspoint, on which information with the highest level of criticality (k) is 
processed; l, m – numbers of crosspoints.

The only effective way to identify an C-A is in the analysis of a combination of 
unusual events16. That is why in IDSS, an attack spreading PSA possible ways, quan-
tity is compared to a quantity of indicators DE. The probability of the fact that suspi-
cious action is a C-A is assessed with the indicators quantity which reacted against 
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the C-A spreading method16,17,18. Crossing               determines an indicators set. We 
get the following expression:

where DE = {dej ,..., den} – a network or IO perimeter indicator (detector); PSA 
– possible spreading ways of C-A’s against IO/ICS crosspoints; )(psaiàζ – cross-
ing that determines an indicators set which reacts against the C-A on the recent 
method.

For solving a task in conditions of uncertainty, inconsistency and lack of knowl-
edge about the information environment status under attack, mechanisms of fuzzy 
inference are activated in IDSS because of the fact that the MO system has some 
time limits for processing and analysing command information. Incoming informa-
tion for a fuzzy inference module is the quantity and information value of unusual 
system events19. Information that is formed getting out of a fuzzy inference system 
corresponds to an outcome variable which is the probability of the fact that a group 
of unusual events in a network is an C-A20. 

There are some linguistic variables added to IDSS: «number of unusual events 
in network against the spreading of C-A», «number of unusual events in the host», 
«number of unusual events in IO perimeter», «probability of the fact that found 
unusual activity is an C-A». Following fuzzy sets DCBA ,,,  with membership func-
tions DÑÂÀ , , , ~~~~ υυυυ  are added to IDSS. Membership functions of linguistic variables 
for input and output variables and also for production memory are formed on the 
basis of expert estimate and results of modeling21,22.

In conditions when the status of the information environment is unknown, the 
C-T counteraction model is enabled in IDSS which has an opportunity to choose 
a  controlling influence that better corresponds to the management object status. 

16  W. Kearney, H. Kruger, Theorising on risk homeostasis in the context of information security behavior, 
“Information and Computer Security” 2015, 24(5), pp. 496–513.
17  O. Linda, M. Manic, T. Vollmer, J. Wright, Fuzzy logic based anomaly detection for embedded network secu-
rity cyber sensor, “Computational Intelligence in Cyber Security (CICS), IEEE Symposium“, 11–15 April 2011.
18  L. Demetz, D. Bachlechner, To Invest or Not to Invest? Assessing the Economic Viability of a Policy 
and Security Configuration Management Tool, “The Economics of Information Security and Privacy“ 2013, 
Springer, Heidelberg.
19  A. Oglaza, R. Laborde, P. Zarate, Authorization Policies: Using Decision Support System for Context-
-Aware Protection of User’s Private Data, Trust, Security and Privacy in Computing and Communications 
(TrustCom), “12th IEEE International Conference”, July 2013.
20  V. Lahno, Ensuring of information processes’ reliability and security in critical application data process-
ing systems, “MEST Journal”, 2014, 2(1), pp. 71–79.
21  M.M. Gamal, B. Hasan, A.F. Hegazy, A Security Analysis Framework Powered by an Expert System, 
“International Journal of Computer Science and Security (IJCSS)” 2011, 4(6). 
22  V. Lakhno, P. Kravchuk, D. Mekhed, H. Mohylnyi, V. Donchenko, Development of a support system for 
managing the cyber protection of an information object, “Journal of Theoretical and Applied Information 
Technology” 2017, 95(6), pp. 1263–1272.
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A process of choosing an optimal safety events reaction variant are given in a form 
of a tuple:

where ROi – a reaction variant; REj – a result; DAj – a damage assessment; z – 
environment status uncertainty characteristic; P(zl) – l  environment status prob-
ability; OF – object function of choice; ROr(PCA) – rational variant of reaction; PCA 
– C-A probability. 

Safety events reaction variants probability analysis {ROi} has shown that the 
number of control influences for each situation is limited [ ]3,1∈i .

An alternative advantages evaluation with a damage assessment model is used 
in IDSS – { } [ ]4,1∈j,ER j  taking into account that the IS events reaction variants 
choice is made in conditions of a potential C-A: no harm, losses for a certain user, 
losses for a group of users, loss for all ICS from C-A realization23,24. 

Define a function with which we choose an optimal reaction variant:
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The probability pij of getting every j- result choosing every i- reaction variant is 
determined the following way:

                        pij = pij
 (REj(ROi),Pca),                        . (16)

Control influence rational variant ROr(PCA) is determined this way:

Threat counteraction methods are developed by an ISS analyst taking into 
account the possible cases of their spreading. They are developed on the basis of 
IDSS decision making method choice that is adapted to the reaction optimal vari-
ant choice: distant invasion through free-to-join networks, local network invasion, 
through a radio channel using a wireless hot spot or other25,26,27.

23  R.S. Gutzwiller, S.M. Hunt, D. S. Lange, A task analysis toward characterizing cyber-cognitive situation 
awareness (CCSA) in cyber defense analysts, Cognitive Methods in Situation Awareness and Decision Sup-
port (CogSIMA), “IEEE International Multi-Disciplinary Conference”, 2016.
24  L.P. Reesa, J.K. Deanea, T.R. Rakesa, W.H. Bakerb, Decision support for Cybersecurity risk planning, 
“Decision Support Systems” 2011, 51(3), pp. 493–505.
25  S. Paliwal, R. Gupta, Denial-of-Service, Probing & Remote to User (R2L) Attack Detection using Genetic 
Algorithm, “International Journal of Computer Applications” 2012, 60(19), pp. 57–62.
26  N. Ben–Asher, C. Gonzalez, Effects of cyber security knowledge on attack detection, “Computers in 
Human Behavior” 2015, 48, pp. 51–61.
27  R. Verma, M. Kantarcioglu, D. Marchette, E. Leiss, T. Solorio, Security Analytics: Essential Data Analytics 
Knowledge for Cybersecurity Professionals and Students, “IEEE Security & Privacy” 2015, 13(6), pp. 60–65.
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IP operational management intelligent support system is implemented in ISMS to 
negotiate difficulties with ill-defined situations and for increasing OM quality level28. 

An IS OM intelligent support subsystem contains: a fuzzy inference mechanism 
for C-A probability numeric evaluation; organized structure information about 
knowledge database (KD) events; C-T recognition and counteraction models9,10,14; 
algorithm for making a decision regarding choosing an optimal safety events reac-
tion variant13.

During the organizational-technical management process, the stage of planning 
of storage for information security tools, and the process of gradual removal of un-
certainty about the structure and the storage of information security tools in the 
information security system is being considered29,30. The process of planning PL ra-
tional sets MIP is described with the formula PL= SFS ® CSal, where SFS − a range of 
functional sub-systems for perimeter IS; CS - chosen setup IST (CS={CSl,...CSAL}), 
AL – the number of alternative setup variants, from which the choice is being made.

With the help of the system for intelligent support, the process of choosing opti-
mal variant of MIP setup for perimeters of information security is considered as the 
formation of a sub-range for the best variants of setup SCSC ⊆′ .

By using the method of T. Saati29 in the system of decisions support the evalua-
tion of information security method and appropriate criteria is made. The normal-
ized values of characteristic vectors of information security methods are calculated 
according to all criteria for “security”  CR1

LS and “expenses” 1
inRC  indicators on the 

basis of the processing of all the matrices of pair-wise comparison taking into ac-
count the criteria connections.

3. Results of testing the software system «decision support system 
of management protection of ICS – DSSMPICS»

The software package “Decision Support System of Management protection of 
ICS – DSSMPICS» fig. 1, 2 designed for reasoned choice of a rational set of informa-
tion security in the process of designing information security systems of informa-
tion objects. DSSMPICS was also used in the modernization of existing information 
security systems in data centers of transport companies in Chernihiv (2016–2017), 
Dnipro (2014–2017), Poltava (2014–2015) and several industrial enterprises in Kyiv 
(Ukraine).

28  J. Valenzuela, J. Wang, N. Bissinger, Real-Time Intrusion Detection in Power System Operations, “IEEE 
Transactions on Power Systems” 2013, 28(2), pp. 1052–1062.
29  О.І. Garasymchuk, Y. M. Kostiv, Assessment of the effectiveness systems protection of information 2011, 
“Vestnik KNU imeni Mikhaila Ostrogradskogo“, 1(66), pp. 12–34. 
30  V. Lakhno, Y. Tkach, T. Petrenko, S. Zaitsev, V. Bazylevych, Development of adaptive expert system of 
information security using a procedure of clustering the attributes of anomalies and cyber attacks, “Eastern-
-European Journal of Enterprise Technologies” 2016, 9(84), pp. 32–44.
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Figure 1. General view of the intelligent decision support of DSSMPICS
Rysunek 1. Ogólny widok inteligentnego wsparcia procesu decyzji DSSMPICS

Source: Authors´ own research (2017).

Figure 2. Simulation results module with used DSSMPICS 
Rysunek 2. Moduł wyników symulacji z użyciem DSSMPICS

Source: Authors´ own research (2017).

On the software «DSSMPICS», that particular selection method implemented an 
efficient option for responding to security events. The results are shown in Table 1.
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Table 1. The results of testing the software system DSSMPICS» 
Tabela 1. Wyniki testowania oprogramowania systemu DSSMPICS

Class of 
C-A

Options for responding to the current settings information of 
environment of IO/ICS

U2R

А=2, В=3, Ра = 0,54 А=1, В=1, Ра = 0,242
А=1, В=2, Ра = 0,48 А=2, В=1, Ра = 0,21

The end of session attack source node Sending a warning message to 
the user (Sending m-u)

R2L
А=1, В=3, Ра = 0,43 А=1, В=1, Ра = 0,192
А=1, В=2, Ра = 0,38 А=2, В=2, Ра = 0,27
The end of session attack source node (Sending m-u)

DOS/
DDOS

А=2, В=3, Ра = 0,62 and
А=1, В=2-3, Ра = 0,5-0,65

А=1, С=2, Ра = 0,4 and 
А=1, С=1–2, Ра =0,3–0,4 

А=1, В=2, Ра = 0,62 and
А=2, В=3, Ра = 0,65-0,69

А=1, С=2, Ра = 0,4 and 
А=2, С=2-3, Ра =0,36–0,47 

The end of session attack source node (Sending m-u)
The 

external 
C-A via 
Wi Fi 

А=3, С=3, Ра = 0,678 А=1, С=2, Ра = 0,4 А=1, С=1, Ра = 0,3
А=2, С=3, Ра = 0,62 А=2, С=2, Ра = 0,4 А=1, С=3, Ра = 0,36
Blocking access 
point

DOS-attack on 
stations The lack of response

Network 
Scanning

А=2, В=3, Ра = 0,45 
and
А=1, В=2-3, Ра = 
0,4-0,51

А=1, С=2, Ра = 
0,37 and 
А=1, С=1–2, Ра 
=0,32–0,46 

А=1, С=2, Ра = 0,36 and 
А=1, С=1–2, Ра =0,33–0,45 

The end of session attack source node

Cross Site 
Scripting

А=1–3, С=1–2, 
Ра = 0,45–0,65

А=2, С=1, Ра = 
0,42 А=1, С=2, Ра = 0,27

The end of session attack source node

Source: Authors´ own research (2017).

Figures 3, 4 show examples of simulation results by using DSSMPICS rational 
sets of information security. 
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Figure 3. The dependence of the probability of an attacker on the cost of CS of an IO/ ICS
Rysunek 3. Zależność prawdopodobieństwa ataku od kosztu CS dla IO / ICS

Source: Authors´ own research (2017).

Figure 4. The integral indicator of overall spending on CS and the probability of successful 
offensive counter data protection 
Rysunek 4. Integralny wskaźnik całkowitych wydatków na rzecz CS oraz skuteczna ofensy-
wna ochrona przeciwkradzieżowa danych 

Source: Authors´ own research (2017).
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On Fig. 3 are common simulation results, which show that with the increase 
in the provision for information security of information objects, the probability of 
attackers’ success of all goals is greatly reduced. Fig. 4 the dependence of the inte-
gral index of overall spending on information security system for the information 
object related to losses from the actions of the offender and the cost of organizing 
rational alternative sets of information security. The dependence has a pronounced 
minimum. This indicates that from this point of spending on information security, 
the information object system begins to exceed the losses from the actions of the 
offender, and therefore the bulk of the integral index is the total cost of information 
security.

During the research the possibility was taken into account of an C-A that im-
plements remote intrusion through the perimeter, the availability of internal and 
external users, and abusers that have high privileges and violate the safety of infor-
mation. After the formation of efficient information security in enterprises which 
took part in the study, with the help of intelligent decision support «DSSMPICS» the 
predicted value was 1,8–1,9% risk that there was an average value of 5,85–6,17 times 
less risk to information security systems compared to before.

The approach of building a comprehensive information security system for the 
information object makes it possible to reduce the cost of data protection by 31–
34% compared to alternative methods11, 12, 14, 17, 18, 22.

Further development of this work may be improving the interaction of tra-
ditional mechanisms of information security of IO/ICS, which, in particular, are 
working on primary information system modules and intelligent decision support 
«DSSMPICS».

