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Wstęp

Współczesny menedżer w swojej codziennej pracy podejmuje liczne decyzje, których 
efekty mogą wystąpić w dłuższej perspektywie czasowej. Spośród wielu aspektów za-
rządzania przedsiębiorstwem wyróżniają się przede wszystkim zagadnienia dotyczące 
zarządzania zasobami oraz poszukiwania równowagi w budowaniu relacji z otoczeniem. 
To od wiedzy i kompetencji menedżerów zależy rozwój przedsiębiorstwa, stąd też dyle-
maty występujące przed podjęciem ostatecznej decyzji obejmują szereg tematów, po-
zornie ze sobą niepowiązanych. Artykuły zebrane w niniejszym tomie też pozornie nie 
mają wspólnego mianownika, a jednak ich treści mieszczą się w szerokim spektrum nauk 
o zarządzaniu. Prezentowane w niniejszym tomie prace obejmują tematykę zarządzania 
przedsiębiorstwem i są wynikiem obserwacji, analiz, prac badawczych oraz doświadczeń 
zawodowych. Wśród autorów artykułów są pracownicy naukowi Społecznej Akademii 
Nauk w Łodzi oraz wielu innych uczelni, co uzasadnia oraz podkreśla różnorodność te-
matyczną badań prowadzonych w ośrodkach akademickich.

Głównym celem niniejszego zeszytu jest próba odpowiedzi na pytanie jakie tematy 
i problemy zarządzania przedsiębiorstwem są obecnie przedmiotem badań środowiska 
naukowego uczelni wyższych. W artykułach przedstawiono wyniki badań nad problema-
mi, z którymi borykają się współcześni menedżerowie. Zatem tematyka w nich zawarta 
jest szeroka i charakteryzuje obszar zarządzania, z którym spotyka się menedżer w swojej 
pracy. Zebrane artykuły zostały pogrupowane w pięciu częściach tematycznych. 

W części pierwszej omówione zostały wybrane problemy zarządzania najważniej-
szym zasobem przedsiębiorstwa, jakim są pracownicy. Zasoby ludzkie odgrywają klu-
czową rolę w każdej organizacji bez względu na środowisko zawodowe w jakim funkcjo-
nują. Od wiedzy, kompetencji oraz poziomu motywacji pracowników zależy realizacja 
celów firmy oraz poziom efektywności realizowanych działań. Wartość pracownika uza-
leżniona jest od wielu czynników, np. poziomu zmotywowania przez pracodawcę i od 
tego czy będzie chciał wykorzystywać swój potencjał, wiedzę i umiejętności w kolejnych 
dniach pracy. Współczesne organizacje doskonalone wiedzą jak istotne są zasoby ludz-
kie i dlatego starają się robić wszystko, aby ich pracownicy byli zadowoleni. Zdają sobie 
sprawę, że jest to najlepszym sposobem na stworzenie odpowiedniego systemu moty-
wacyjnego dla pracowników.

Artykuły w drugiej części tomu poruszają tematykę zarządzania finansami przedsię-
biorstwa zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i w wymiarze praktycznym. Finansowanie 
przedsiębiorstw stanowi bardzo ważny aspekt zarządzania, a  w  praktyce gospodarczej 
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wymaga dogłębnej wiedzy oraz znajomości przepisów. W tej części autorzy prezentują 
rozważania na temat tradycyjnych oraz współczesnych form finansowania przedsię-
biorstw, w tym pozyskiwania funduszy unijnych.

W części trzeciej zestawiono artykuły o charakterze teoriopoznawczym, jak i em-
pirycznym. W  tej części opracowania omówiono instrumenty zarządzania relacjami 
z rynkiem oraz ich wpływ na przedsiębiorstwo. Autorzy przedstawili możliwości oddzia-
ływania na rynek oraz wpływ otoczenia konkurencyjnego na przedsiębiorstwo. Przed-
stawione badania wskazują, iż zarządzanie relacjami z rynkiem i z interesariuszami wy-
maga stosowania instrumentów o charakterze strategicznym

Część czwarta obejmuje artykuły poruszające tematykę odpowiedzialności i kultu-
ry biznesu. Autorzy przedstawili różnorodne aspekty odpowiedzialności biznesu doty-
czące znaczenia najważniejszych zasobów, procesów biznesowych oraz niezbędnych 
elementów przyczyniających się do tworzenia, przedstawiania i  dostarczania oferty 
wartości dla odbiorców.

Część piąta zawiera artykuły poruszające istotny aspekt wykorzystania technologii 
i techniki w zarządzaniu. Nowoczesne technologie i techniki są stosowane w praktyce 
przedsiębiorstw zwłaszcza w dobie Przemysłu 4.0., np.: powszechne wykorzystywanie 
Internetu, nowoczesnych środków komunikacji oraz przepływu informacji kanałami IT.

Mam nadzieję, że zestawienie tak różnorodnych artykułów zainteresuje czytelników, 
którzy mogą znaleźć w niniejszym tomie ciekawe rozważania na temat współczesnych 
dylematów zarządzania.

Danuta Janczewska
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Wykorzystanie motywowania pracowników 
w procesie zarządzania zasobami ludzkimi

The Use of Motivating Employees in the Process 
of Human Resources Management

Abstract: The article discusses the issue of the role of managers in the processes of motivating 

employees in businesses. The concept and the essence of motivation, motivating and motivatio-

nal system are characterized. Then, motivation is discussed as an element of human resources 

management and the role of the manager in the process of motivating employees is identified. 

In the last part, considerations on ways of motivating employees on the example of upper and 

middle-level personnel are presented. It is emphasized that the creation of an optimal motivating 

system is undoubtedly an important element of human resources management, affecting the 

effectiveness of the employees. On the other hand, the success of the enterprise depends on em-

ployees’ commitment to work, which is possible only thanks to effective motivation. Unfortuna-

tely, employers still fail to notice this regularity. Challenges related to effective motivation in con-

temporary enterprises are significant, also taking into account the fact that the employers are not 

aware of the reality regarding the perception of the needs and expectations of their employees.
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Wstęp

Zasoby ludzkie są kluczowym czynnikiem sukcesu i jedną z najważniejszych wartości 
niematerialnych przedsiębiorstwa. Od wiedzy, kompetencji oraz poziomu motywacji 
pracowników zależy realizacja celów firmy oraz poziom efektywności realizowanych 
działań. Wartość pracownika uzależniona jest od wielu czynników np. poziomu zmoty-
wowania przez pracodawcę, od tego czy będzie chciał wykorzystywać swój potencjał, 
wiedzę i umiejętności w kolejnych dniach pracy. Kierunek rozwoju nie tylko zespołu, 
ale i całego przedsiębiorstwa zależy od wiedzy menedżerów na temat motywowania 
pracowników. Teoria i  praktyka zarządzania ludźmi wskazują na wysoką złożoność 
tego zagadnienia we współczesnych przedsiębiorstwach [Zając, Bąk-Grabowska 2016]. 
Motywacja jest pojęciem szeroko omawianym w literaturze przedmiotu, jednakże zbyt 
mało uwagi poświęca się roli kadry zarządzającej w kreowaniu skutecznych systemów 
motywacyjnych.

Menedżer musi zdawać sobie z  sprawę, iż właściwe aktywizowanie pracowników 
stanowi element procesu zarządzania zasobami ludzkimi oraz wyzwaniami, które po-
jawiają się w trakcie realizacji zadań [Pocztowski 2008, s. 207]. Stosowanie optymalnych 
strategii motywacyjnych wymaga szerokiej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania, 
ekonomii, psychologii, socjologii. Niezbędne jest także posiadanie kluczowych informa-
cji o  pracownikach, ich potrzebach, oczekiwaniach i  dążeniach. Odpowiednia moty-
wacja przejawiająca się w stworzeniu komfortowego środowiska pracy, wspierającego 
rozwój pracowników przekłada się na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo, poprzez 
zwiększenie jego wydajności i kreatywności. Skutkiem podniesienia poziomu zadowo-
lenia z wykonywanej pracy jest utożsamianie się zatrudnionego z firmą, co w rezultacie 
przynosi korzyści obu stronom, zarówno przedsiębiorstwu, jak i  wykonującemu obo-
wiązki zawodowe [Borkowska 2008, s. 342].

Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia motywowania pracowników w procesie 
zarzadzania zasobami ludzkimi oraz wskazanie na szczególną rolę, jaką odgrywają me-
nedżerowie w procesie aktywizowania pracowników w przedsiębiorstwach. 

Pojęcie oraz istota motywacji, motywowania i systemu 
motywacyjnego

Funkcjonuje wiele różnorodnych definicji pojęcia motywacja. Określenie czym jest mo-
tyw, ma kluczowe znaczenie przy definiowaniu tego pojęcia. Jest on rozumiany jako 
wewnętrzny mechanizm wywołujący stan pobudzenia organizmu, prowadzący do 
dokonania wyboru i ukierunkowania zachowania [Zimbardo, Johnson, McCann 2010, 
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s. 62]. Jego pojawienie się jest wynikiem poczucia, że danej osobie brakuje czegoś, co 
jest dla niej ważne. Oznacza to również, że jednostka musi widzieć perspektywę zaspo-
kojenia zaistniałej potrzeby [Kopertyńska 2008, s. 14]. A. Kozdrój [1988, s. 54] uważa, że 
jest to stan wewnętrzny człowieka wywołany wieloma czynnikami oddziałującymi na 
jednostkę. Podobnie J. Reykowski [1992, s. 59] motywację definiuje jako wewnętrzny 
mechanizm regulacyjny człowieka, za pośrednictwem którego gospodaruje on swoją 
energią przy podejmowaniu decyzji i wykonywaniu czynności. Również A. Pocztowski 
[2008, s. 203] uważa motywację za wynik wewnętrznego procesu, w którym pracownik:

 · uświadamia sobie niezaspokojone potrzeby,
 · rozpoznaje warunki i możliwości ich zaspokojenia,
 · podejmuje działania ukierunkowane na osiągnięcie celów (zadań),
 · osiąga określony poziom zadań, który jest oceniany,
 · otrzymuje nagrody (kary), które zaspokajają lub nie jego potrzeby,
 · ocenia stopień zaspokojenia potrzeb, co w konsekwencji prowadzi do rozbudzenia 

nowych lub modyfikacji istniejących potrzeb.
W literaturze przedmiotu motywacja przedstawiana jest jako niezaspokojone prag-

nienie. Nie da się oddzielić pragnienia od motywacji, gdyż są zawsze jednakowo silne. 
Wyróżnić można trzy poziomy motywacji [Kopertyńska 2008, ss. 17–18]:

 · Podporządkowanie: pracownik wykonuje to, co każe przełożony, tak jakby sam nie 
potrafił myśleć i nie miał żadnych uzdolnień.
 · Identyfikacja celu: rodzi pragnienie osiągnięcia celu. Aby móc osiągnąć drugi po-

ziom, trzeba wyraźnie zakomunikować pracownikowi korzyści płynące z rezultatu.
 · Zaangażowanie: na tym poziomie pracownik uważa cel za własny. Osiągnięcie trze-

ciego poziomu jest możliwe, gdy pracownik myśli, że jest jedyną osobą, której powie-
rzono dane zadanie. Ponadto musi odczuwać, że dobre wykonywanie obowiązków 
pracowniczych leży w jego interesie.

Motywacja stanowi siłę motoryczną ludzkich działań i zachowań. Poznajemy jej działanie 
przez dokładną obserwację ludzkich oczekiwań [Sekuła 2008, s. 225]. Identyfikacja czynni-
ków kształtujących aktywizację pracowniczą jest konieczna do podejmowania świadomych 
i skutecznych działań prowadzających do wzrostu znaczenia motywacji i efektywności pra-
cy [Gagne, Deci 2005; Borkowska 1985, ss. 9–10]. Motywowanie to proces oddziaływania na 
motywację. Polega on na wpływaniu na zachowanie pracowników za pomocą takich bodź-
ców, które zostaną przez menedżera przekształcone zgodnie z celami organizacji [Kopertyń-
ska 2008, s. 18]. Jest to bardzo trudna funkcja zarządzania, gdyż przedstawiciel kadry musi 
w sposób zindywidualizowany podejść do pracownika uwzględniając jego potrzeby.

Według R. Griffina [1998, s. 40] motywowanie jest zestawem sił, który powoduje, że 
ludzie zachowują się w określony sposób. Natomiast M. Amstrong [2007, s. 33] uważa, że 
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poczucie zmotywowania pojawia się, gdy określone sposoby postępowania najpraw-
dopodobniej doprowadzą do osiągnięcia celu i uzyskania wartościowej nagrody. Zda-
niem J. Szczupaczyńskiego [1996, s. 70] istota motywowania tkwi w połączeniu procesu 
realizacji zadań firmy z egoistycznymi dążeniami i chęciami pracownika. Z powyższych 
definicji wynika, iż motywowanie stanowi proces o dwustronnym charakterze, w któ-
rym z jednej strony korzyści odnoszą pracownicy (w postaci zaspokojenia ich potrzeb), 
a z drugiej strony przedsiębiorstwo (w postaci zysku z efektywniejszego wykonywania 
zadań przez zatrudnionego).

Elementem procesu aktywizującego jest system motywacyjny, który stanowi zespół 
oddziaływań ukierunkowanych na pracowników oraz przedsięwzięć zwiększających 
komfort na stanowiskach pracy, a także takich działań, które wyzwalają pomysłowość, 
inicjatywę i zaangażowanie zatrudnionych [Kozłowski 2010, s. 29]. Każda firma powinna 
stworzyć własny system motywacyjny, dostosowany do swoich możliwości oraz potrzeb 
ludzi w niej pracujących. Jego funkcjonowanie usprawnia wszystkie działania mające na 
celu podnoszenie efektywności. 

Stosując system narzędzi motywacyjnych, należy pamiętać, że powinien on two-
rzyć sytuacje motywacyjne i rozbudzać motywację pozytywną, zachęcając do działań 
przedsiębiorczych i  kreatywnych [Penc 1998, ss. 203–204]. Bodźce aktywizujące nale-
ży dostosowywać indywidualnie do każdego pracownika, gdyż jednych np. mobilizuje 
możliwość awansu czy podwyżki, inni zaś wolą otrzymać bonusy.

Motywacja jako element zarządzania zasobami ludzkimi

Zasoby ludzkie są podstawą rozwoju każdej organizacji. W warunkach konkurencji i pro-
cesu globalizacji pracownicy dysponujący odpowiednimi umiejętnościami stanowią 
cenny kapitał. W celu skutecznego podnoszenia wartość zasobów ludzkich, każde przed-
siębiorstwo powinno wdrażać odpowiedni proces zarządzania [Leśniewski, Berny 2011, 
ss. 97–98]. Umiejętne pozyskiwanie pracowników, prawidłowa alokacja, stwarzanie moż-
liwości rozwoju i doskonalenia oraz właściwa motywacja, to bardzo ważne czynniki de-
terminujące przewagę konkurencyjną na rynku [Pawlak 2011, s. 9].

Właściwe gospodarowanie zasobami pracy powinno być stale doskonalone, 
gdyż ich jakość ulega deprecjacji tj. starzeniu się kwalifikacji i umiejętności, zmianie 
struktury wymagań. Działania prowadzone w  tym zakresie powinny uwzględniać 
[Penc 2007, s. 19]:

 · dostosowanie kwalifikacji do aktualnych i przyszłych wymagań rodzajowych pracy,
 · poszerzenie specjalizacji zawodowej zgodnie ze zmianami technologicznymi, orga-

nizacyjnymi i ekonomicznymi,
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 · zwiększenie elastyczności i  dyspozycyjności pracowników, kształtowanie umiejęt-
ności samokontroli i  krytycznej samooceny, pobudzanie motywacji do twórczego 
myślenia i działań, rozwijanie chęci i umiejętności pracy w zmiennych strukturach (in-
dywidualnie, grupowo, zespołowo), 
 · stosowanie integracyjnego stylu kierowania – związanie ludzi z firmą, 
 · tworzenie klimatu kultury pracy – akceptowanie zadań, ludzi (współpracowników, 

kierowników, klientów),
 · zapewnienie warunków sprzyjających postawom i  zachowaniom korzystnym dla 

rozwoju osobowości, atmosfery współdziałania oraz dla celów danej organizacji. 
Zainteresowanie rolą motywacji w procesie zarządzania można dostrzec w literatu-

rze już od 1938 roku. Przez długi czas problematyka ta była źródłem zainteresowania 
przede wszystkim psychologów, powoli przenikając do innych dziedzin nauki, takich 
jak zarządzanie i ekonomia [Czarniawska 1980, s. 11]. Według D. Podmoroff [2014, s. 49] 
motywację można wykreować u pracowników poprzez stworzenie im odpowiedniego 
środowiska pracy, na które wpływają następujące czynniki:

 · metody zarządzania – akceptowane przez organizację oraz jej kulturę,
 · kierownictwo – jego wartości i cechy mające wpływ na kierowanie zespołem,
 · osoby, którymi się zarządza – ich poglądy, wartości i cechy, które mają wpływ na to 

jak chcą by nimi kierowano,
 · praca – którą trzeba wykonać, aby organizacja mogła funkcjonować.

Metody zarządzania to narzędzia, które pomagają menedżerom nie tylko w kiero-
waniu, ale także motywowaniu pracowników i  korygowaniu ich zachowań. W  więk-
szości przedsiębiorstw stosowane są dwie lub trzy metody, które najbardziej odpo-
wiadają wartościom i celom danej firmy. Zadaniem kadry kierowniczej jest dokonanie 
wyboru, metod, jakie należy zastosować w danym przypadku, w zależności od poja-
wiającej się sytuacji. 

Metoda zarządzania przez cele została stworzona przez P. Druckera [2011, ss. 105–108] 
i polega na tym, że wszyscy pracują nad realizacją indywidualnych celów, które związane 
są z celami organizacji i stanowią podstawę oceny wyników pracy. Istotne w tej metodzie 
jest wzmocnienie takich czynników jak autonomia, odpowiedzialność oraz bezpośrednie 
zaangażowanie w wyznaczanie celów [Podmoroff 2014, ss. 50–53].

Kolejna metoda wzbogacania (rotacji) pracy polega na próbie uniknięcia skutków ru-
tyny, czyli niezadowolenia i spadku wydajności w wyniku wykonywania czynności, któ-
re się powtarzają. Celem jej jest zapewnienie pracownikom różnorodności zadań i po-
wierzenie nowych, które wymagają od nich większej samodzielności, co prowadzi do 
wzrostu satysfakcji z pracy, a tym samym zwiększa motywację zatrudnionych. W ramach 
tej metody stosuje się także rotację realizowanych działań, podczas których pracownik 
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wykonuje zadania na różnych stanowiskach, dzięki czemu praca jest dla niego bardziej 
interesująca i zdobywa w niej nowe umiejętności.

Metoda zarządzania przez uczestnictwo polega na zachęcaniu pracowników do 
czynnego udziału w  rozwoju przedsiębiorstwa poprzez składanie propozycji, wyzna-
czanie celów, czy rozwiązywanie występujących w  firmie problemów. W  ten sposób 
pracownicy i menedżerowie mają wpływ na procesy decyzyjne firmy.

Metoda płacy za wyniki opiera się na aktywizowaniu pracowników poprzez ich 
współuczestnictwo w  wynikach finansowych przedsiębiorstwa, przy czym liczy się 
indywidualna wartość każdego pracownika, a  nie wartość wykonywanej przez niego 
pracy. W tym przypadku pracownik otrzymuje wynagrodzenie na podstawie: indywidu-
alnych wyników w postaci prowizji od sprzedaży, udziału w zyskach, udziału w korzyś-
ciach osiągniętych w wyniku zwiększonej wydajności lub własności akcji (tzw. akcjona-
riat pracowniczy).

Metoda samozarządzających zespołów pracowniczych polega na stworzeniu ze-
społu osób o różnych umiejętnościach i talentach, które będą pracowały nad osiągnię-
ciem wspólnego celu. Zespoły współpracują ze sobą uzgadniając harmonogram za-
dań, cele oraz omawiając i rozwiązując zaistniałe problemy. Rola menedżerów w tym 
systemie sprowadza się do wspierania rozwoju i kształtowania umiejętności zespołu 
[Podmoroff 2014, ss. 53–60].

Należy podkreślić, że umiejętność motywowania pracownika świadczy o wysokich 
kwalifikacjach kierownictwa oraz o  dobrych zasadach polityki płacowej i  kadrowej, 
wdrożonych poprzez odpowiednie systemy motywacyjne. Warto zaznaczyć, że żaden 
system aktywizujący nie może dobrze funkcjonować w  połączeniu ze złym zarządza-
niem i pomijaniem realnych potrzeb pracowników [Ganta 2014, ss. 221–222]. Dopiero, 
gdy płaca jest adekwatna w  stosunku do sytuacji rynkowej oraz spełnia oczekiwania 
pracownika, inne formy motywowania mogą przynieść pożądany efekt. Odpowiednio 
opracowany system zarządzania bazujący na kompetencjach, pozwala na dokonywanie 
ocen działalności pracowników, a z kolei jego posiadanie powoduje wzrost korzyści osią-
ganych przez firmę [Jasiński 2007, s. 95].

Rola menedżera w tworzeniu efektywnego systemu 
motywowania 

Bodźce wpływające na motywację wywierają duży wpływ na zachowanie się pracow-
ników w grupie, kształtują ich stosunek do wykonywanej pracy, ale także przełożonych. 
Skłaniają do podejmowania ambitniejszych zadań, podnoszenia swoich kwalifikacji, czy 
też dbania o  jakość i  sumienność wykonywanej pracy. Zarządzanie pracownikami jest 
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istotnym elementem zakresu obowiązków każdego menedżera, który jest odpowiedzial-
ny za tworzenie i realizację efektywnej polityki zarządzania zasobami ludzkimi, ściśle po-
wiązanej ze strategią motywacyjną [Woźniak 2012, s. 21].

Każdy menedżer wnosi do swojej pracy silnie ugruntowany zbiór poglądów, warto-
ści i zasad aktywizacji pracownika. W przypadku, gdy metody zarządzania stosowane 
w organizacji nie odpowiadają tym poglądom, wartościom i zasadom, wówczas mene-
dżer może przeżywać konflikt wewnętrzny. Musi postępować wbrew swoim naturalnym 
przyzwyczajeniom i  stosować metody podejmowania decyzji, zarządzania pracą oraz 
postępowania z ludźmi, które mu nie odpowiadają. W przedsiębiorstwie, w którym po-
lityka firmy oraz działania podejmowane przez przedstawicieli kadry zarządzającej nie 
są spójne, to skuteczne działanie i osiąganie zadowalających rezultatów jest poważnie 
zagrożone [Podmoroff 2014, ss. 60–61].

Jakość świadczenia pracy przez pracowników w  dużej mierze zależy od sposobu 
odnoszenia się do nich przez menedżera. O ile nie ma jednego skutecznego sposobu 
motywowania, to jednak zawsze łatwo zdemotywować pracownika, np. poprzez brak 
zainteresowania nim czy nieuwzględnianie jego opinii. Mając na uwadze efektywne mo-
tywowanie, menedżer powinien brać pod uwagę odczucia pracowników, jak chcą być 
traktowani. Jeśli pracownicy są negatywnie nastawieni do kierownictwa i uważają, że 
nie postępuje ono właściwie, to żadne narzędzia aktywizujące nie odniosą pożądane-
go skutku. Odpowiednie aktywowanie do osiągnięcia określonych celów jest procesem 
złożonym. Ważne jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa, możliwość samorea-
lizacji, a także szansy rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwie.

Zastosowanie odpowiednich bodźców motywacyjnych wymaga pogodzenia ze 
sobą dwóch kwestii, z jednej strony dążenia do korzyści przez poszczególnych pracow-
ników, a  z  drugiej strony dążenia do zysków przy jak najmniejszych nakładach przez 
pracodawcę. Konflikt tych dwóch tendencji może doprowadzić do osłabienia działań 
motywacyjnych. Menedżerowie powinni postępować etycznie i tak budować stosunki, 
aby istniała korelacja pomiędzy wielkością otrzymywanych korzyści materialnych i nie-
materialnych, a nakładami starań i wynikami osiąganymi w pracy.