Overall, based on the studies, we can ascertain the effectiveness of the proposed 
models and software for information security management (information systems 
and automated control system) in examined enterprises.

Conclusions

1. The model of operational management information and CS object forms a ra-
tional set of remedies based on morphological approach. Unlike existing solutions, 
the model prepared on the basis of intelligent decision support, a morphological 
matrix for each facility’s perimeters of information protection, and can generate 
a set of options for remedies which take into account the compatibility of software 
and hardware. The choice of the optimal option set for that perimeter protection of 
information, implements an objective function that maximizes the ratio of the sum 
“security information” to the total rate “cost.” It provides a  range of remedies for 
a given class of certified security, and satisfies the requirements for eligible costs for 
implementation of information security.
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2. A  developed software suite was made for intelligent decision support cir-
cuits organizational, technical and operational management of information system 
protection facilities. It confirmed the adequacy of the proposed models and algo-
rithms. By using the developed system of intelligent decision support, networks of 
enterprises using DSSMPICS reduced the projected cost of the planned system of 
protection to 34%.
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Streszczenie: Opracowanie koncentruje się na problemie alokacji zasobów w  procesie 
kształtowania rozproszonej struktury sieciowego systemu wytwarzania. Celem opracowania 
jest przedstawienie propozycji protokołów negocjacyjnych mających zastosowanie w pro-
cesie organizacji sieciowego systemu wytwarzania w  warunkach rozproszenia zasobów. 
Protokoły negocjacyjne umożliwiają przeprowadzenie negocjacji alokacji zasobów według 
odgórnie zdefiniowanych założeń.

Słowa kluczowe: negocjacje alokacji zasobów, protokół negocjacyjny, sieciowy system wy-
twarzania, rozproszenie zasobów, holoniczny system wytwarzania

Abstract: This paper focuses on the problem of resources allocation in the process of shap-
ing distributed structure of network manufacturing system. The aim of this paper is to show 
the proposal of the negotiation protocols, which are applicable in the process of organization 
network manufacturing system under condition of distributed resources. Negotiations pro-
tocols enable to negotiate the resources allocation according to the predefined assumptions.

Keywords: negotiations of resource allocation, negotiation protocol, network manufactur-
ing system, distributed resources, holonic manufacturing system

Wstęp

Współczesne wytwarzanie nie jest już wyłącznie procesem realizowanym 
przy wykorzystaniu zasobów zgromadzonych fizycznie w  jednej lokalizacji geo-
graficznej1. Szczególnym przypadkiem warunków realizacji wytwarzania jest sieć 
powiązań, w  której proces ten wymaga zaangażowania zasobów pochodzących 
z różnych systemów wytwarzania. W tym przypadku, gdy realizacja zlecenia pro-
dukcyjnego wymaga zaangażowania zasobów znajdujących się w  różnych syste-
mach, mamy do czynienia z  rozproszeniem zasobów wytwórczych2. Oferowany 
w efekcie integracji zasobów rozproszonych wyrób jest wypadkową różnego rodza-
ju powiązań i relacji określonych przez koordynację sieciową. Koordynacja sieciowa 
związana jest z przyjęciem przez sieć powiązań określonej formy uporządkowania, 
którą należy traktować jako formę zorganizowania sieci3. Formę uporządkowania 
sieci zasobów wyraża struktura systemu, ponieważ systemem jest zbiór elementów 
o określonej strukturze. Adekwatną strukturą systemu wytwarzania do koordynacji 

1  Potwierdzają to najnowsze badania, między innymi: J.S. Srai, M. Kumara, G. Grahamb, W. Phillipsc, 
J. Toozed, S. Forda, P. Beechera, B. Rajf, M. Gregorya, M. Tiwarig, B. Ravih, A. Neelya, R. Shankari,                         
F. Charnleye, A. Tiwarie (Distributed manufacturing: scope, challenges and opportunities, (“International 
Journal of Production Research” 2016, Vol. 54, No. 23, s. 6917-6935).
2  M. Dudek, Organizacja rozproszonych zasobów produkcyjnych w  sieci, [w:] R. Borowiecki, A. Jaki 
(red.), Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji. Dywersyfikacja – integracja – 
rozwój, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 391-403.
3  A. Grandori, G. Soda, Inter-Firm Networks: Antecedents, Mechanisms and Forums, “Organization Stud-
ies” 1995, Vol. 16, No. 2, s. 183-214.
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sieci powiązań kooperacyjnych zasobów rozproszonych jest struktura sieciowego 
systemu wytwarzania (ang. Network Manufacturing System)4, która ma charakter 
struktury rozproszonej5. Problem koordynacji sieci powiązań związany jest zatem 
z procesem organizacji sieciowego systemu wytwarzania w warunkach rozprosze-
nia zasobów, którego istotnym etapem są negocjacje alokacji zasobów.

1. Proces organizacji systemu wytwarzania w warunkach 
rozproszenia zasobów

Sieciowy system wytwarzania w warunkach rozproszenia zasobów należy trakto-
wać jako wirtualną i dynamiczną jednostkę, która reprezentowana jest przez logicz-
ną i tymczasową strukturę sieci powiązań kooperacyjnych pomiędzy jego elementa-
mi. Zorganizowanie systemu zapewnia strukturyzację i konfigurację sieci powiązań 
kooperacyjnych oraz kierowalność siecią, wynikającą z koordynacji współdziałania 
elementów sieci6. Organizacja systemu jest pojęciem korespondującym z pojęciem 
struktury, a zorganizowany system to wyodrębniony z otoczenia zbiór elementów 
o  określonej strukturze. Przyjmując perspektywę sieciową7, która wykracza poza 
komponenty, relacje i granice systemu8, strukturę systemu stanowi uporządkowanie 
elementów określone poprzez sieć powiązań strukturalnych między tymi elementa-
mi. Struktura ta projektowana jest w oparciu o wybrane podejście do organizacji 
systemu wytwarzania, które określa charakter relacji między jego elementami, 
a system jest obiektem postrzeganym przez obserwatora w danym momencie czasu 
w kontekście uporządkowanej sieci powiązań w wyodrębnionym z otoczenia zbio-
rze elementów. Właściwym podejściem do organizacji sieciowego systemu wytwar-
zania w warunkach rozproszenia zasobów jest podejście holoniczne9.

Bazujący na przyjętych założeniach proces organizacji systemu wytwarzania 
w warunkach rozproszenia zasobów, który zgodnie z ujęciem czynnościowym or-
ganizacji ma na celu wniesienie pewnego uporządkowania w zbiór zasobów rozpro-
szonych, składa się z następujących etapów:

4  K. Czajka, Essentials of organizing network manufacturing system in the environment of distributed re-
sources, [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.
5  K. Czajka, Forma struktury wytwórczej w kontekście koncepcji zorganizowania systemu wytwarzania 
klasy światowej, [w:] M. Dudek, H. Howaniec, D. Sala, W. Waszkielewicz (red.), Inżynieria produkcji: 
problemy jakości i zarządzania produkcją, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Biel-
sko-Biała 2013, s. 119-134.
6 W. Czakon, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012, s. 26.
7  A. Piekarczyk, K. Ziemniewicz, Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 2010, s. 46.
8  Ch. Karlsson, M. Skold, The manufacturing extraprise: an emerging production network paradigm, 
“Journal of Manufacturing Technology Management” 2007, Vol. 18, No. 8, s. 912-932.
9  K. Czajka, Essentials of organizing…, s. 181-190.
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−	 dobór zasobów, którego celem jest wyodrębnienie z bazy zasobów rozpro-
szonych podzbioru zasobów, które będą brały udział w procesie negocjacji alokacji 
zasobów, czyli przypisania możliwości ich wykorzystania w realizacji zintegrowane-
go procesu wytwarzania oraz zdefiniowanie na tej podstawie holonów;

−	 negocjacje i alokacja zasobów; celem jest wyodrębnienie elementów two-
rzących system oraz na tej podstawie stworzenie struktury statycznej systemu, która 
ma postać holarchii i stanowi zamknięcie operacyjne holonów;

−	 uporządkowanie zasobów, którego celem jest stworzenie dynamicznej 
struktury systemu, tj. struktury wytwórczej powstającej w efekcie ustalenia powią-
zań strukturalnych wynikających z koniecznych do realizacji w systemie zintegro-
wanych procesów wytwarzania;

−	 koordynacja współdziałania, którego celem jest określenie warunków 
współpracy zasobów rozproszonych zaangażowanych w  realizację zintegrowane-
go procesu wytwarzania, tak aby było możliwe sterowanie przepływem produkcji 
w zorganizowanym systemie.

2. Negocjacje alokacji zasobów w procesie organizacji systemu

Negocjacje są podstawowym sposobem poszukiwania zasobów, uprzednio wy-
odrębnionych z  otoczenia10, charakterystycznym dla rozproszonych struktur sys-
temów wytwarzania11, tak aby była możliwa ich alokacja do realizacji zadań w zin-
tegrowanym procesie wytwarzania. Negocjacje12 alokacji zasobów przeprowadza-
ne powinny być na podstawie określonego protokołu negocjacyjnego13. Protokół 
negocjacyjny w  ogólnym ujęciu można określić jako zbiór zasad regulujących 
interakcję pomiędzy uczestnikami negocjacji14. Obejmuje on15:

10  W przypadku zasobów rozproszonych są to zasoby dobrane do realizacji określonego zamówienia 
klienta z bazy zasobów, natomiast w przypadku zasobów fizycznie zlokalizowanych w jednym systemie 
są to zasoby, które mogą uczestniczyć w realizacji danego zamówienia.
11  H. Nylund, K. Salminen, P.H. Anderson, Framework for Distributed Manufacturing Systems, [in:] H.A. 
ElMarghy (eds.), Enabling Manufacturing Competitiveness and Economic Sustainability, Springer, Mon-
treal 2011, s. 172-177.
12  Literatura zagadnienia negocjacji wskazuje na szerokie jej znaczenie w wielu kontekstach, jak również 
szerokie spektrum ich przedmiotu oraz różnorodność podejść, np. sztuczna inteligencja, psychologia, 
teoria gier itp. 
13  P. Valckenaers, E. Bonneville, H. Van Brussel,L. Bongaerts, J. Wyns, Result of Holonic Control Sys-
tem Benchmark at the KU Leuven, Proceedings of Computer Integrated Manufacturing and Automation 
Technology, New York 1994, s. 128-133; M. Shin, J. Jung, MANPro: mobile agent-based negotiation pro-
tocol for distributed intelligent manufacturing, “International Journal of Production Research” 2003, Vol. 
4, No. 2, s. 303-320.
14  N.R. Jennings, P. Faratin, A.R. Lomuscio, S. Parsons, C. Sierra, M. Wooldridge, Automated Negotia-
tion: Prospects, Methods, Challenges, “International Journal of Group Decision and Negotiation” 2001, 
No 10, s. 199-215.
15  A.R. Lomuscio, M. Wooldridge and N.R. Jennings, A  classification scheme for negotiation in elec-
tronic commerce, [in:] Agent-Mediated Electronic Commerce: A European Perspective, F. Dignum, C. Sierra 
(eds.), Springer Verlag, 2000, s. 19-33.
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−	 uczestników negocjacji, 
−	 fazy procesu negocjacyjnego (np. składanie propozycji, zamknięcie negocjacji),
−	 dozwolone zdarzenia (np. odrzucenie czy akceptacja propozycji) i działania 

podejmowane przez uczestników w  poszczególnych stanach negocjacji (np. jakie 
wiadomości mogą być wysyłane między uczestnikami). 

W  holonicznej koncepcji organizacji systemu wytwarzania negocjacje mogą mieć 
miejsce bezpośrednio pomiędzy zidentyfikowanymi holonami, albo przeprowadzane są 
przez holon mediator, jeśli przyjęta taksonomia holonów zakłada jego istnienie. W odnie-
sieniu do problemu koordynacji sieci zasobów rozproszonych poprzez organizację syste-
mu wytwarzania, przy przyjętej taksonomii holonów PROSA16, uzupełnionej o holon me-
diator17, negocjacje są podstawowym mechanizmem tworzenia podzbioru tych zasobów 
rozproszonych, które stanowić będą elementy struktury statycznej organizowanego sys-
temu. Przy przyjęciu założenia o udziale w negocjacjach holonu mediatora, negocjacje są 
jednocześnie podstawowym mechanizmem kształtowania podstaw współpracy pomię-
dzy zainteresowanymi realizacją operacji holonami zasobów, które z założenia są autono-
micznymi jednostkami. Poprzez negocjacje holony zasobów akceptują odgórne warunki 
uczestnictwa w organizowanej tymczasowej strukturze systemu. Aby holon zasobu mógł 
funkcjonować w odgórnie narzucony przez holon mediator sposób, musi on18:

−	 otrzymać propozycję współpracy, tzn. wykonania określonego przypadku 
użycia zasobu wraz z określeniem jego charakterystyki oraz parametrów realizacji; 

−	 wyrazić zgodę na jej realizację, tzn. być przekonany, że działanie w  tak 
określony sposób przyniesie mu oczekiwane korzyści;

−	 zaakceptować porozumienie dotyczące współpracy, satysfakcjonujące obie st-
rony negocjacji. 