Motywowanie powinno być jednym z  elementów oceny dokonywanej przez me-
nedżerów, gdyż ich działania, kompetencje motywacyjne są bardzo ważne dla rozwoju 
firmy. Procesy te powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb pracowników. 
Im pracownik jest lepiej znany, tym istnieją większe szanse na zastosowanie odpowied-
niego motywatora, który musi być adekwatny do zaistniałej sytuacji. Momenty kryzyso-
we wymagają innych działań niż okres stabilizacji i spokoju. Menedżerowie i kierownicy, 
którzy potrafią stworzyć odpowiednie warunki pracy gromadzą wokół siebie najbar-
dziej cennych i wartościowych ludzi [Jasiński 2007, s. 63].
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Reasumując, wysoki poziom kompetencji motywacyjnych menedżerów będzie moż-
liwy do osiągnięcia przy wykorzystaniu odpowiednich technik motywacyjnych, które 
będą dostosowane do potrzeb pracownika. W praktyce często występują przypadki braku 
zrozumienia głównego celu i istoty aktywizacji. Umiejętne pobudzanie pracownika po-
winno polegać na stworzeniu warunków umożliwiających zaspokajanie potrzeb, czyli 
możliwości pozyskiwania różnych wartości. Każdy z zatrudnionych ma bowiem indywi-
dualną hierarchię potrzeb.

Ważnym zadaniem jest także budowanie przez kierownictwo własnej strategii 
motywacyjnej z zastosowaniem zindywidualizowanych nagród i pochwał, a także wy-
korzystywaniem trudnych sytuacji, aby zwiększyć zaangażowanie pracowników. Kon-
sekwencją podejmowania takich działań będzie poczucie tożsamości pracowników 
z firmą oraz duma, że mogą w niej pracować [Filipowicz 2004, s. 176]. Właściwe mo-
tywowanie pracowników wymaga więc solidnego przygotowania zawodowego me-
nedżerów, praktycznego opanowania odpowiednich metod motywacyjnych, a także 
stosowania właściwych narzędzi motywacyjnych. Bardzo ważne jest zapewnienie ka-
drze kierowniczej możliwości pełnego wykorzystania ich umiejętności i talentów, tak 
by mogli stworzyć warunki, pozwalające pracownikom wykonywać zadania z najwięk-
szą efektywnością.

Sposoby motywacji polskich pracowników na przykładzie 
pracowników wyższego i średniego szczebla

Obecnie istotnym jest znalezienie odpowiedzi na pytania: Co najbardziej motywuje pra-
cowników do efektywnej pracy? Jakie są ich oczekiwania odnośnie motywatorów? 

Aktywizować można w różny sposób za pomocą wielu środków. Wykorzystywanie 
dodatnich bodźców motywacyjnych, umożliwia pracownikowi realizację zadań i osiąg-
nięcie celów, do których dąży. Bodźce ujemne, stwarzają negatywne warunki i zagrażają 
osiągnięciom pracownika. Struktura motywatorów układa się hierarchicznie, czyli jedne 
są bardziej cenione, drugie zaś mniej. 

W  praktyce to kierownictwo odgrywa najważniejszą rolę w  procesie motywacji 
pracowników niższego szczebla. Jakie są preferencje menedżerów w  zakresie wyko-
rzystywania narzędzi finansowych i benefitów pozapłacowych? Co najlepiej motywuje 
pracowników? Nie należy zapominać, że wysoka motywacja zatrudnionych jest możli-
wa przy wysokim poziomie zmotywowania samego menedżera. Próba znalezienia od-
powiedzi na powyższe pytania wymagała wykorzystania wyników badań ilościowych 
przeprowadzanych od stycznia do marca 2016 roku, zawartych w Raporcie Motywacje 
Menedżerów [2016]. Badanie miało na celu poznanie preferencji menedżerów odno-
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szących się do elementów motywujących i demotywujących w pracy. Kierownicy oraz 
pracownicy pionów HR, odpowiadali na pytania dotyczące doświadczeń wyniesio-
nych z  rozmów kwalifikacyjnych. Próba badawcza wynosiła 350 menedżerów, w  tym 
130 pracowników wyższego szczebla z działów HR. Respondentami byli pracownicy naj-
wyższego i średniego szczebla różnych pionów. Badanie prowadzone było za pomocą 
wywiadów internetowych, wspomaganych komputerowo (CAWI).

Otrzymane wyniki świadczą o  wzroście poziomu świadomości pracowników i  ich 
oczekiwań w zakresie motywacji, szczególnie w ostatnim czasie. Okazuje się, że stosowa-
ne w przedsiębiorstwach strategie nie są spójne z potrzebami pracowników. Pracodaw-
cy stosują bodźce o niskiej lub znikomej sile motywacyjnej, w związku z czym przynoszą 
one słabe efekty. W Polsce przeważa głównie zachęta płacowa, ale czy rzeczywiście jest 
ona tak pożądana przez pracowników i skuteczna?

W  ramach przeprowadzonego badania menedżerom kazano wybrać obszary mo-
gące mieć wpływ na zadowolenie z zajmowanego miejsca pracy. Natomiast pracowni-
cy działu HR mieli wskazać obszary oceny motywacji menedżerów, kierując się swoim 
doświadczeniem zdobytym podczas rozmów kwalifikacyjnych. Okazuje się, że zarówno 
według menedżerów, jak i specjalistów z działów HR, wynagrodzenie zasadnicze stano-
wi najwyżej cenioną motywację w pracy i  jest najczęściej wymienianym pozytywnym 
bodźcem zachęcającym do zmiany stanowiska 

Z pewnością można przyznać, że kształtowanie wynagrodzeń w przedsiębiorstwie 
należy do najważniejszych i  jednocześnie niełatwych obszarów zarządzania zasobami 
ludzkimi, a  motywacja materialna jest najbardziej widocznym, a  ponadto najczęściej 
stosowanym motywatorem.

Pieniądze nie zawsze pełnią rolę dobrego motywatora. Według R. A. Webera istnieje 
kilka przyczyn tego zjawiska [1990, s. 104]. Zatrudnieni: 

 · nie wierzą, że kierownictwo będzie nadal płacić za lepsze wyniki,
 · uważają, że musieliby poświęcić zbyt wiele innych potrzeb takich jak: bezpieczeń-

stwo czy przynależność, aby uzyskać dodatkowe wynagrodzenie,
 · nie cenią dodatkowego wynagrodzenia tak, jak cenią inne czynności i zaspokojenie 

innych potrzeb,
 · nie dostrzegają związków między indywidualnym wysiłkiem a  efektywnym wzro-

stem wynagrodzenia.
Pracownicy chcą zarabiać więcej, gdyż człowiek rzadko dysponuje wystarczającymi 

środkami finansowymi, aby zaspokoiły jego potrzeby. Wynagrodzenie może stanowić 
ważny bodziec do motywacji, przynosząc zadowolenie z pracy w przypadku podwyżki. 
Jednak po pewnym czasie, wysokość otrzymywanej gratyfikacji przestaje być już mo-
tywująca. Przyzwyczajamy się do pobieranego wynagrodzenia, znowu chcemy więcej 
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i  nie zauważamy, że za wyższą płacę powinniśmy pracować efektywniej. W  związku 
z tym, umiejętna polityka płacowa rzeczywiście jest istotnym narzędziem motywowa-
nia, ale bez wsparcia jej pozapłacowymi bodźcami może być mało skuteczna. Zachęty 
niefinansowe oddziaływają powoli, ale ich wpływ na motywację jest trwalszy i głębszy 
niż ich odpowiedników finansowych.

Wiele osób uważa, że pracownikom należy przekazywać entuzjazm do pracy poprzez 
pozytywne wpływanie na ich osobowość, którą wzmacnia się poprzez partycypację 
zatrudnionych w  zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pracownik uczestnicząc w  ważnych 
decyzjach poznaje przesłanki, od których zależy sukces jego i firmy [Bańka 2002, s. 24]. 
Ważną rolę w procesie aktywizacji odgrywa pochwała, uznanie w oczach przełożonego, 
poszerzenie zakresu samodzielności i odpowiedzialności pracownika. Atmosfera panująca 
w pracy ma także duże znaczenie. Gdy istnieją poprawne i zadowalające relacje pomiędzy 
pracownikami a  przełożonymi, delegowane zadania są efektywniej realizowane. Możli-
wość awansu i  rozwoju zawodowego jest ważnym bodźcem, zaspokajającym potrzebę 
uznania i  samorealizacji. Pracownicy mają poczucie dowartościowania, bezpieczeństwa 
i długookresowego zatrudnienia. Celem motywacji pozapłacowej jest nagradzanie pra-
cowników za dobrą pracę poprzez zapewnienie im stabilności zatrudnienia oraz poczucia, 
że są ważną częścią firmy. Polityka wzmacniania motywacyjnego odwołuje się do bardziej 
złożonych potrzeb pracownika, takich jak chęć osiągnięcia przynależności. Ludzie, dla któ-
rych potrzeba ta jest dominująca, cenią możliwość nawiązywania przyjaźni w pracy. Zja-
wisko takie bywa zagrożeniem w przypadku zajmowania stanowisk kierowniczych, gdyż 
może wystąpić problem z racjonalną i obiektywną decyzyjnością.

Wracając do omawianego badania, odnośnie stosowania motywatorów pozafinanso-
wych, menadżerowie najwyżej ocenili wagę relacji z przełożonymi (55% respondentów), 
samodzielność stanowiska (54% respondentów) oraz możliwość rozwoju zawodowego 
(52% respondentów). Specjaliści z  działów HR mieli odmienne zdanie odnośnie osądu 
bodźców pozafinansowych. Według nich istotne miejsce w ocenie menedżerów zajmuje 
możliwość rozwoju zawodowego (69% respondentów), a także prestiż i stabilność firmy 
(57% respondentów) [Raport 2016, s. 6]. Różnice pomiędzy odczuciami menedżerów i spe-
cjalistów z działu HR mogą być istotne w przypadku skuteczności prowadzonych proce-
sów rekrutacji. HR-owcy nie zauważają potrzeb menedżerów, pomijają ważność relacji 
z przełożonymi, atmosferę panującą w pracy, gdyż dla 41% menedżerów jest to istotny 
bodziec, natomiast dla specjalistów z działów HR stanowi on mniej istotny czynnik w pra-
cy. Tylko 24% zatrudnionych w HR odniosło się pozytywnie do tego problemu.

Wśród trzech najważniejszych benefitów pozapłacowych dla kadry zarządczej znaj-
dują się: opieka medyczna (78% respondentów), samochód służbowy (74% responden-
tów) oraz szkolenia (66% respondentów). Najsłabsze oddziaływanie mają preferencyjne 
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kredyty (8% respondentów) oraz dopłaty do posiłków (9% respondentów) [Raport 2016, 
s. 11]. Większość przedstawicieli kadry kierowniczej uważa, że bardziej atrakcyjne są 
zróżnicowane pakiety pozapłacowe dostosowane do ich potrzeb w ramach określonego 
limitu finansowego, to jednak tylko co trzeci pracodawca zapewnia taki system pakie-
tów. W wyniku analizy otrzymanych danych, wiemy, że jedna trzecia zatrudniających 
sprawdza opinie i indywidualne potrzeby menedżerów i dostosowuje pakiety pozapła-
cowe do jednostkowych potrzeb [Raport 2016, ss. 12–13]. Pojawiają się niezbyt optymi-
styczne wnioski płynące z przeprowadzonego badania. Pracodawcy pomijają potrzeby 
pracowników przy tworzeniu optymalnej strategii motywacyjnej, co jest konieczne do 
osiągnięcia sukcesu przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Motywacja jest czynnikiem niezbędnym w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, po-
zwalającym intensywnie pracować, dążyć do określonego celu, czerpiąc przy tym satysfak-
cję. Wpływa na wydajność pracownika w trakcie wykonywania swoich obowiązków pra-
cowniczych. Efektywność zatrudnionych w dużej mierze zależy od sposobu motywowania 
ich przez menedżera. Skuteczna aktywizacja polega nie tylko na sprawiedliwym wynagra-
dzaniu pracownika, ale także na pobudzaniu go do rozwoju i umacnianiu więzi z firmą. 
Należy pamiętać, że błędy popełniane w procesie motywowania pracowników przekładają 
się na obniżenie konkurencyjności firmy, co prowadzi do poważnych strat finansowych. Po-
zytywne podejście do sposobów motywacji powinno wyzwolić maksymalną mobilizację 
sił i możliwości, przekładając się na korzyści względem przedsiębiorstwa.

Proces aktywizowania należy niewątpliwie traktować szerokim ujęciu. Jeśli ma być 
skuteczny, powinien obejmować cały kompleks oddziaływań dostosowanych do syste-
mu wartości i  oczekiwań pracowników. Ponadto, indywidualne podejście menedżera 
powinno uwzględniać procesy i  potrzeby występujące w  danej firmie. Istotnym jest, 
wybranie tych, które odpowiednio zachęcają pracownika do efektywnej pracy na rzecz 
sukcesu firmy, jednocześnie dadzą mu satysfakcję z wykonywanych obowiązków. Zada-
niem kadry kierowniczej jest stworzenie własnego skutecznego systemu motywowania 
pracowników, który wpłynie na efektywność procesu zarządzania zasobami ludzkimi 
[Shahzadi, Javed, Pirzada 2014, ss. 159–160].

Menedżer powinien mieć świadomość, że comiesięczne stałe wynagrodzenie 
w  pewnym momencie przestaje być priorytetem dla pracownika, a  na pierwszy plan 
wysuwają się potrzeby rozwoju, samodoskonalenia czy samorealizacji. Dlatego tak istot-
ne jest korzystanie ze środków motywacji pozafinansowej. Niestety ta forma jest nie-
doceniana i cały czas stanowi rzadkość w wielu przedsiębiorstwach. Pracownicy muszą 
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podlegać zjawisku automotywacji do pracy, co według M. Amstronga [2003, s. 54] jest 
najlepszą formą zachęty, ale należy pamiętać, że tylko wtedy, gdy rozwijają się w kierun-
ku akceptowanym przez organizację i spełniają jej oczekiwania. 
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Nowoczesne systemy motywacyjne stosowane 
we współczesnych organizacjach

Modern Incentive Systems Used in Contemporary Organizations

Abstract: Contemporary organizations are aware of the importance of human resources, 

and because of that they try to do everything to satisfy theirs employees. They know the 

best way to do this is to create appropriate incentive system.

Properly selected motivation system can have an incredible impact on the higher perfor-

mance of the employees and theirs positive attitude to the organization. Therefore, the primary 

task of the managers is to create such an incentive system for subordinate employees, that they 

will identified themselves with the organization and they will try to make the best of their work. 

In this article, I will present classic and modern tools for motivating employees and I will 

try to determine which ones can be implemented in family businesses.

Key words: motivation, incentive systems, employee’s, employee’s needs, human resources, 

HR management

Wstęp

Dynamiczne zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa sprawiają, iż trzeba nieustannie re-
widować paradygmaty dotyczące organizacji. Oczywistym jest, że firmy, które chcą się 
utrzymać i rozwijać w tak turbulentnym otoczeniu, w jakim obecnie przyszło im istnieć, 
muszą być otwarte na zmiany. Nic więc dziwnego, że dokonując analizy sposobów moty-
wowania pracowników, można zaobserwować, iż na przestrzeni lat ulegały one znaczą-
cym zmianom. Widoczna jest również korelacja pomiędzy zmianami w otoczeniu przed-
siębiorstw i zmianami w ich systemach motywacyjnych. 

Obecnie funkcjonujące przedsiębiorstwa, z  uwagi na narastającą globalizację i  coraz 
większą konkurencyjność oraz szybkie zmiany technologiczne, muszą ciągle dopasowywać 
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się do zmian zachodzących w ich otoczeniu, a ich przetrwanie i rozwój są w dużym stopniu 
uzależnione od umiejętności kadry kierowniczej do obserwowania i  analizowania wspo-
mnianych zmian. Na przestrzeni ostatnich lat zmianami w otoczeniu przedsiębiorstwa, które 
miały największy wpływ na systemy motywacyjne są: globalizacja, hiperkonkurencja oraz 
bardzo szybki rozwój wiedzy i technologii. 

Globalizację można rozpatrywać w wielu aspektach, jednak w kontekście motywo-
wania pracowników największe znaczenie ma globalizacja ekonomiczna, która oznacza 
konsolidację poprzez handel gospodarek narodowych z gospodarką światową. Taka in-
tegracja zazwyczaj przyciąga zagranicznych inwestorów z ogromnym kapitałem i często 
innym (nowocześniejszym) podejściem do pracowników.

Hiperkonkurencja to intensywna rywalizacja producentów na wielu płaszczyznach, 
która stanowi skutek globalizacji i motywuje przedsiębiorstwa do poszukiwania jak naj-
lepszych pracowników, którzy będą ich przewagą konkurencyjną. 