W  ramach negocjacji uczestnicy podejmują decyzje ukierunkowane na realizację 
własnych celów według określonych modeli decyzyjnych zdefiniowanych jako reguły ne-
gocjacyjne holonów. Każda realizacja tzw. przypadku użycia jest traktowana jako obiekt 
negocjacji i musi zawierać zakres informacji pozwalających na ich przeprowadzenie. Za-
kres ten obejmuje kwestie wymagające ustalenia, które różnią się w zależności od tego, czy 
przypadek użycia jest związany z realizacją operacji przetwarzania (operacji technologicz-
nej, magazynowania produkcji w toku itp.) czy realizacją operacji transportu (związanej ze 
zbiorem powiązań transportowych zdefiniowanych dla operacji przetwarzania). W celu 
przeprowadzenia negocjacji realizacji przypadków użycia pomiędzy holonami zasobów 
(np. przetwarzania, transportu, magazynowania itp.), konieczne jest określenie przed 
przystąpieniem do negocjacji referencyjnego przebiegu zintegrowanego procesu wytwa-

16  H. Van Brussel, J. Wyns, P. Valckenaers, L. Bongaerts, P. Peeters, Reference Architecture for Holonic 
Manufacturing Systems PROSA, “Computers in Industry” 1998, Vol. 37, s. 255-274.
17  V. Botti, A. Giret, ANEMONA – A  Multi-agent methodology for Holonic Manufacturing Systems, 
Springer, London 2008.
18  N.R. Jennings, P. Faratin, A.R. Lomuscio, S. Parsons, C. Sierra, M. Wooldridge, Automated Negotia-
tion…, s. 199-215.
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rzania. Co więcej, aby było możliwe przeprowadzenie negocjacji realizacji przypadków 
użycia zasobów pomiędzy holonami zasobów, których podstawową funkcjonalnością 
jest transport, konieczne jest w pierwszej kolejności przeprowadzenie negocjacji realizacji 
przypadków ich użycia pomiędzy holonami zasobów, których podstawową funkcjonal-
nością jest przetwarzanie (ponieważ alokacja zasobów do realizacji operacji przetwarzania 
wyznacza parametry czasowe dla poszczególnych powiązań transportowych związanych 
z tą operacją oraz miejsca załadunku i wyładunku przedmiotów pracy)19. Warunki real-
izacji przypadku użycia mogą być zmieniane przez strony w trakcie trwania negocjacji, 
w związku z czym negocjacje nie ograniczają się do działań polegających na przyjęciu lub 
odrzuceniu propozycji. Proces negocjacji alokacji zasobów jest zatem procesem wielo-
fazowym. Jednakże ze względu na zakres dozwolonych zdarzeń i działań podejmowanych 
przez uczestników negocjacji protokół negocjacyjny różni się w zależności od tego, czy 
obiektem negocjacji jest operacja przetwarzania (por. rys. 1) czy powiązanie transportowe 
związane z operacją transportu (por. rys. 2). 

3. Protokół negocjacyjny dla operacji przetwarzania

Negocjacje alokacji zasobów do przypadków użycia realizacji operacji przetwarzania 
przeprowadzane są na podstawie protokołu negocjacyjnego przedstawionego na rysunku 1.

Rysunek 1. Schemat protokołu negocjacyjnego dla operacji przetwarzania
Figure 1. Negotiation protocol diagram for processing operations

Źródło: opracowanie własne.

19  Ze względu na charakter danych niezbędnych do negocjacji nie da się ujednolicić protokołów nego-
cjacyjnych przetwarzania i transportu.
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Proces negocjacji przeprowadzany zgodnie z zaproponowanym protokołem do-
tyczący realizacji operacji przetwarzania składa się z następujących faz:

1. Faza I – deklaracja propozycji realizacji operacji przetwarzania – holon me-
diator przedstawia dobranym holonom zasobów warunki realizacji danej operacji 
przetwarzania dla danego elementu składowego wyrobu gotowego, określając: prze-
dział czasu, w  jakim operacja ma zostać zrealizowana, referencyjną pracochłon-
ność20, proponowaną cenę jednostkową za realizację jednostki pracochłonności 
operacji; materiały i komponenty zamawiane od dostawców zewnętrznych.

2. Faza II – decyzja holonu zasobu dotycząca propozycji – holon zasobu do-
konuje analizy propozycji realizacji operacji przetwarzania i podejmuje odpowied-
nią decyzję:

−	 akceptuje propozycję i zawiera porozumienie;
−	 nie akceptuje propozycji, ale zainteresowany jest zmianą warunków real-

izacji operacji i zawarciem porozumienia;
−	 nie przyjmuje propozycji, ale zainteresowany jest jej modyfikacją przez ho-

lon zasobu;
−	 odrzuca propozycję i nie zawiera porozumienia, odstępując tym samym od 

negocjacji.
3. Faza III21 – holon mediator dokonuje modyfikacji pierwotnej propozycji.
4. Faza IV22 – decyzja holonu mediatora dotycząca zmiany propozycji – holon 

mediator dokonuje analizy zaproponowanej przez holon zasobu zmiany propozycji 
i podejmuje odpowiednią decyzję:

−	 odrzuca propozycję zmiany i  nie zawiera porozumienia, odstępując tym 
samym od negocjacji;

−	 akceptuje propozycję zmiany i zawiera porozumienie;
−	 akceptuje warunkowo propozycję zmiany.
5. Faza V23 – weryfikacja zaakceptowanych warunkowo zmian propozycji – 

holon mediator weryfikuje zmienione przez holon zasobu warunki realizacji danej 
operacji przetwarzania, po zakończeniu fazy II i fazy III negocjacji dla wszystkich 
operacji dla poszczególnych elementów składowych (jeśli występują) wyrobu go-
towego i  podejmuje ostateczną decyzją dotyczącą zaproponowanej przez holon 
zasobu zmiany propozycji realizacji przypadku użycia. Holon mediator akceptuje 
zmianę i zawiera porozumienie ostateczne, w przypadku gdy holony zasobu zawarły 
porozumienie dotyczące realizacji kolejnych operacji. Jeśli holon zasobu nie zawarł 
porozumień dotyczących realizacji operacji lub je zawarł, ale nie są spełnione wa-

20  Przy czym czasy referencyjne są określane na podstawie czasów zadeklarowanych przez holony zaso-
bów zainteresowane realizacją danej operacji i/lub wiedzy eksperckiej.
21  Występuje, jeśli holon zasobu nie przyjął pierwotnej propozycji i złożył zapytanie o jej modyfikację.
22  Występuje, jeśli holon zasobu nie zaakceptował pierwotnej propozycji i przedstawił jej zmianę.
23  Występuje, jeśli holon mediator warunkowo zaakceptował zmianę propozycji przez holon zasobu.
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runki dotyczące opłacalności realizacji operacji, holon mediator odrzuca zmianę 
propozycji i nie zawiera ostatecznego porozumienia.

6. Faza VI – zakończenie negocjacji i określenie warunków realizacji operacji 
przetwarzania przez poszczególne zasoby, z którymi zawarte zostało porozumienie 
– holon mediator w zależności od wyników negocjacji dokonuje specyfikacji przy-
padków użycia zasobów poprzez określenie parametrów realizacji poszczególnych 
operacji przetwarzania dla poszczególnych elementów składowych (jeśli dotyczy) 
wyrobów gotowych przez poszczególne zasoby, obejmujących:

−	 wynegocjowany termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania operacji,
−	 wynegocjowaną wielkość partii produkcyjnej, a tym samym wielkość moż-

liwej do realizacji pracochłonności, 
−	 wynegocjowany koszt realizacji operacji.

4. Protokół negocjacyjny dla operacji transportowych

Negocjacje alokacji zasobów do przypadków użycia realizacji operacji transpor-
tu przeprowadzane są na podstawie protokołu negocjacyjnego przedstawionego na 
rysunku 2.

Rysunek 2. Schemat protokołu negocjacyjnego dla operacji transportowych
Figure 2. Negotiation protocol diagram for transport operations

Źródło: opracowanie własne.
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lon mediator przedstawia dobranym holonom zasobów warunki realizacji danego 
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tu składowego wyrobu gotowego, określając: przedział czasu, w jakim powiązanie 
ma zostać zrealizowane, referencyjny czas realizacji powiązania, tj. czas transportu; 
proponowaną cenę jednostkową za realizację jednostki czasu transportu dla powią-
zania, charakterystykę ilościową i gabarytową transportowanego ładunku.

2. Faza II – decyzja holonu zasobu dotycząca propozycji – holon zasobu do-
konuje analizy propozycji realizacji powiązania transportowego i podejmuje odpo-
wiednią decyzję:

−	 akceptuje propozycję i zawiera porozumienie;
−	 nie akceptuje propozycji, ale zainteresowany jest zmianą warunków real-

izacji powiązania i zawarciem porozumienia;
−	 odrzuca propozycję i nie zawiera porozumienia, odstępując tym samym od 

negocjacji.
3. Faza III24 – decyzja holonu mediatora dotycząca zmiany propozycji – holon 

mediator dokonuje analizy zaproponowanej przez holon zasobu zmiany propozycji 
i podejmuje odpowiednią decyzję:

−	 odrzuca propozycję zmiany i  nie zawiera porozumienia, odstępując tym 
samym od negocjacji;

−	 akceptuje propozycję zmiany i zawiera porozumienie.
4. Faza IV – zakończenie negocjacji i określenie warunków realizacji powiązań 

transportowych przez poszczególne zasoby – holon mediator w zależności od efek-
tów negocjacji dokonuje specyfikacji przypadków użycia zasobów poprzez określenie 
parametrów realizacji poszczególnych powiązań transportowych dla danej operacji 
przetwarzania dla danego elementu składowego wyrobu gotowego, obejmujących: 
datę załadunku, datę rozładunku i wynegocjowany koszt realizacji powiązania.

5. Reguły negocjacyjne w procesie organizacji systemu

Proces negocjacji alokacji rozproszonych zasobów przeprowadzany jest w opar-
ciu o  reguły negocjacyjne, które w  organizacji sieciowego systemu wytwarzania 
powinny być odgórnie ustalone i  przestrzegane z  zachowaniem autonomii po-
szczególnych holonów. Konstrukcja poszczególnych reguł negocjacyjnych, których 
znaczenie dla procesu organizacji systemu wytwarzania w warunkach rozproszenia 
zasobów przedstawiono w tabeli nr 1, ukierunkowana jest zarówno na cele indywi-
dualne poszczególnych zasobów rozproszonych, jak i cele globalne koordynowanej 
sieci powiązań w danym momencie czasu. Ustalone reguły negocjacyjne są niezbęd-
ne do przeprowadzenia procesu negocjacji w sytuacji między innymi rozproszenia 
zasobów. Ich odgórne narzucenie powoduje, iż:

−	 zachowana jest synergia układu, gdyż holony muszą podczas optymalizacji 
swoich celów uwzględniać cele układu nadrzędnego,

24  Występuje, jeśli holon zasobu nie zaakceptował pierwotnej propozycji i przedstawił jej zmianę.
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−	 ograniczona zostaje swoboda negocjacyjna, skutkująca teoretycznie bra-
kiem możliwości zerwania negocjacji po zaakceptowaniu propozycji uczestnictwa 
w negocjacjach,

−	 możliwa jest standaryzacja sposobu podejmowania decyzji związanych 
z ustalaniem terminów, kosztów itp.,

−	 możliwe jest zawarcie porozumienia na zasadach jak najbardziej zbliżonych 
do przebiegu wzorcowego zintegrowanego procesu wytwarzania.

Reguły negocjacyjne stanowią zatem podstawę do najkorzystniejszego w danych 
warunkach wyboru zasobów stanowiących strukturę systemu sieciowego. Przebieg 
procesu negocjacji alokacji rozproszonych zasobów w oparciu o reguły negocjacyj-
ne przedstawiono na rysunkach 3 i 4.