Szybki rozwój wiedzy i technologii jest cechą szczególną obecnego otoczenia przed-
siębiorstwa, szczególnie w branży informatycznej oraz komunikacyjnej. Rozwój techno-
logiczny może być podwaliną ogromnego sukcesu danej firmy, jednak stanowi również 
zagrożenie dla motywacji jej pracowników. Należy pamiętać, że u nieco starszych po-
koleń często pojawia się bariera technologiczna i to właśnie ich trzeba w szczególności 
edukować i motywować.

Firmy, które nie wprowadzają zmian w systemie motywacyjnym lub wprowadzają je 
z dużym opóźnieniem, powinny być gotowe na utratę wielu wartościowych pracowników. 
Należy pamiętać, że obecnie mamy do czynienia z rynkiem pracownika i prawdopodobnie 
każdy wartościowy pracownik z doświadczeniem dostaje kilka ofert pracy od konkuren-
cyjnych firm każdego miesiąca. Dlatego też przedsiębiorcy muszą sobie zdawać sprawę, 
że opracowanie dobrego systemu motywacyjnego pracowników będzie fundamentem 
szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa, a z pomocą przyszli im naukowcy, którzy ponownie 
zaczęli badać ludzką motywację i najefektowniejsze metody jej intensyfikacji.

Zmiany w  otoczeniu przedsiębiorstwa są nieuniknione i  potrzebne, gdyż niosą ze 
sobą wiele korzyści, takich jak np. powstanie nowoczesnych systemów motywacyjnych, 
a  na potrzeby niniejszego artykułu pozwolę sobie podzielić narzędzia oddziaływania 
motywacyjnego na klasyczne i nowoczesne. Warto pamiętać, że klasyczne nie oznacza 
nieaktualne, lecz takie, które były wykorzystywane od wielu lat i nadal są stosowane. 
Jednak dzięki zaimplementowaniu do systemów motywacyjnych nowoczesnych narzę-
dzi motywowania pracowników, przedsiębiorstwa mogą zintensyfikować poziom moty-
wacji swoich zasobów ludzkich. 

Celem niniejszego artykułu jest sklasyfikowanie i scharakteryzowanie obecnie stoso-
wanych narzędzi oddziaływania motywacyjnego oraz próba zidentyfikowania narzędzi, 
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które już są obecnie stosowane w wielkich korporacjach, a które można jeszcze zaimple-
mentować w przedsiębiorstwach rodzinnych. Z uwagi na złożoność zagadnienia, cieszy 
się ono dużym zainteresowaniem, zarówno teoretyków, jak i praktyków gospodarczych, 
a to przekłada się na ilość materiałów dostępnych do analizy. Dlatego też publikacja ta 
powstała na podstawie wnikliwej analizy literatury przedmiotu i  będzie ona podsta-
wą do przeprowadzenia badań empirycznych w zakresie motywowania pracowników 
w przedsiębiorstwach rodzinnych. 

Istota i znaczenie motywacji 

Pojęcie motywacji może być bardzo szeroko rozumiane i nie jest ono łatwe do jedno-
znacznego zidentyfikowania, dlatego też zgłębiając literaturę z  tej dziedziny można 
napotkać wiele różnych definicji tego pojęcia. Zapoznając się z  wieloma definicjami 
tego zagadnienia, można dojść do wniosku, iż motywowanie jest to próba skłonienia 
danej osoby do określonego działania za pomocą różnych narzędzi. Polega na wpły-
waniu na czyjąś postawę i zachowanie przy wykorzystaniu określonych bodźców, które 
następnie przekształcają się w motywy pewnego działania, uruchamiające jego aktyw-
ność [Bieniok 2004, s. 247]. 

Zagadnienie to dodatkowo komplikuje fakt, iż na przestrzeni lat powstało wiele róż-
nych teorii motywowania pracowników i  każda z  nich ma pewne nieścisłości. Jednak 
analizując je wszystkie i na ich podstawie tworząc zintegrowany system motywacyjny, 
możemy wejść w posiadanie narzędzia zapewniającego przewagę konkurencyjną. Oczy-
wiście każde przedsiębiorstwo stara się uzyskać przewagę nad konkurencją i właśnie na 
polu omawianym w niniejszej publikacji można jeszcze wiele zdziałać. Dzięki temu mo-
żemy zaobserwować ponowny wzrost zainteresowania systemami motywacyjnymi oraz 
całą dziedziną ZZL.

Motywowanie pracowników jest ważnym elementem dziedziny nauk o zarządzaniu, 
ponieważ odpowiada za stymulowanie kapitału ludzkiego, a wpływ na wydajność pra-
cowników ma motywację pokazały badania przeprowadzone już w latach 50-tych. Ba-
dania porównywały wydajność nowych fabryk samochodów w Wielkiej Brytanii i Niem-
czech, które dysponowały takim samym sprzętem, technologią i wykorzystywały takie 
same materiały. Wyniki badań okazały się zaskakujące, ponieważ wydajność niemie-
ckich fabryk była czterokrotnie większa w stosunku do zakładów brytyjskich [Tracy 2014, 
ss. 7–14]. Wtedy jeszcze nie wiedziano, skąd wynika taka różnica i nazwano to czynni-
kiem X, który obecnie często jest nazywany czynnikiem psychologicznym, a w naukach 
o zarządzaniu motywacją.
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System motywacyjny

Motywowanie zasobów ludzkich jest jednym z głównych elementów składowych zarzą-
dzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Dlatego też bardzo ważne jest opracowa-
nie odpowiedniego systemu motywacyjnego, ale aby tego dokonać, należy określić na 
jakie czynniki oddziaływania motywacyjnego są podatni pracownicy danego przedsię-
biorstwa. To kluczowe, gdyż sprawne funkcjonowanie systemu motywacyjnego wpływa 
na wzrost efektywności pracowników, ich zadowolenie z pracy oraz bez wątpienia zyski 
przedsiębiorstwa. 

System motywacyjny przedsiębiorstwa to połączenie wielu korelacyjnych i  sy-
nergicznych instrumentów oddziaływania motywacyjnego. Można komponować go 
zarówno z instrumentów natury finansowej, jak i tych pozafinansowych w zależności 
od zidentyfikowanych potrzeb pracowników. Warto pamiętać, że jego struktura jest 
sprawą zindywidualizowaną, a system, który świetnie sprawdza się w jednym przed-
siębiorstwie, w  innym może być bezwartościowy [Juchnowicz 2002, s. 16]. Tworząc 
system motywacyjny należy pamiętać, aby spełniał on oczekiwania pracowników przy 
równoczesnym uwzględnieniu możliwości i potrzeb przedsiębiorstwa, co jest niezwy-
kle trudne przy tak turbulentnym otoczeniu przedsiębiorstwa, jakie mamy obecnie. 
Aktualnie pracownicy oczekują od firmy, w której pracują, czegoś więcej niż tylko go-
dziwego wynagrodzenia i  aby odpowiednio ich motywować, trzeba zidentyfikować 
ich potrzeby. Należy mieć świadomość, że przedsiębiorstwo to nie jest tylko miejsce, 
gdzie zarabia się pieniądze, ale równie często miejsce, gdzie ludzie starają się reali-
zować swoje pasje oraz nawiązywać relacje z innymi. Firmy, które są tego świadome, 
starają się tak opracować system motywacyjny, aby mobilizował pracowników do bar-
dziej wydajnej pracy oraz jednocześnie zaspokajał ich potrzeby i oczekiwania [Baron-
-Puda 2007, s. 14]. 

Przedsiębiorstwa, opracowując system motywacyjny, starają się dobrać poszczegól-
ne elementy w taki sposób, aby dodatkowo uzyskać efekt synergii. 

Jeśli chcemy najintensywniej oddziaływać na pracowników w  przedsiębiorstwie, 
nie możemy stworzyć jednego systemu motywacyjnego dla całej firmy, ale konieczne 
będzie opracowanie kilku różnych modeli. Jest to możliwe, gdy potrzeby pracowników 
przedsiębiorstwa będą jasno określone, a następnie podzieli się ich na kilka segmentów 
i dla każdej grupy zostanie stworzony oddzielny system motywacyjny. Określając po-
trzeby danego pracownika, można bez problemu przypisać go do danej grupy i wpły-
wać na jego motywację do pracy [Snopko 2014, s. 316]. 