Tabela 1. Znaczenie reguł negocjacyjnych
Table 1. Importance of negotiating rules

Reguła Oznacze-
nie

Znaczenie dla zasobu 
rozproszonego

Znaczenie dla organizowanego 
systemu

Akceptacja 
propozycji 
realizacji przy-
padku użycia

A

Zapewnienie możliwości 
wykorzystania wolnych 
zdolności, przy cenie większej 
niż koszt realizacji operacji

Zapewnienie możliwości wyko-
nania operacji w wymaganych 
terminach, przy akceptowal-
nym poziomie kosztów

Zmiana propo-
zycji realizacji 
przypadku 
użycia

B
Zapewnienie możliwości 
wykorzystania wolnych 
zasobów

Zapewnie możliwości wyko-
nania całej wielkości partii 
produkcyjnej w jednym zasobie

Odrzucenie 
zmiany propo-
zycji realizacji 
przypadku 
użycia

C

Eliminacja możliwości 
zaangażowania zasobu 
w wykonanie operacji 
przy braku posiadanych 
zdolności i/lub przy cenie 
niższej niż koszt jej realizacji

Eliminacja możliwości wyko-
nania operacji w innych niż ak-
ceptowalne terminy i/lub przy 
cenie wyższej niż zakładany 
maksymalny koszt jej realizacji

Przyjęcie zmi-
any propozycji 
realizacji przy-
padku użycia

D

Zapewnienie możliwości 
wykorzystania wolnych 
zdolności, przy cenie 
większej niż koszt realizacji 
operacji

Zapewnienie możliwości wyko-
nania operacji w akceptowal-
nych terminach, przy akcep-
towalnym poziomie kosztów

Warunkowa 
akceptacja 
zmiany propo-
zycji realizacji 
przypadku 
użycia

E

Zapewnienie możliwości 
wykorzystania wolnych 
zdolności, przy cenie więk-
szej niż koszt realizacji 
operacji

Zapewnienie możliwości 
wykonania operacji w akcep-
towalnych terminach, przy 
akceptowalnym poziomie 
kosztów, jeśli kolejne operacje 
będą realizowane przez ten sam 
zasób, a koszt realizacji jednej 
z nich nie jest akceptowalny
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Nieprzyjęcie 
propozycji 
realizacji przy-
padku użycia

F

Zapewnienie możliwości 
wykorzystania wolnych 
zdolności, przy braku 
wystarczających zdolności 
do realizacji całej wielkości 
partii produkcyjnej

Zapewnie możliwości wyko-
nania części wielkości partii 
produkcyjnej, gdy jest to 
możliwe, przy najniższym 
poziomie kosztów

Odrzucenie 
propozycji 
realizacji przy-
padku użycia

G

Eliminacja możliwości 
zaangażowania zasobu 
w wykonanie operacji 
przy braku posiadanych 
zdolności i/lub przy cenie 
niższej niż koszt jej real-
izacji

Eliminacja możliwości wyko-
nania operacji w innych niż 
akceptowalne terminy i/lub 
koszcie innym niż oczekiwany

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 3. Proces negocjacji alokacji zasobów (przetwarzanie)
Figure 3. Negotiations of resource allocation (processing)

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 4. Proces negocjacji alokacji zasobów (transport)
Figure 4. Negotiations of resource allocation (transport)

Źródło: opracowanie własne.

Zakończenie

Negocjacje w kształtowaniu rozproszonej struktury systemu wytwarzania jako 
podstawowy sposób poszukiwania zasobów pozwalają na alokacje zasobów do 
określonych przypadków użycia. Alokacja zasobów polega w  tym przypadku na 
określeniu zbioru zasobów, które możliwe są do wykorzystania w realizacji zinte-
growanego procesu wytwarzania, związanego z określonym zamówieniem klienta. 
O tym, czy dany zasób będzie uczestniczył w tym procesie, decyduje struktura dy-
namiczna systemu, która kształtowana jest na podstawie najkorzystniejszego prze-
biegu procesu w  danym momencie czasu. Proponowane protokoły negocjacyjne 
narzucają odgórny przebieg negocjacji oraz odgórne wytyczne podejmowania 
decyzji o uczestnictwie w holarchii przez poszczególne holony zasobów. Ogranicza-
ją one zatem autonomię holonów zasobów jako niezależnych jednostek w zakresie 
podejmowania decyzji związanych z realizacją zadań produkcyjnych. Zapewniają 
jednak możliwość podjęcia decyzji holonom zasobów ukierunkowaną na realiza-
cję własnych celów indywidualnych, ponieważ holon zasobu nie będzie zawierał 
porozumienia, jeśli realizacji danego przypadku użycia jest dla niego nieopłacalna 
ze względów ekonomicznych i/lub nie posiada on wystarczającej zdolności w wy-
maganym okresie. Z drugiej strony wymuszają konieczność uczestnictwa holonów 
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zasobów w holarchii, jeśli realizacja danego przypadku użycia będzie opłacalna i bę-
dzie on posiadał niewykorzystane zdolności w wymaganym okresie.

Zaproponowane protokoły i reguły negocjacyjne pozwalają na zagwarantowanie 
możliwości podejmowania decyzji przez zasoby rozproszone w przewidzianym za-
kresie. Stwarza to możliwość optymalizacji konfiguracji sieci powiązań, przy zach-
owaniu względnej autonomiczności zasobów. Daje to możliwość realizacji różnych 
celów, niekoniecznie zbieżnych, zarówno dla jednostki koordynującej (systemu), 
jak i pojedynczych elementów.

Kolejnym etapem badań będzie implementacja zaprezentowanych reguł nego-
cjacyjnych do systemu ekspertowego w  celu weryfikacji protokołów negocjacyj-
nych, a tym samym stworzenie dynamicznego obrazu struktury sieciowego systemu 
wytwarzania.
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JAKOŚĆ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
A PREFERENCJE NABYWCÓW NA PRZYKŁADZIE 

SYSTEMÓW STROPOWYCH

THE RELATION BETWEEN THE QUALITY 
OF BUILDING MATERIALS AND CUSTOMER 

PREFERENCES ON THE EXAMPLE OF FLOOR SYSTEMS

Streszczenie: Celem artykułu jest analiza czynników wpływających na jakość oraz przed-
stawienie najczęstszych przyczyn błędów w realizacji prac budowlanych w odniesieniu do 
procesu wyboru produktu budowlanego. Analizy dokonano na podstawie badań polskie-
go rynku systemów stropowych. Artykuł został opracowany na bazie dostępnej literatury 
przedmiotu oraz badań ilościowych przeprowadzonych w  okresie wrzesień 2015 – luty 
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2016. Przedmiotem badań ilościowych były kryteria wyboru systemów stropowych. Otrzy-
mane wyniki przyczyniły się do pogłębienia wiedzy w zakresie problematyki jakości w bu-
downictwie oraz preferencji nabywców systemów stropowych, co pozwoliło na opracowanie 
mapy potrzeb klienta dokonującego wyboru produktu stropowego.

Słowa kluczowe: jakość materiałów budowlanych, rynek materiałów budowlanych, błędy 
w procesie budowlanym, stropy, systemy stropowe, potrzeby klienta, mapa potrzeb, wybór 
systemu stropowego

Abstract: The aim of the article is to analyse the factors affecting the quality as well as the 
most frequently encountered mistakes in the course of construction works as regards the 
selection of the building product, based on the examination of the Polish market of floor 
systems. The article was prepared on the basis of the available literature and quantitative 
research carried out in the period from Sept. 2015 to Feb. 2016. The research focused on the 
criteria of selection of floor systems. The obtained results allowed a more insightful overview 
of the problem of quality in the field of construction and the preferences of the buyers of 
floor systems. This, in turn, helped identify their needs and expectations with respect to this 
particular type of product.

Keywords: quality of building materials, market of building materials, errors in construc-
tion process, floors, floor systems, customer needs, map of customer needs, selection of floor 
system

Wstęp

Budownictwo mieszkaniowe w Polsce, będąc w okresie względnie dobrej ko-
niunktury1, stoi w obliczu wielu zmian związanych z konkurencyjnością przy turbu-
lentnych zmianach nasyconego już rynku, wdrażaniu nowoczesnych „zrównoważo-
nych” technologii oraz zapewnieniu jakości obiektów mieszkaniowych, w różnych 
fazach procesu budowlanego, tj. projektowej, wykonawczej i eksploatacyjnej.

Problematyka jakości, a zwłaszcza potrzeb klienta, nabywcy materiałów budow-
lanych, nie jest tematem często omawianym w literaturze naukowej, tymczasem ma 
ona duże znaczenie w procesie budowania przewagi konkurencyjnej na rynku na-
syconym, gdzie głównym czynnikiem konkurowania staje się cena. W tekstach na-
ukowych więcej miejsca poświęca się trendom i kierunkom rozwoju współczesne-
go budownictwa, z których tematem wiodącym jest zrównoważone budownictwo, 
stanowiące, jak określili to L. Czarnecki i M. Kaproń, „budownictwo przyszłości” 

1  Liczba oddanych do użytkowania mieszkań wyniosła w 2016 roku 162 272 i była o 10,2 proc. wyższa 
w porównaniu do roku 2015 i o 3,2 proc. wyższa w porównaniu z rokiem 2014. Drugim ważnym mierni-
kiem bieżącej sytuacji budownictwa mieszkaniowego w Polsce jest liczba mieszkań, na budowę których 
uzyskano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia. W roku 2016 było to 211 565 zgłoszeń, o 12,0 proc. 
więcej niż w roku 2015 i o 20,5 proc. więcej w porównaniu do roku 2014. Więcej: M. Kowalska, Efekty 
budownictwa mieszkaniowego w 2016 roku, „Materiały Budowlane” 2017, nr 2, s. 73-76.
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w Polsce2. Na te tematy wypowiadali się także m.in. Z. Paszkowski3, M. Piasecki4 czy 
A. Pabian – autor interesującej koncepcji zrównoważonego procesu budowlanego5.

1. Jakość a rynek mieszkaniowy

Jakość to termin powszechnie używany, jednak dopiero próba jego jednoznacz-
nego zdefiniowania pokazuje wieloznaczność i złożoność tego pojęcia. Można więc 
mówić o jakości w sensie ogólnym, związanej z produkcją lub samym produktem, 
jakości z  punktu widzenia użytkownika lub budowania wartości, a  także jakości 
w ujęciu strategicznym6.

Jakość, jak podaje W. Krencik, „to zespół cech każdego towaru, dotyczących 
poziomu nowoczesności, niezawodności, użytkowej wydajności, sprawności, trwa-
łości, kształtu, barwy, estetyki, gustów, mody itp. Wszystkie wymienione cechy to-
waru muszą być z kolei rozpatrywane z punktu widzenia konstrukcji wyrobu, tech-
nologii, zastosowanych surowców, materiałów, sposobów wykończenia itp.”7 Z kolei 
B. Miszewski podaje, iż jakość „to zespół cech fizycznych, dzięki którym ma zaspo-
kajać potrzeby ludzkie”8. Zarówno pierwsza, jak i  druga definicja znajdują swoje 
szerokie zastosowanie w gospodarce, niezależnie od branży. 

W przypadku budownictwa jakością nazwiemy zgodność z wymaganiami okre-
ślonymi przez klienta w umowie, wymaganiami dla wyrobów gotowych, produk-
tów, usług, procesów oraz specyfikacji technicznych w poszczególnych fazach reali-
zacji projektu9. 

2  L. Czarnecki, M. Kaproń, Budownictwo przyszłości = zrównoważone budownictwo, „Materiały Budow-
lane” 2012, nr 1, s. 72-73.
3  L. Czarnecki, Z. Paszkowski, Utrzymanie budynków i rewitalizacja obszarów miejskich zgodnie z zasa-
dami zrównoważonego rozwoju, XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie Warsztaty Projektanta Konstrukcji, 
Szczyrk 25–28 marca 2015, s. 193-229.
4  M. Piasecki, Metoda oceny budynku pod kątem zrównoważonego rozwoju, „Materiały Budowlane” 
2010, nr 5, s. 34-36.
5 A. Pabian, Budowlany proces inwestycyjny w koncepcji sustainability, „Przegląd Budowlany” 2012, nr 
10, s. 49-51.
6 Internetowa Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Jako%C5%9B%C4%87 [do-
stęp: 3.01.2017].
7 D. Horbaczewski, Filozoficzne źródła współczesnego pojmowania jakości, „Problemy Jakości” 2006, nr 
10, s. 10.
8  Ibidem.
9 T.H. Willis, W.D. Willis, A quality performance management system for industrial construction engine-
ering project, “International Journal of Quality&Reliability Management” 1996, 13(9), s. 40, za: S. Zapłata, 
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Ocena i uwarunkowania skuteczności, Wolters Kluwer Busi-
ness, Warszawa 2009, s. 127.
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Rysunek 1. Czynniki wpływające na jakość w branży budowlanej                              
Figure 1. Factors influencing quality in the building sectors 

Źródło: D. Arditi, M.H. Gunaydin, Factors that affect process quality in the life cycle of buil-
ding projects, “Journal of Construction Engineering and Management” 1998, 15(2), s. 196, 
za: S. Zapłata, Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Ocena i uwarunkowania skuteczno-
ści, Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 128.

Według S. Zapłaty jakość w  budownictwie określana jest przez wypadkową 
trzech czynników, którymi są:

1. Jakość projektu – stopień, w  jaki zadowala on klienta końcowego, biorąc 
pod uwagę wiele części składowych, w tym związanych z założeniami oraz warun-
kami technicznymi;

2. Jakość wykonania, nazywana również jakością zgodności lub jakością wy-
konawczą – to zgodność z wymaganiami zawartymi w projekcie, dotyczy zarówno 
całych obiektów, jak i poszczególnych etapów prac budowlano-montażowych;
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3. Jakość użytkowa, nazywana jakością eksploatacyjną – dotyczy postrzegania 
jakości obiektu, jego parametrów użytkowych i funkcjonalności przez końcowych 
użytkowników. Może być interpretowana zarówno w odniesieniu do samego pro-
jektu, jak i prac budowlano-montażowych10.

Rysunek 1 przedstawia czynniki wpływające na jakość w branży budowlanej; 
dotyczą one zarówno kwestii technicznych, jak i organizacyjnych, biorąc pod uwagę 
specyfikę branży oraz złożoność procesów i wymagań. Z tego też względu interpre-
tacja jakości w budownictwie zależeć będzie nie tylko od czynników obiektywnych, 
do jakich należą np. parametry techniczne, ale i  subiektywnych, związanych np. 
z poczuciem komfortu użytkowników. 