Powyżej omówiłem podstawy, bez których nie powinno się przystępować do two-
rzenia systemu motywacyjnego, teraz należy przyjrzeć się elementom składowym 
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takiego systemu. Opierając się na informacjach, które udało się zgromadzić danemu 
przedsiębiorstwu, można dobrać narzędzia oddziaływania motywacyjnego tak, aby od-
powiednio stymulowały określoną grupę pracowników.

Klasyczne narzędzia oddziaływania motywacyjnego

Początków powstania tego zestawu narzędzi można doszukiwać się wraz z powstaniem 
tradycyjnego modelu motywacji, który porównywał organizm ludzki do zwykłej maszy-
ny. Dywagacje związane z motywacją odsunięto na bok, a zwracano przede wszystkim 
uwagę na szybkość, wytrzymałość, koszt i zdolności tych „maszyn”. Istotne wtedy było, 
aby pracownicy (przede wszystkim robotnicy) wykonali swoją nużącą pracę jak najszyb-
ciej i jak najsprawniej. Polegało to na tym, że kierownik określał subiektywnie najlepszy 
sposób wykonania zadania i stosował motywację ekonomiczną, ponieważ uważano, że 
najlepszą motywacją jest pieniądz. Używano więc tylko materialnych środki oddziały-
wania motywacyjnego, a szczególnie popularny był tzw. system kaskadowy. Polegał on 
na tym, że im więcej robotnik wytwarzał, tym wyższe było jego wynagrodzenie [Griffin 
2004, s. 520]. 

Płaca zasadnicza 
Pomimo upływu czasu wynagrodzenie zasadnicze nadal odgrywa istotną rolę w grupie 
motywatorów płacowych. Jednak pracodawcy i badacze zauważyli, że siła oddziaływa-
nia motywacyjnego nawet wysokiego wynagrodzenia zasadniczego z  czasem maleje. 
Jednak pomimo tego warto dołożyć wszelkich starań, aby spełnione były oczekiwania 
pracowników w tym zakresie, ponieważ według teorii F. Herzberga płaca jest czynnikiem 
higieny. Jej odpowiedni poziom nie motywuje pracownika, ale jej nieodpowiednia wyso-
kość znacznie obniża motywację [Strużycki 2008, s. 250]. Aby tego uniknąć, warto oprzeć 
system wynagradzania pracowników na zasadach [Gick, Tarczyńska 1999, ss. 161–165]:

 · sprawiedliwości;
 · elastyczności;
 · promowania rozwoju pracowników;
 · wynagradzania osiągnięć.

Nowoczesne przedsiębiorstwa mają świadomość tego, że jeżeli wynagrodzenie jest 
uzależniane od wyników pracy, znacznie bardziej motywuje do działania. Dlatego też 
w takich firmach występują różnego rodzaju premie, których zadaniem jest uwydatnie-
nie i ukierunkowanie motywacyjnego oddziaływania płacy w celu osiągnięcia określo-
nych wyników [Golnau, Kalinowski, Litwin 2004, s. 295]. Dla pracodawcy jest to bardzo 
praktyczna forma wynagradzania, ponieważ [Król, Ludwiczyński 2006, s. 397]:
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 · motywuje pracownika do poprawy efektywności;
 · eliminuje niepożądane zachowania;
 · umożliwia określenie kompleksowych efektów pracy;
 · zmniejsza presję pracowników na uzyskanie podwyżki płacy stałej.

Premie regulaminowe i uznaniowe
Premie można podzielić na premie regulaminowe i  uznaniowe. Premie regulaminowe 
są przyznawane pracownikom, jeżeli spełnią oni określone kryteria, które są dokładnie 
określone w regulaminie. Natomiast premia uznaniowa jest to pewnego rodzaju osobi-
sta ocena pracownika przez przełożonego, jego uznanie dla wysiłku oraz efektów pracy 
danej osoby [Pawlik 2011, s. 340]. 

Obecnie premie są nieodłącznym elementem nowoczesnych przedsiębiorstw, 
a umiejętne ich wykorzystanie pomaga w realizacji wielu zadań i celów przedsiębior-
stwa. Jednak aby spełniały one swoją rolę, należy znać i stosować odpowiednie warunki 
motywowania za pomocą tego narzędzia [Jasiński 2007, s. 39]:

 · premia powinna być traktowana jako wzmocnienie pozytywne;
 · premia nie powinna być przyznawana za wszystko, bo straci ona swoje wartości;
 · premię należy przyznać w możliwie jak najkrótszym czasie po wykonaniu zadania.

Premia bądź podwyżka płacy zasadniczej oczywiście wpłynie motywacyjnie na 
pracownika, ale z reguły nie dłużej niż na kilka miesięcy. Efekt ten jest krótkotrwały, 
ponieważ z  upływem czasu pracownik przyzwyczaja się do takiego poziomu wy-
nagrodzenia i traktuje go jak pewien standard [Lubecki 2002, ss. 36–38]. Ponieważ 
wartość takiej nagrody bardzo szybko się deprecjonuje, należy stosować je bardzo 
rozsądnie [Stewart 2002, s. 252]. Kierownicy przedsiębiorstw zdają sobie z tego spra-
wę i dlatego też często stosują inne metody materialnego oddziaływania na moty-
wację pracowników.

Klasyczne pozapłacowe materialne środki pobudzania motywacji
Grupa materialnych pozapłacowych środków oddziaływania motywacyjnego jest bar-
dzo obszerna, jednak znaczna część narzędzi z tego zestawu należy do nowoczesnych 
środków stymulowania motywacji pracowników, które zostały scharakteryzowane w dal-
szej części artykułu. Natomiast poniżej przedstawię kilka narzędzi z tej grupy, które uwa-
żam za klasyczne:

Możliwość zakupu towarów spółki po niższych cenach jest to często spotykany 
środek oddziaływania motywacyjnego i stał się on pewnego rodzaju normą wśród przed-
siębiorstw i  jego brak może zostać źle odebrany przez pracowników. Dlatego też firmy 
zazwyczaj umożliwiają swoim pracownikom zakupienie produktów przedsiębiorstwa 
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po odpowiednio obniżonych cenach bądź po kosztach produkcji danego towaru [Bylok, 
Czarnecka, Słocińska 2010, s. 371]. 

Paczki świąteczne stanowią okazjonalne uzupełnienie dla wyżej wymienionych 
bodźców motywacyjnych, ponieważ niemal każdy lubi być obdarowywany prezenta-
mi, zwłaszcza w takim okresie jak święta. Należy jednak pamiętać, że nie wszyscy pra-
cownicy muszą być jednego wyznania i dlatego osoba przygotowująca takie podarunki 
powinna posiadać wiedzę w tym zakresie, aby uszanować uczucia religijne wszystkich 
pracowników. W Polsce dominuje religia chrześcijańska i dlatego też najczęściej w okre-
sie tych świąt firmy dają prezenty swoim pracownikom. 

Nowoczesne narzędzia oddziaływania motywacyjnego

Zestaw nowoczesnych narzędzi motywowania pracowników charakteryzuje się tym, że 
stanowi świetne uzupełnienie dla wcześniej wymienionych, klasycznych form oddziały-
wania motywacyjnego. Narzędzia te mają również skłonności synergiczne i dzięki odpo-
wiedniemu ich dopasowaniu możemy optymalnie wykorzystać ich możliwości wywie-
rania wpływu na pracowników. Dobry menadżer wie, że opracowanie odpowiedniego 
systemu motywacyjnego jest ciężkim i pracochłonnym zadaniem, ale jeżeli zostanie ono 
sumienne wykonane, może przynieść zaskakujące efekty.

Nowoczesne pozapłacowe materialne środki pobudzania motywacji
Grupa nowoczesnych materialnych pozapłacowych środków oddziaływania motywacyj-
nego jest bardzo obszerna, dlatego scharakteryzuję tylko te najczęściej wykorzystywane 
narzędzia: 

Karnety wstępu to wszelkiego rodzaju „bilety”, umożliwiające wstęp na różnego 
rodzaju obiekty. Jest to dosyć często stosowana metoda pobudzania motywacji, 
która niesie za sobą wiele dodatkowych korzyści zarówno dla przedsiębiorstwa, jak 
i pracownika. Przedsiębiorstwa najczęściej obdarowują swoich pracowników karnetami 
multisport, czyli wstępami na siłownię, basen itp. i  to nie bez powodu. Powszechnie 
wiadomo, że zachodzi korelacja pomiędzy kondycją fizyczną a zdrowiem danej osoby, 
a  dbanie o  kondycje fizyczną przekłada się na poprawę zdrowia pracownika, długość 
jego życia oraz lepsze wyniki w pracy [Blanchard 2010, ss. 64–65].