O jakości w budownictwie będzie mówić się zarówno w odniesieniu do nowo 
powstałych obiektów, jak i do tych, które już funkcjonują. Tak postawiony problem, 
kiedy projektanci oraz ekipy wykonawcze już dawno temu skończyli swoją pracę, 
rozszerza po raz kolejny problematykę jakości. Ocenę jakości budynku w trakcie 
jego użytkowania umożliwia m.in. tzw. metoda POE (Post-Occupancy Evaluation) 
autorstwa W.F.E. Preisera, H.Z. Rabinowitza i  E.T. White’a11. POE to kompletna 
i  spójna metodologia do oceny stopnia zadowolenia użytkowników budynku po 
pewnym okresie użytkowania. Metoda ta kładzie również nacisk na identyfikację 
rozwiązań architektonicznych, które nie zadowalają osób eksploatujących dany 
obiekt.

Początkowo twórcy metody POE oparli ją na trzech podstawowych obszarach 
jakości: technicznej, funkcjonalnej i behawioralnej. Następnie na skutek rozwoju fa-
cility management, dziedziny zajmującej się zapewnieniem funkcjonalności i spra-
wowaniem szeroko pojętej opieki nad budynkiem, metoda POE została poszerzona 
o kolejne dwa obszary jakości: jakość organizacyjną i jakość ekonomiczną12. Szcze-
gółowe obszary i kryteria jakościowe metody POE wymieniono w tabeli 1.

10  S. Zapłata, Zarządzanie jakością…, s. 127-128.
11  Więcej: W.F.E. Preiser, The evolution of Post-Occupancy Evaluation: Toward building performance and 
universal design evaluation, [w:] Learning from our buildings, A state-of-the-Practice Summary of Post-
Occupancy Evaluation, Federal Facilities Council Technical Report No., National Academy Press, Wash-
ington 2001, s. 9-22.
12  E. Niezabitowska, Od POE do BPE, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Architektura” 2008, z. 47, 
nr 1787, s. 145.
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Tabela 1. Kryteria jakościowe metody Post-Occupancy Evaluation (POE)
Table 1. Post-Occupancy Evaluation (POE) qualitative criteria

Kryteria jakości Wyjaśnienie

Jakość techniczna wyposażenie budynku w urządzenia techniczne, ich nowocze-
sność i stan utrzymania, bezpieczeństwo ludzi i mienia

Jakość funkcjonalna dopasowywanie przestrzeni obiektów do potrzeb odbywają-
cych się w nim procesów społecznych

Jakość behawioralna zaspokajanie potrzeb psychicznych użytkowników, takich jak: 
prywatność, terytorialność, poczucie bezpieczeństwa, estetyka

Jakość organizacyjna
dopasowanie wyposażenia instalacyjnego i  usług budynku 
i jego struktury przestrzennej do potrzeb organizacyjnych in-
stytucji w nim funkcjonującej

Jakość ekonomiczna

utrzymanie kosztów eksploatacji na odpowiednim poziomie, 
który zależy również od projektu, tzn. budynek nie powinien 
generować nadmiernych kosztów i powinien być np. energo-
oszczędny i/lub generować zyski, np. z wynajmu

Źródło: E. Niezabitowska, Od POE do BPE, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Archi-
tektura” 2008, z. 47, nr 1787, s. 145.

Na pojęcie jakości możemy więc patrzeć wielotorowo. W przypadku problema-
tyki niniejszego opracowania i   nawiązaniu do cytowanych wcześniej elementów 
zdefiniowanych przez S. Zapłatę, głównymi obszarami zainteresowań będą zarówno 
jakość projektu, ze wskazaniem na zastosowane rozwiązania w zakresie systemów 
stropowych; jakość techniczna, ze wskazaniem na użyte materiały budowlane, jak 
i jakość wykonania, ze wskazaniem na cały proces wykonania stropu w obiekcie.

Jakość dostępnych w Polsce materiałów budowlanych pozostawia wiele do ży-
czenia. Takie wnioski wynikają z danych zebranych i opublikowanych przez Związek 
Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa13 na postawie wyników 
badań udostępnianych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego14. W 2015 roku 
pobrano 361 próbek wyrobów budowlanych. Aż 61 proc. (219 wyrobów) nie speł-
niło deklarowanych przez producentów parametrów technicznych. 

Wśród badanych próbek najgorsze wyniki miały wyroby do izolacji cieplnej. 
Około 84  proc. przebadanych próbek nie spełniło deklarowanych właściwości 
użytkowych. Najlepiej w tym zestawieniu – choć trzeba z całą stanowczością po-
wiedzieć, że nie jest to wynik zadowalający – wypadły wyroby murarskie (40 proc. 
z wynikiem negatywnym) oraz cement i wapno budowlane (41 proc. z wynikiem 
negatywnym). 

13  http://www.dlabudownictwa.pl/jest-zle-czy-tylko-gorzej-wyniki1-badan-materialow-budowlanych/ 
[dostęp: 19.12.2016].
14  http://bip.gunb.gov.pl/index_probki.php [dostęp: 19.12.2016].
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Przyczyn takiej sytuacji przedstawiciele ZPPMdB upatrują w dwóch możliwych 
źródłach: działaniach celowych producentów lub niedostatecznym systemie kon-
troli produkcji z ich strony. W każdym z tych przypadków za nieprawidłowe ma-
teriały budowlane odpowiadają producenci. Jednak w sytuacji, w której obniżanie 
jakości jest działaniem celowym, tacy producenci zyskują nieuczciwą przewagę nad 
rzetelnymi konkurentami, którzy z uwagi na zastosowanie lepszych surowców i bar-
dziej zaawansowanych technologii oferują produkty relatywnie droższe. 

Jak uważają specjaliści Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla 
Budownictwa, winni takiemu stanowi rzeczy bywają także sami inwestorzy, użyt-
kownicy końcowi. To oni często, nawet mając świadomość nieprawidłowych para-
metrów wyrobów budowlanych, decydują się na ich zastosowanie z uwagi na atrak-
cyjną w momencie zakupu cenę.

Budynek w sensie ekonomicznym jest towarem i ma swoją rynkową wartość, 
którą skutecznie obniżają wszelkie błędy pojawiające się jeszcze przed rozpoczę-
ciem procesu budowlanego, w jego trakcie, jak również po jego zakończeniu. 

Błędy podczas budowy obiektów mieszkaniowych występują nader często. 
Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele i jest to tematyka wymagająca prowadze-
nia oddzielnych badań. Dokonując ogólnej analizy najczęstszych przyczyn błędów 
w realizacji prac budowlanych, wymienić można m.in.:

•	 błędne założenia projektowe;
•	 błędy procesu projektowania;
•	 wybór niewłaściwych technologii;
•	 brak właściwych kwalifikacji ekip wykonawczych;
•	 brak właściwego nadzoru prac budowlanych;
•	 niską jakość zastosowanych materiałów;
•	 budowę niezgodną z projektem oraz standardami sztuki budowlanej;
•	 zbyt szybkie tempo prac budowlanych;
•	 redukcję kosztów poprzez oszczędności na materiale i robociźnie;
•	 siłę przetargową inwestorów, których głównym celem jest krótkookresowa 

stopa zwrotu z inwestycji. 
Często źródłem problemów staje się kumulacja kilku wymienionych powyżej 

błędów, a należy pamiętać, że najniższe koszty naprawy dotyczą błędów, których 
udało się uniknąć. Dlatego tak ważną kwestią pozostaje sprawowanie kontro-
li o  charakterze prewencyjnym15. Tymczasem skala problemu jest coraz większa, 
a bieg wielu spraw kończy się na sali sądowej. 

Portal KRN.pl regularnie przeprowadza badania ankietowe, z którym wynika, 
że większość respondentów uważa, że jakość usług deweloperskich w  Polsce po-
zostawia wiele do życzenia. W 2008 roku jedynie 15 proc. ankietowanych było za-

15  Więcej: S.P. Robbins, D.A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 559-579.
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dowolonych z  jakości usług deweloperskich, natomiast aż 43,6 proc. uważało, że 
jakość ta jest niska16. W 2014 roku o niskiej jakości efektów pracy deweloperów było 
przekonanych już 56,8 proc. biorących udział w ankiecie17. Tymczasem jak wynika 
z badań spółki analizującej rynek nieruchomości Cenatorium18, dla klientów coraz 
większe znacznie mają jakość i standard wykończenia lokali. Te czynniki stają się 
ważniejsze od ceny, a coraz większym zainteresowaniem cieszy się rynek pierwotny. 

Na rynku obrotu nieruchomościami nadal przeważają transakcje z rynku wtór-
nego, ale tendencja pokazuje, że w największych miastach Polski już dwa na pięć 
mieszkań kupowanych jest od dewelopera i proporcja ta stale się zmienia na korzyść 
rynku pierwotnego. Jakość wykonania budynku wpływa bezpośrednio na wartość 
nieruchomości, dlatego klienci coraz częściej zwracają na to uwagę. 

Mimo tych trendów znane są przypadki deweloperów, którzy wciąż starają się 
zmniejszyć koszty inwestycji, stosując materiały budowlane o niższej jakości. Efek-
tem tych „oszczędności” są późniejsze kłopoty w eksploatacji budynku, a także spa-
dająca wartość zakupionych mieszkań. Klienci coraz częściej decydują się walczyć 
o sprawiedliwość w sądach. 

Na skutek stwierdzenia wad w nabytej nieruchomości klienci mogą dochodzić 
swoich roszczeń w stosunku do sprzedawcy, m.in. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), która weszła w ży-
cie w dniu 25 grudnia 2014 r. Ustawa ta wydłużyła okres rękojmi za wady fizyczne 
z trzech do pięciu lat. W przypadku stwierdzenia, że wady te powstały z winy firmy 
deweloperskiej przed przekazaniem kluczy do mieszkania, sprzedawca, w tym przy-
padku deweloper, będzie zobowiązany do ich usunięcia19. 

Problemem osób dochodzących roszczeń za wady budynku jest fakt, że sądy nie 
respektowały powództwa wspólnoty mieszkaniowej. Zgodnie z  uchwałą Sądu Naj-
wyższego z 23 września 2004 roku, III CZP 48/0420 wspólnota mieszkaniowa nie ma 
bowiem legitymacji czynnej do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, związa-
nych z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej, w stosunku do sprzedawcy od-
rębnej własności lokalu mieszkalnego. Jest jednak możliwe przelanie roszczeń na rzecz 
wspólnoty mieszkaniowej na podstawie umowy. Umowę cesji muszą jednak podpisać 
wszyscy właściciele lokali. Jest jeszcze jedna kwestia – przedmiotem takiej cesji mogą 
być jedynie roszczenia o naprawienie wady części wspólnej nieruchomości21. Takie 
orzecznictwo usankcjonowała uchwała Sądu Najwyższego z  dnia 29 stycznia 2014 

16  http://www.bankier.pl/wiadomosc/Jakosc-uslug-deweloperskich-pozostawia-wiele-do-zyczenia-1724817.
html [dostęp: 22.12.2016].
17  https://www.krn.pl/raport/jakosc-uslug-deweloperskich-w-polsce,312 [dostęp: 22.12.2016].
18  http://www.biznes.newseria.pl/news/nieruchomosci/dla_nabywcow,p1471075564 [dostęp: 22.12.2016].
19  5 lat rękojmi za wady budynku, http://www.administrator24.info/artykul/id6884,5-lat-rekojmi-za-
-wady-budynku [dostęp: 5.12.2016].
20 http://prawomieszkaniowe.com/wp-content/uploads/2016/02/uch-SN-III-CZP-48-04.pdf [dostęp: 22.12.2016].
21 http://prawomieszkaniowe.com/dochodzenie-roszczen-wady-budynku-wspolnote/ [dostęp: 23.12.2016].
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roku, III CZP 84/1322. Przykład wykorzystania możliwości przelania roszczeń na rzecz 
wspólnoty mieszkaniowej na podstawie umowy cesji został przedstawiony w tabeli 2.

Tabela 2. Studium przypadku – spór wspólnoty mieszkaniowej z firmą deweloperską
Table 2. Case study – dispute of a tenants’ association with a developer company
Przykładem wykorzystania możliwości przelania roszczeń na rzecz wspólnoty mieszkaniowej 
na podstawie umowy cesji może być powództwo Wspólnoty Mieszkaniowej we Wrocławiu 
– Sygn. akt I C 566/14. Zgodnie z opublikowanym 15 lipca 2014 roku wyrokiem zaocznym 
deweloper musi zapłacić na rzecz WM kwotę 135 260 zł 50 gr z odsetkami naliczonymi od 
marca tego roku. Wspólnota Mieszkaniowa domagała się zasądzenia na jej rzecz od dewelo-
pera wyliczonej przez biegłego kwoty stanowiącej różnicę między wartością nieruchomości 
wolnej od wad w stosunku do wartości tejże nieruchomości. Wymienione w pozwie wady to: 
wadliwe wykonanie dachu, obróbek blacharskich, rynien odpływowych, elewacji zewnętrznej, 
klatki schodowej i schodów zewnętrznych, garaży podziemnych. Jak widać lista tych wad jest 
dość długa i z pewnością negatywnie wpłynęła na komfort użytkowania mieszkań oraz ich 
wartość na rynku wtórnym. 

Źródło: http://orzeczenia.wroclaw.so.gov.pl/content/$N/155025000000503_I_C_000566_2014_
Uz_2014-09-22_001 [dostęp: 23.12.2016].

2. Błędy jakościowe systemów stropowych i ich skutki

Ze względu na specyfikę produktu, jakim są systemy stropowe, przyczyny błędów 
będą zbieżne z tymi wymienionymi powyżej, a ich skutki bywają dotkliwe – strop bo-
wiem stanowi element, którego wymiana w budynku jest prawie niemożliwa. 

Pierwszą grupę błędów stanowić będą błędy projektowe, w tym m.in. złe za-
łożenia, błędy obliczeniowe, wybór niewłaściwych technologii lub też skłonność 
inwestorów do czynienia nadmiernych oszczędności. Kolejną grupę błędów stano-
wią błędy wykonawcze. Należy pamiętać, iż wszelkie odstępstwa od projektu po-
czynione na skutek braku właściwego nadzoru mogą być brzemienne w skutkach. 
W przypadku stropów prefabrykowanych lub częściowo prefabrykowanych przed 
przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się szczegółowo z instruk-
cją montażu sporządzoną i dostarczoną przez producenta (jest to jego obowiązek, 
który w  przypadku braku instrukcji musi wyegzekwować nabywca stropu) oraz 
stosować się do ogólnie przyjętych zasad wykonywania prac budowlanych. Trzecią 
grupę błędów stanowi niewłaściwa eksploatacja, która przejawiać się może w nad-
miernym obciążeniu stropów, niezgodnie z założeniami projektowymi. 

Najczęstszymi uszkodzeniami stropów są:
•	 zarysowania powstałe na skutek błędów projektowych bądź nadmiernych 

obciążeń;

22  http://prawomieszkaniowe.com/wp-content/uploads/2016/02/uch-SN-III-CZP-84-13.pdf [dostęp: 
23.12.2016].
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•	 ugięcia, wybrzuszenia powierzchni dolnej, których przyczyny są takie same 
jak wymienione powyżej;

•	 raki i niedowibrowania mieszanki betonowej;
•	 ubytki otuliny;
•	 zużycie materiałów, korozja zbrojenia ze względu na brak ewentualnych prac 

konserwacyjnych lub wynikające z działania czynnika czasowego23.

3. Wybór systemu stropowego

Wybór odpowiedniego stropu podczas budowy domu ma duże znaczenie ze względów 
konstrukcyjnych, użytkowych oraz ekonomicznych. Z punktu widzenia konstrukcyjnego, 
co już zostało wcześniej zaznaczone zadaniem stropu jest przenoszenie obciążeń oraz od-
dzielenie kondygnacji budynku. Najważniejszymi parametrami będą w tym przypadku:

−	 nośność (dla klienta indywidualnego bardziej wymownym terminem jest 
wytrzymałość),

−	 rozpiętość,
−	 sztywność,
−	 wysokość konstrukcyjna. 
Wśród podstawowych parametrów użytkowych najważniejszymi będą:
•	 dźwiękoizolacyjność,
•	 termoizolacyjność, 
•	 pozostałe parametry bądź czynniki związane ze zdrowiem (odpowiadające 

m.in. za poczucie komfortu i dobrostan mieszkańców).
Wymienione powyżej parametry konstrukcyjne są omawiane w bogatej literatu-

rze przedmiotu, a determinują je normy, umiejętności projektanta oraz możliwości 
technologiczne. Podobnie rzecz się ma z dźwiękoizolacyjnością oraz termoizolacyj-
nością, które odpowiadają za szeroko rozumiane poczucie komfortu mieszkańców, 
jednak nie są to jedyne kryteria. 

Autorzy raportu „Barometr zdrowych domów 2016”24 przed zdefiniowaniem 
czynników odpowiadających za zdrowie i  komfort w  domach zbadali poziom de-
klarowanego poczucia zdrowia wśród ankietowanych. Pierwsze miejsce w rankingu 
zdobyli Duńczycy (54 proc. osób zadeklarowało dobre samopoczucie, 22 proc. złe sa-
mopoczucie), na drugim miejscu uplasowali się mieszkańcy Szwajcarii (48 proc. osób 
z dobrym samopoczuciem, 17 proc. ze złym samopoczuciem), na trzecim Austriacy 

23 Ł. Drobiec, Uszkodzenia stropów żelbetowych, materiały szkoleniowe, grudzień 2016, s. 2, 59; Z. Pająk, 
Ł. Drobiec, Stropy gęstożebrowe w praktyce budowlanej, „Materiały Budowlane” 2009, nr  5, s. 20-22.
24 Badanie to zostało przeprowadzone już po raz drugi z inicjatywy Grupy Velux w 14 krajach Europy, na 
próbie 14 000 respondentów. Całość badań koordynowali naukowcy z Uniwersytetu Humboldta w Ber-
linie pod kierunkiem B. Wegenera. Natomiast z polskiej strony analizę badań przeprowadzili naukowcy 
z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, pod kierunkiem 
W. Piątkowskiego. Więcej: Polacy i Europejczycy o swoich domach i ich wpływie na zdrowie – wyniki 
badania, Informacja prasowa z dn. 21 września 2016 r., http://prasa.velux.pl/download/236017/barome-
trzdrowychdomoacutew2016.pdf [dostęp: 2.01.2017].
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(45 proc. osób z dobrym samopoczuciem, 25 proc. ze złym samopoczuciem)25. W ra-
porcie podano czynniki wpływające na samopoczucie w domu. Zalicza się do nich:

−	 wielkość domu;
−	 stan budynku;
−	 relacje z sąsiadami;
−	 jakość snu;
−	 klimat wewnętrzny (temperatura i świeże powietrze);
−	 wilgotność, ilość pleśni;
−	 koszty energii;
−	 światło dzienne26.
Przedstawione powyżej czynniki tworzą model samopoczucia w domu B. We-

genera i M. Fedkenheuera, umożliwiający pomiary przedstawione w omawianym 
badaniu. Autorzy raportu podają również pięć cech zdrowego domu, które w spo-
sób obrazowy zaprezentowano na rysunku 2. 

W okresie wrzesień 2015 – luty 2016 przeprowadzone zostały badania ilościowe, 
których celem było wyłonienie najważniejszych kryteriów, jakimi kierują się osoby 
biorące udział w procesie budowlanym, dokonujące wyboru stropu lub mające istotny 
wpływ na jego wybór. Kwestionariusz ankietowy skierowano do projektantów (kon-
struktorów), wykonawców, dystrybutorów oraz inwestorów. Do czynników o charak-
terze techniczno-ekonomicznym w procesie wyboru systemu stropowego zaliczono:

•	 parametry konstrukcyjne;
•	 szybkość montażu/wykonania;
•	 ostateczny koszt wykonania stropu;
•	 koszt prefabrykatu (ewentualny, jeżeli występuje);
•	 niższe koszty pracy (m.in. poprzez eliminację części prac dzięki zastosowa-

niu innowacyjnych rozwiązań technologicznych);
•	 łatwość wykonania;
•	 zgodność z eurokodami;
•	 możliwość redukcji błędów na budowie.
Wśród najważniejszych kryteriów technicznych, jakie poddane zostały badaniu, 

wyszczególniono:
−	 dźwiękoizolacyjność;
−	 termoizolacyjność;
−	 wykończenie powierzchni dolnej stropu;
−	 kryteria ekologiczne;
−	 ochronę zdrowia27.

25 Barometr zdrowych domów 2016, http://prasa.velux.pl/download/236018/velux-barometr2-2016.pdf 
[dostęp: 2.01.2017].
26 Ibidem, s. 14.
27 A. Kisiołek, Rynek systemów stropowych w Polsce. Analiza wybranych rozwiązań na przestrzeni lat 
2015–2016, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp., Środa Wlkp. – 
Poznań 2017, s. 120-124.
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Rysunek 2. Pięć cech zdrowego domu 
Figure 2. Five characteristics of a healthy house

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Barometr zdrowych domów 2016, http://
prasa.velux.pl/download/236018/velux-barometr2-2016.pdf, s. 12 [dostęp: 2.01.2017].

Wymienione cechy systemów stropowych wymagają dalszych uzupełnień, po-
głębionych analiz, jak również badań, także w  szerszym marketingowym ujęciu. 
Nawet przedstawione w takiej formie tworzą zestaw kryteriów, jakimi klient może 
kierować się w procesie analizy własnych potrzeb związanych z rozwiązaniem stro-
powym. Dzięki temu opracowano mapę potrzeb klienta dokonującego wyboru, 
a następnie zakupu optymalnego do swoich potrzeb systemu stropowego. Mapa ta 
została przedstawiona na rysunku 3. 

Ideą opracowania mapy potrzeb była chęć dostarczenia klientowi odpowiednie-
go narzędzia ułatwiającego podjęcie ostatecznej decyzji zakupowej. Klient, szcze-
gólnie ten indywidualny, ma co do zasady bardzo ograniczoną wiedzę na temat 
systemów stropowych, ogranicza się do ogólnych szczątkowych informacji pozy-
skanych z Internetu lub nie ma żadnej wiedzy na ten temat. Z tego względu najczę-
ściej bazuje na opiniach wykonawcy, rzadziej projektanta lub kierownika budowy. 

 
 

 

 
 
 

5 cech  
zdrowego domu 

 

1. Dobre warunki do snu 

2. Komfort cieplny we wnętrzu 

3. Świeże powietrze 

4. Zadowalający poziom światła 
dziennego 

5. Odpowiedni poziom wilgotności 
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Tymczasem to inwestor będzie użytkownikiem stropu, dlatego powinien posiadać 
nie tyle elementarną wiedzę techniczną, ile wiedzieć, jakie funkcje, cechy i parame-
try techniczno-użytkowe są dla niego ważne w procesie wyboru systemu stropowe-
go i jak przekładają się w trakcie procesu budowlanego na takie podstawowe wiel-
kości, jak czas budowy oraz ostateczny koszt danego elementu bądź całego etapu 
realizacji inwestycji. 

Rysunek 3. Wybór systemu stropowego – mapa potrzeb
Figure 3. Selection of a floor system – map of needs
Co ma dla Pani/Pana znaczenie przy wyborze odpowiedniego stropu? Prosimy o za-
znaczenie najistotniejszych elementów. Pozwoli nam to wybrać strop dostosowany 
do Państwa potrzeb.

Źródło: opracowanie własne.
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Dzięki mapie potrzeb, którą klient wypełnia sam lub przy pomocy doradcy 
techniczno-handlowego, uzyskuje on świadomość unikalnych cech produktu (lub 
jak proponują L.M. Lodish, H.L. Morgan i  S. Archambeau „unikalnej wartości 
oferty” [ang. Unique Value Proposition – UVP] jako kwintesencji wyjątkowości28), 
co może następnie wykorzystać podczas analizy dostępnych na rynku rozwiązań 
w trakcie podejmowania decyzji oraz finalizując zakup. 

Narzędzie, jakim jest przedstawiona w niniejszym opracowaniu mapa potrzeb, 
ma pomóc również w usystematyzowaniu już posiadanej wiedzy o systemach stro-
powych innych uczestników procesu budowlanego lub inwestorów instytucjonal-
nych, których wiedza na ten temat z różnych względów, w tym wykształcenia for-
malnego lub doświadczenia, jest bardziej zaawansowana.

Zakończenie

Na dynamicznie rozwijającym się, lecz silnie nasyconym rynku materiałów 
budowlanych, których niszą jest rynek systemów stropowych, kwestie jakościowe 
stanowią istotną składową budowania przewagi konkurencyjnej. Przytoczone w ni-
niejszym artykule przykłady degradacji jakości materiałów budowlanych powin-
ny stanowić ostrzeżenie dla przedsiębiorstw, które o kwestiach jakości zapominają 
w dążeniu do maksymalizacji marży. Rezultatem tak krótkowzrocznej postawy są 
błędy, co w przypadku materiałów budowlanych takich jak systemy stropowe pro-
wadzi nie tylko do pogorszenia komfortu użytkowania, lecz również może stanowić 
zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

Przedstawione powyżej potrzeby konsumentów wyznaczają kierunki, w jakich 
wielotorowo będzie rozwijać się współczesne budownictwo, w tym również charak-
teryzujący się wieloletnią stagnacją segment systemów stropowych. Zmieniająca się 
świadomość klienta oraz rosnące oczekiwania i wymagania w stosunku do produk-
tu stropowego będą siłami kreującymi nowe, innowacyjne oraz wysokojakościowe 
rozwiązania. Zmianom podlegać będą nie tylko parametry techniczne, użytkowe 
i jakościowe, lecz również rynkowe definiowanie produktu.

Przeprowadzone badania dotyczyły stosunkowo szerokiego lecz ogólnego ob-
szaru aspektów jakościowych, jak również kryteriów wyboru systemów stropowych 
dla różnych grup odbiorców/decydentów, w tym projektantów, wykonawców, dys-
trybutorów oraz inwestorów. Dalsze kierunki badań powinny obejmować pogłę-
bioną analizę czynników jakościowych w zakresie sfer: projektowej, wykonawczej 
i użytkowej, a także badania preferencji zakupowych oddzielne dla poszczególnych 
grup osób, mających wpływ na podejmowanie decyzji w procesie budowlanym.

28  L.M. Lodish, H.L. Morgan, S. Archambeau, Marketing – to działa!, Wolters Kluwer Business, Warsza-
wa 2010, s. 25.
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REFLECTIVE LEARNING FACILITATORS 
 

NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE UCZENIE SIĘ 
REFLEKSYJNE

Abstract: In social constructivist approaches to learning reflection is considered as a   criti-
cal component of this process. There are many reasons why disposition to reflect cannot be 
considered as a natural state, especially in the work settings. Overcoming reflection barriers 
is important as reflective behaviour is an essential factor of organizational learning. It is also 
difficult, and therefore needs education and facilitation. As highly effective reflective learning 
facilitators are considered techniques that assume social interactions and dialogue, e.g simula-
tion games, behavioural simulations, storytelling techniques. Specific features of these facilita-
tors may imply difference in their effectiveness in concrete didactic or developmental contexts. 
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The main aims of this paper are to demonstrate the importance of reflection as a crucial ele-
ment of individual and organizational learning and to compare some of the most effectual 
techniques that can serve as facilitators of this process. The comparison is made according to 
the kind of experience that given technique provides, reflection triggers, and reflection forms. 

Keywords: reflection, organizational learning, simulation games, behavioural simulation

Streszczenie: W konstruktywistycznych podejściach do uczenia się refleksja jest uznawana za 
krytyczny element tego procesu. Refleksyjności z wielu powodów nie można uznać za oczywi-
stą dyspozycję, zwłaszcza w kontekście pracy. Przezwyciężanie barier utrudniających refleksję 
jest istotne ze względu na jej znaczenie dla uczenia się organizacyjnego. Jest to jednocześnie 
trudne, dlatego wymaga edukacji i wspomagania. Za szczególnie efektywne facylitatory ucze-
nia się organizacyjnego uznaje się techniki bazujące na społecznych interakcjach i dialogu, np. 
gry symulacyjne, symulacje behawioralne, techniki storytelling. Ich specyficzne cechy mogą 
wpływać na różnice w ich efektywności w konkretnych zastosowaniach. 
Główne cele artykułu to wykazanie znaczenia refleksji jako kluczowego elementu uczenia 
się indywidualnego i organizacyjnego oraz porównanie technik wspomagających te procesy. 
W porównaniu uwzględniono rodzaj doświadczenia, wyzwalacze refleksji i jej formy.

Słowa kluczowe: refleksja, uczenie się organizacyjne, gry symulacyjne, symulacje behawioralne

Introduction

It is widely recognized that learning is a multidimensional and multilevel pro-
cess, that can be considered from different perspectives. Also organizational learn-
ing, although undertheorized1, is established as a central organizational process that 
affects innovativeness, organizational changes and thus enhances or undermines 
organizations’ capabilities and their competitive advantage.

There is vast body of literature that investigates factors undermining and facili-
tating organizational learning and learning behaviours in organizations. In social 
constructivist approaches special meaning is attributed to reflection. 

The main aims of this paper are to examine the importance of reflection as 
a crucial element of individual and organizational learning and to compare some of 
the most effectual techniques that can serve as facilitators of this process. The paper 
is organized as follows: First, the author provides review of learning theories that 
inform individual and organizational learning research and discuss the evolution 
of reflection classifications. In the second part conditions to achieving and impedi-
ments to implementing critical reflection in the workplace settings are presented as 

1  Paradoxically enough, organizational learning field can be considered also as overtheorized as its literature 
contains “a number of different, and sometimes contradictory, assumptions about the learning process, the 
role of individual and collective actors, the nature of organizational systems, and the way in which such 
systems change and adapt through learning” (E. Mitleton-Kelly, B. Ramalingam, Organisational learning 
and complexity science: exploring the joint potential, [w:] P. Allen, S. Maguire, B. McKelvey (eds.), The SAGE 
handbook of complexity and management, Sage Publications, Los Angeles 2011, pp. 351).
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reasons why disposition to reflect cannot be considered as a natural state. The third 
part includes a review of approaches to encourage and facilitate reflective behaviour, 
and finally a comparison of reflective learning facilitators is presented. 

 
1. Reflection as the critical component of learning

 
In constructivist approaches to learning, especially in experiential learning the-

ories, reflection is considered as a key element, driving force of this process. 
Drawing on the legacy of J. Dewey, J. Piaget, and L. Vygotsky, social constructiv-

ist perspective regarded learning as process of knowledge construction, that is:
•	 active (people actively construct and reconstruct their knowledge systems);
•	 individual (each learner create his/her subjective representation of reality 

in individual way);
•	 social (knowledge is constructed in a particular social context);
•	 context dependent (individual’s learning occurs in contexts to which it is 

relevant);
•	 reflective (knowledge construction and meaning-making requires articula-

tion and dialogues)2.
Among models and approaches consistent with this characteristic are i.a. ex-

periential learning theory (Kolb’s model)3, transformative learning theory4, action 
science5, action learning6.

In Kolb’s7 model learning cycle consists of four stages: concrete experience, reflective 
observation, abstract conceptualization, and active experiment. In this integrated pro-
cess reflection (reflective observation) is a requisite stage, although no more important 
than other stages. In D. Schön’s and J. Mezirow’s theories the central role of reflection 
in learning, especially second-order learning, is evident. C. Argyris and D. Schön8 dis-
cerned two types of learning; single-loop-learning and double-loop-learning. The for-
mer one depicts reproductive learning process during which neither goals of action, nor 

2  D.H. Jonassen, K.L. Peck, B.G. Wilson, Learning with technology: A constructivist perspective. Prentice 
Hall, Englewood Cliffs 1999; P.E. Doolittle, D. Hicks, Constructivism as a theoretical foundation for the 
use of technology in social studies, “Theory and Research in Social Education”, 31(1), 2003, pp. 72-104.
3  D.A. Kolb, Experiential learning: Experience as the source of learning and development, Prentice Hall, 
Englewood Cliffs 1984.
4  J. Mezirow, How critical reflection triggers transformative learning, [in] J. Mezirow (ed.), Fostering 
critical reflection in adulthood, Jossey-Bass, San Francisco 1990, pp. 1–20.
5  C. Argyris, D.A. Schön, Organizational Learning: a  theory of action perspective, Addison-Wesley, 
Reading 1978.
6  R.L. Dilworth, Explaining traditional action learning: concepts and beliefs, [in:] Y. Boshyk, R.L. Dilworth 
(eds) Action Learning: history and evolution. Palgrave, Basingstoke 2010, pp. 3-28.
7  D.A. Kolb, Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Prentice Hall, 
Englewood Cliffs 1984.
8  C. Argyris, D.A. Schön, Organizational Learning: a  theory of action perspective. Addison-Wesley, 
Reading 1978.
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assumptions that underlie action are not questioned. Reflection is aimed at correction 
process (making things better). Double-loop learning involves critical stance toward ac-
tion, its goals, and assumptions. Reflection is aimed at understanding and evaluation of 
actions, choices, goals (making better things) which can lead to changes.

Table 1. Definitions of reflection in learning process
Tabela 1. Definicje refleksji w procesie uczenia się

Definition Source
reflection:
 ‘‘…active, persistent and careful consideration 
of any belief or supposed form of knowledge in 
the light of the grounds that support it and the 
further conclusions to which it tends’’*

Dewey J., How we think: A  restatement 
of the relation of reflective thinking to the 
educative process. Heath & Company, 
New York 1933, p. 9

reflection:
“…the process of internally examining and ex-
ploring an issue of concern, triggered by an ex-
perience, which creates and clarifies meaning 
in terms of self, and which results in a changed 
conceptual perspective”

Boyd E.M., Fales, A.W., Reflective learn-
ing: Key to learning from experience, 
“Journal of Humanistic Psychology”, 
23(2), 1983, p. 100.

reflection:
“…activity in which people recapture their expe-
rience, think about it, mull it over and evaluate 
it”

Boud D.J., Keogh R., Walker D., Reflec-
tion: turning experience into learning, 
Kogan Page, London 1985, p. 33.

reflection-on-action:
“…thinking back on what we have done in or-
der to discover how our knowing-in-action may 
have contributed to an unexpected outcome”

Schön D.A., Educating the reflective 
practitioner: Toward a  new design for 
teaching and learning in the professions. 
Jossey-Bass, San Francisco 1987, p. 26.

critical reflection:
“reflection on one’s own premises”

Mezirow J., How critical reflection trig-
gers transformative learning, [in:] J. 
Mezirow (ed.) Fostering critical reflec-
tion in adulthood. Jossey-Bass, San 
Francisco 1990, p. 18.

intensive reflection:
“…involving a change in personal beliefs”

Peltier J.W., Hay A., Drago W., The re-
flective learning continuum: Reflecting on 
reflection, “Journal of Marketing Educa-
tion”, 27(3), 2005, p. 253.

* K.M. Roessger, The effect of reflective activities on instrumental learning in adult work-
related education: A critical review of the empirical research, “Educational Research Review” 
2014, 13, p. 21.
Source: own elaboration.

J. Mezirow in his transformative learning theory distinguished between reflec-
tion that is focused on procedures or methods in problem solving processes (instru-
mental learning) and critical reflection that challenges “assimilated meaning per-
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spectives, which determine what, how, and why we learn”9. Only critical reflection 
can lead to higher-order (transformative) learning. 

Definitions of reflection are permanently debatable. Table 1 presents evolution 
of this concept. While early notions equate reflection with ex post reflection, the lat-
ter distinguish reflection focused on questioning existing assumptions (Mezirow’s 
“critical reflection”) and reflection as integral element of action.

D. Schön (1983) distinguished in reflective practice two forms of reflection: reflec-
tion-in-action and reflection-on-action. Reflection-in-action means reflecting about 
action while the relevant experience occurs. Much of this reflection remains tacit and 
even unconscious, though it shapes the way the action is performed. As D. Schön puts 
it: “In an action-present – a period of time, variable with the context, during which 
we can still make a difference to the situation at hand – our thinking serves to reshape 
what we are doing while we are doing it.”10 Reflection-on-action means retrospective 
analysis, “thinking back on what we have done in order to discover how our knowing-
in-action may have contributed to an unexpected outcome”11. 

Most researchers agree that in the work-place settings effective reflection needs 
social interaction. Critically reflective work behaviour can be defined as “a set of 
connected activities carried out individually or in interaction with others, aimed 
at optimizing individual or collective practices, or critically analysing and trying to 
change organizational or individual values”12. As learning ability is the fundamental 
premise of organizational learning, and reflection is crucial element of learning, 
reflective behaviour in the work-settings appears to be an important factor of or-
ganizational learning and practice-based innovations13. 

9  J. Mezirow, How critical reflection triggers transformative learning, [in] J. Mezirow (ed.) Fostering critical 
reflection in adulthood. Jossey-Bass, San Francisco 1990, p. 18.
10  D.A. Schön, Educating the reflective practitioner: Toward a new design for teaching and learning in 
the professions. Jossey-Bass, San Francisco 1987, p. 26.
11  Ibidem.
12  M. van Woerkom, The concept of critical reflection and its implications for human resource development. 
“Advances in Developing Human Resources” 2004, 6(2), p. 186.
13  See e.g.: P. Nilsen, P.E. Ellström, Fostering practice-based innovation through reflection at work, [in:] H. 
Melkas, V. Harmaakorpi (eds.), Practice-based innovation: Insights, applications and policy implications. 
Springer, Berlin – Heidelberg 2012, pp. 155-172; G. Messmann, R.H. Mulder, Reflection as a facilitator 
of teachers’ innovative work behaviour, “International Journal of Training and Development” 2015, 19(2), 
pp. 125-137.
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2. Needs for facilitating reflective work behaviours
 
Conditions to achieving reflection in the workplace settings include14:
•	 learner’s cognitive skills (i.e. ability to describe an experience, to analyse it 

and the factors that it influenced, to synthesise knowledge achieved from this expe-
rience with one’s knowledge system), 

•	 learner’s self-efficacy, active engagement, motivation, open-mindedness, 
wholeheartedness, and responsibility,

•	 perceived psychological safety, supportive working environments,
•	 time, place, and “formal opportunity” to spend some time on reflective ac-

tivity (i.e. discussion);
•	 organizational culture that legitimizes and fosters reflection in the workplace.
There are many impediments to implementing critical reflection in the workplace 

settings. One of them is routinisation. As S. Henzer and coauthors expressed it: “Re-
flection is unlikely to occur in familiar situations in which professionals apply routine 
work practices. In contrast, new, unexpected or challenging situations trigger reflec-
tion processes because they afford professionals the chance to extend the knowledge 
necessary to manage the situation’s demands”15. On the other hand, to perceive com-
plexity of the decision context, one needs time, motivation and ability to reflect upon 
it. As human beings we developed action bias i.e. “a tendency to overreact in the face 
of risks and uncertainties”16. In other words, in uncertain or risky situations people 
prefer to do anything than nothing (even when doing nothing is the optimal choice), 
especially when their activity can be noticed or rewarded. In the organizational life 
this natural bias for action manifests itself in action-oriented culture.

Decision makers are also prone to groupthink syndrome (“a mode of thinking 
that people engage in when they are deeply involved in a cohesive in-group, when 
the members’ strivings for unanimity override their motivation to realistically ap-
praise alternative courses of action”17) and cognitive biases (mental shortcuts), for 
example anchoring (the propensity to rely mostly on chosen, sometimes irrelevant, 
aspects of situation), confirmation bias (choosing and relying on information that 
supports one’s view while neglecting information that contradicts it), availability 
heuristic (the inclination to overvalue the weight of more available information). 

14  S. Hetzner, H. Heid, H. Gruber, Using workplace changes as learning opportunities: Antecedents to 
reflection in professional work, “Journal of Workplace Learning”, 27(1), 2015, pp. 34-50; P. Nilsen, P.E. 
Ellström, Fostering practice-based innovation through reflection at work, [in:] H. Melkas, V. Harmaakorpi 
(eds.), Practice-based innovation: Insights, applications and policy implications. Springer, Berlin – 
Heidelberg 2012, p. 167 and works cited there.
15  S. Hetzner, H. Heid, H. Gruber, Using workplace changes as learning opportunities: Antecedents to 
reflection in professional work, “Journal of Workplace Learning” 2015, 27(1), p. 36.
16  S. Tasic, Are regulators rational? “Journal des Economistes et des Etudes Humaines” 2011, 17/1, 
article 3, p. 3.
17  I.L. Janis, Victims of groupthink, Houghton Mifflin, Boston 1972, p. 9.
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Concluding, there are many reasons why disposition to reflect cannot be con-
sidered as a  natural state, especially in the work settings. Overcoming reflection 
barriers needs education and facilitation. 

3. Tools for learning critical reflection and facilitating reflective 
work behaviours

 
Critical reflection can and should be trained and fostered. In this section some 

specific techniques will be characterised. They can be applied in didactic or training 
courses, in organization development projects and in organizational practice.

Storytelling
Storytelling is a generic tool in dialogical brand of Organizational Development 

practice18. Specific techniques include i.a.: Narrative Mediation, Open Space Tech-
nology, Participative Design, Search Conference, World Café.

B. Kaye and B. Jacobson19 identified three crucial elements of storytelling that are: 
•	 the story per se;
•	 the understanding: the story let the tellers and the listeners understand 

phenomena or processes that were not known to them before (or were known only 
superficially);

•	 the shared meaning: the story and its shared understanding can serve as 
a metaphor that facilitates understanding of other phenomena.

Conversation is a  basic medium of human interactions. This constitutes the 
power of storytelling as reflection facilitator. As a powerful approach to create com-
mon understanding, shared vision, sense-making, and to induce knowledge trans-
fer, storytelling can result in work-related innovations and changes that are down- 
and self-generated. Shared stories in organizations offer unique metaphors that can 
help understand and communicate specific events and experiences. 

Theatre-based sessions and behavioural simulations 
Theatre-based intervention is kind of participatory action research (action and 

art-based research). In theatre-based sessions participate employees (2–28 per-
sons), researchers, and artists (theatre instructor). The structure of the exemplary 
intervention is illustrated in Table 2. 

18  G.R. Bushe, R.J. Marshak, The dialogic organization development approach to transformation and 
change, [in:] W. Rothwell, J. Stravros, R. Sullivan (eds.), Practicing Organization Development, Wiley, San 
Francisco 2016, pp. 407-418. 
19  B. Kaye, B. Jacobson, True tales tall tales: the power of organizational storytelling, “Training & 
Development”, March 1999, pp. 44–51, as cited in: D.E. Gray, Facilitating management learning: Developing 
critical reflection through reflective tools, “Management Learning” 2007, 38(5), p. 499.
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Table 2. The structure of theatre-based intervention
Tabela 2. Struktura interencji opartej na technikach teatralnych

Step Contents
1. Generation of themes (orientation to 
“Theatrical Images”)

Reflecting on still images illustrated by artist 
and researcher.

2. Inquiry and reminiscence (individual 
story; recalling one’s experiences)

Participants describe “images” of their ev-
eryday work. The images can be shared with 
other participants.

3 Narration and sharing (collective story; 
a  mixture of the group members’ experi-
ences, composed into a story)

Members of homogeneous, small groups 
(3–7 persons) describe in 3–8 pictures events 
which lead to problems.

4 Sharing and exploring (oral presentations 
and collective analysis of group stories)

Pointing out the turning points of the stories, 
identifying alternative chains of events.

5 Exploring and reflecting (reflective dis-
cussion and reflective questioning)

Outlining the wider context, how the acts of 
the participants and changes in practices im-
pact on others and vice versa.

6 Exploring, generating and analysing 
(working out what needs to be done dif-
ferently)

Making social structures visible, mapping al-
ternative practices.

Source: A. Pässilä, T. Oikarinen, A. Kallio, Creating dialogue by storytelling, “Journal of 
Workplace Learning” 2013, 25/3, pp. 166-167.

Theatre-based interventions offer environment for safe exploration of important 
work-related matters. As A. Pässilä and co-authors put it: “In artful framing, the mem-
bers of an organisation as learners express and address their own questions, percep-
tions, and interpretations by doing and by acting”20. In this context theatre serves as 
forum for collective experiences’ articulation, and for interaction (discussion).

According to A. Pässilä and co-authors positive outcomes of this intervention 
included not only practical ideas (what needs to be done, how to deepen co-opera-
tion), but also “shared awareness about how one’s actions create and transmit social 
situations”21.

Similarly to theatre-based sessions in some applications of behavioural simula-
tion (also known as “live simulation” or “role-playing”) participants assume their 
own organizational roles and imitate processes and situations from organizational 
real-life. These carefully prepared simulation workshops are usually parts of ex-
panded developmental interventions aimed at knowledge integration, increasing 
processes’ understanding, business processes’ analysis and improvements, knowl-

20  A. Pässilä, T. Oikarinen, R. Vince, The role of reflection, reflection on roles: practice-based innovation 
through theatre-based learning, [in:] H. Melkas, V. Harmaakorpi (eds.), Practice-based innovation: Insights, 
applications and policy implications, Springer, Berlin – Heidelberg 2012, p. 179.
21  A. Pässilä, T. Oikarinen, A. Kallio, Creating dialogue by storytelling, “Journal of Workplace Learning” 
2013, 25/3, p. 167.
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edge diffusion, organizational change initiation, enhancing organizational innova-
tion, encourage interaction between organizational units and functions22. 

Behavioural simulation-based interventions consist of series of simulation 
workshops, each ended with debriefing session. While the first simulation usually 
show the status quo of the examined process, the subsequent ones explore modifica-
tions and innovative solutions. Sometimes it is useful to exchange the participant’s 
roles which enables them to see the process from several points of view. The ba-
sic principles of this approach is broad participation and a democratic atmosphere 
both during simulation and the following debriefing sessions. 

Simulation games 
Simulation can be simply defined as “goal-directed experimentation with dy-

namic models”23. When this dynamic model includes real people and fits the defini-
tion of a game24 it can be termed simulation game. V. Peters and M. van de West-
elaken define a simulation game as “a system (model) of actors (roles) and the inter-
relations between them (regulated by rules), pursuing a specific goal”25. A serious26 
simulation game session consists of three stages:

•	 introduction (briefing) and preparation,
•	 simulation (game play),
•	 debriefing
and is monitored by game facilitators (arbiters, instructors).
Whereas the aim of the first stage is mental and emotional preparation for the 

game session, the last stage is considered as the crucial stage of a game session. The 
main goal of this stage is to support reflection on finished experience. As T. Ryan 
expressed this “the power of simulation games lies to a large degree in the success of 
the debriefing session”27. The three main phases of game debriefing are depicted in 

22  K. Korhonen, P. Pekkanen, T. Pirttilä, Role game as a method to increase cross-functional understanding 
in a supply chain, “International Journal of Production Economics” 2007, 108(1), pp. 127-134; R. Lavikka, 
R. Smeds, M. Jaatinen, A  process for building inter-organizational contextual ambidexterity, “Business 
Process Management Journal” 2015, 21(5), pp. 1140-1161.
23  T. Ören, The many facets of simulation through a  collection of about 100 definitions, “SCS M&S 
Magazine” 2011, 2(2), p. 90.
24  According to J. Juul’s definition, a  game is “a rule-based system with a  variable and quantifiable 
outcome, where different outcomes are assigned different values, the player exerts effort in order to 
influence the outcome, the player feels attached to the outcome, and the consequences of the activity are 
optional and negotiable” (J. Juul, The game, the player, the world: looking for a heart of gameness; [in:] M. 
Coiper, J. Raessens (eds.), Level up: digital games research conference proceedings, Universiteit Utrecht, 
Utrecht 2003, p. 30).
25  V. Peters, M. van de Westelaken, The management approach: Thinking in systems; [in:] L. de Caluwé, 
G.J. Hofstede, V. Peters (eds.), Why do games work? In search of the active substance, Kluwer, Deventer 
2008; p. 157.
26  A game played with intentional purpose other than entertainment.
27  T. Ryan, The role of simulation gaming in policy-making, “Systems Research and Behavioral Science” 
2000, 1, pp. 363.
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Fig. 1. Some games need an additional phase which occurs before Description. This 
is a desensitization phase (a cooling down session) during which participants are 
helped to leave their roles. This phase is necessary if the game triggers strong emo-
tions (anger, frustration, envy).

Figure 1. Game debriefing model
Rysunek 1. Model podsumowania rozgrywki

Source: A. Balcerak, J. Woźniak, Gry menedżerskie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologicz-
ne, Sopot 2016, p. 114.

Simulation games are used mostly as didactic and training tools, but also – as 
vehicles for developmental interventions in organizations. In the latter usage there 
is place for co called specific games (tailor-made games) that represent given organi-
zation/industry/market. 

Simulation games offer safe experimental environment. Negative consequences 
of players’ decisions do not affect any real organisation. Participants’ curiosity is not 
hampered by fear of error, so they can learn from errors and mistakes. They usually 
generate involvement, positive attitudes and high motivation of participants. High 
involvement promotes learning and helps to personalize game-based conclusions. 

 

 

 

 

 



Reflective learning facilitators 
209

A. van Bilsen and co-authors recapitulated unique features of simulation games 
as follows: “Simulation games are probably the only decision support method that 
can realistically incorporate human players and social interactions, physical and so-
cial rules, mental and computer models, as well as individual and collective goals”28.

Conclusions

The generic tool for reflection facilitation is a story. The specific methods out-
lined in the previous section differ in chosen form for that tool. Whereas storytell-
ing is established on pure narration, the stories plotted during theatre-based ses-
sions are “dressed” – exposed in dramaturgical frames, which makes them open for 
interpretation. Dialogues developed during these sessions use metaphorical con-
structs (images, scenes), they can express emotions and feelings in a safe way. In 
both theatre-based sessions and behavioural simulations action is accompanied by 
narratives. In massive realistic behavioural simulations narratives can completely 
substitute action, thus the story are far from hidden. On the contrary, both “tellers” 
and “listeners” wish to give/take the whole of their stories. 

In a simulation game session every player get his/her own story which is deliber-
ately hidden (at least partly) from the other players till the end of the game. Thus, to 
understand causes of important game events, premises for competitors’ action, and 
– in consequence – the game’s results, they need sharing and completing their stories. 

Table 3 compares three reflection facilitators according to the kind of experience, 
reflection triggers, and reflection forms. Instead of pure or “dressed” stories, simula-
tion games offer mostly motives for story completion in order to understand causes 
of game results. These motives trigger critical reflection. Participants of realistic be-
havioural simulations inform each other “as is” and the presented state causes the 
question “Why like this?” and exploration of “as could be”. Reflection is provoked by 
recognition of need to change examined process. In theatre-based sessions critical 
reflection is triggered by need to understand whole story and its premises. 

28  A. van Bilsen, G. Bekebrede, I. Mayer, Understanding Complex Adaptive Systems by playing games, 
“Informatics in Education”, 2010, Vol. 9, No. 1, pp. 9-10.
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Table 3. Comparison of reflective learning facilitators
Tabela 3. Porównanie technik wspomagających refleksyjne uczenie się

Technique Experience Reflection in-action 
triggers

Reflection on-action
triggers forms

Storytelling storytelling,
story listening the story’s plot

the story’s 
contents and its 
interpretation

discussion

Theatre-
based session

“theatrical 
images” 
describing/ 
performing,
interpreting

the performance’s 
events;
interactions, 
emotions

the 
performances’ 
events 
interpretation;
recognizing the 
need for story 
explanation

“reflective 
discussion”

Behavioural 
simulation

role-playing 
session

the simulation’s 
events;
the simulation’s 
dynamic; 
interactions

the simulation’s 
events 
understanding; 
recognizing the 
need for story 
change

debriefing

Simulation 
game game session

the game’s events;
the game’s dynamic;
interactions;
scores

the game’s 
outcomes,
recognizing the 
need for story 
completion

debriefing

Source: own elaboration.

These distinctions may cause differences in effectiveness of these techniques in 
concrete didactic or developmental contexts. This implies need for further studies 
and investigations. Nevertheless they should prevent assumption of equivalence of 
these techniques. 
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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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