Firmy coraz chętniej sponsorują systemy szkoleń, gdyż przynoszą one wiele korzyści 
zarówno przedsiębiorstwu, jak i samemu pracownikowi. Do najważniejszych benefitów 
płynących ze szkolenia pracowników możemy zaliczyć: polepszenie umiejętności, 
zwiększenie motywacji, poprawę zaangażowania, polepszenie identyfikacji pracownika 
z organizacją oraz wiele innych [Penc 2000, s. 126]. Można więc stwierdzić, że głównym 



30

Rafał Doleciński

celem programów szkoleniowych jest podwyższenie kwalifikacji, wiedzy oraz postaw 
pracownika w  takim zakresie, aby jak najlepiej oddziaływał on na funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa [Filipowicz 2014, s. 262]. Należy pamiętać, że jeżeli pracownik 
dołożył wszelkich starań i ukończył szkolenie, przedsiębiorstwo powinno mu stworzyć 
odpowiednie warunki pracy, które pozwolą mu wykorzystać nowe kwalifikacje 
i  umiejętności [Antczak, Borkowska 2014, s. 83]. Jest to bardzo istotne, ponieważ jeśli 
pracownik nie będzie mógł korzystać z nowo nabytych umiejętności w praktyce, zaczną 
one zanikać, a on będzie miał uczucie straconego na niepotrzebne szkolenie czasu. 

Finansowanie studiów podyplomowych jest znacznie rzadziej stosowanym 
motywatorem niż szkolenia, jednak bez wątpienia bardzo skutecznym. Zapewnienie 
pracownikowi dofinansowania na edukację wpływa pozytywnie na jego motywację 
i  samorozwój, albowiem ma on poczucie, że przedsiębiorstwo wiąże z  nim poważne 
plany, a  zwiększenie poziomu wykształcenia pracownika może znacznie przyczynić 
się do rozwoju przedsiębiorstwa. Ponadto może to być rozwiązanie problemu, z jakim 
boryka się wiele firm, a  mianowicie braku pracowników o  konkretnych, potrzebnych 
przedsiębiorstwu kwalifikacjach [Puchalski 2010, s. 84]. Dlatego też jest to dobre 
rozwiązanie dla firm, które wiedzą, dokąd zmierzają, mają określony cel i dzięki temu są 
również w stanie określić, jakich kwalifikacji od pracowników będą potrzebować za kilka 
lat. Przedsiębiorstwo w takiej sytuacji może wysłać na studia osobę, której stanowisko 
w przyszłości będzie zamykane, aby ją dokształcić i przenieść na nowe.

Kredyt pracowniczy jest to niedoceniana forma motywowania pracowników, która 
tworzy mocną więź pomiędzy przedsiębiorstwem a kredytobiorcą. Przedsiębiorstwo, gdy 
udziela pracownikowi kredytu (często z minimalnym lub zerowym oprocentowaniem), 
daje mu do zrozumienia, że jest on dla firmy istotny i  są wiązane z  nim plany 
długoterminowe. Wysokości udzielanych przez przedsiębiorstwa kredytów są różne 
i wszystko zależy od możliwości przedsiębiorstwa oraz potrzeb pracownika. Pracownik, 
któremu został udzielony taki kredyt, będzie się starał nie zawieść firmy, która pomogła 
mu w  potrzebie [Gick, Tarczyńska 1999, s. 274]. Udzielając kredytu, przedsiębiorstwo 
zyska bardzo zaangażowanego pracownika, który prawdopodobnie do momentu spłaty 
zadłużenia pozostanie pracownikiem przedsiębiorstwa.

Poprawa warunków pracy jest to jeden z elementów, który warto nieustannie rozwijać. 
Nowoczesne przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę, że często mała zmiana może znacznie 
poprawić zarówno bezpieczeństwo, jak i  wydajność pracowników. Wiedzą, że poprawa 
bezpieczeństwa pracy na pewno zostanie doceniona przez pracownika, a unowocześnienie 
stanowiska pracy przełoży się na zwiększenie jego wydajności [Sepkowska, Żurakowski 2000, 
s. 70]. Warto dokonywać poprawy warunków pracy w obu tych aspektach, ponieważ poprawi 
to również stosunek pracownika do przedsiębiorstwa oraz jego zaangażowanie i motywację. 
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Powyżej wymieniłem i scharakteryzowałem zaledwie kilka materialnych niefinansowych 
bodźców oddziaływania motywacyjnego. Pragnę jednak zauważyć, że ich lista może być 
bardzo długa np.: telefon służbowy, samochód służbowy, nagrody za oryginalne pomysły 
zgłoszone przez pracownika, obiad na koszt firmy, jeżeli pracownik zostaje na prośbę 
przełożonego po godzinach, celebrowanie imienin/urodzin pracowników oraz wiele 
innych. Jak widać, istnieje dużo możliwości oddziaływania w ten sposób na pracowników, 
niestety wielu menadżerów bagatelizuje siłę motywacyjną tego typu działań i  woli 
wypłacić pracownikowi premię. Jednak, jak już wspomniałem wcześniej, gratyfikacja 
finansowa motywuje na krótki okres, dlatego też warto łączyć ze sobą środki oddziaływania 
motywacyjnego z  różnych grup. Na przykład wręczając pracownikowi premię, warto 
mu również ofiarować gadżet w postaci kubka z wygrawerowanym jego imieniem. Pijąc 
z tego kubka w pracy, będzie sobie przypominał o premii, jaką dostał wraz z kubkiem, a to 
przedłuży czas oddziaływania motywacyjnego premii.

Niematerialne środki oddziaływania motywacyjnego
Środki oddziaływania niematerialnego przez wiele lat były bagatelizowane i nie postrze-
gano ich narzędzia oddziaływania na motywację. Jednak motywowanie na przestrze-
ni ostatnich lat znacząco uległo zmianie, zaczęto odchodzić od motywowania przez 
wzmocnienie negatywne i  doceniać potencjał oddziaływania pozapłacowego [Głuch 
2013, s. 305]. Wcześniej wspomniałem, że istotne jest wynagrodzenie finansowe i co do 
tego nie ma wątpliwości, bo zastosowanie środków pozapłacowych nie ma sensu, jeżeli 
pracownik nie jest zadowolony z wynagrodzenia. Jednak jeżeli jest zadowolony i zasto-
sujemy odpowiednie środki oddziaływania niematerialnego, istnieje duża szansa, że wy-
stąpi synergia pomiędzy tymi narzędziami i ich działanie zostanie spotęgowana. Każde 
przedsiębiorstwo powinno wykorzystywać w  pełni tę grupę motywatorów, ponieważ 
generują one relatywnie niskie koszty dla przedsiębiorstwa, a ich umiejętne wykorzysta-
nie może przynieść bardzo zaskakujący efekt. Poniżej przedstawię tylko kilka wybranych 
metod niematerialnego oddziaływania, które według mnie mają ogromny potencjał 
i powinny być znacznie częściej wykorzystywane.

Okazywanie uznania jest jednym z  coraz częściej wykorzystywanych narzędzi, 
które wbrew pozorom silnie oddziałuje na motywację. Narzędzie to jest tak skuteczne, 
ponieważ niemal każdy chce, aby jego praca została zauważona i doceniona, dlatego też 
można je sklasyfikować jako pragnienie uznania [Maslow 2013, s. 70]. Kierownik, wyrażając 
pochwałę i gratulując danego osiągnięcia, zmotywuje pracownika do kolejnych działań. 
Pochwałę warto stosować nawet, gdy pracownik nie wykazuje potrzeby uznania, gdyż 
w  takiej sytuacji wystąpi u  niego wzmocnienie pozytywne i  będzie on wiedział, jakie 
zachowania są pożądane [Griffin 2004, s. 535]. Należy pamiętać, by pochwalić pracownika 
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możliwie jak najszybciej po wykonaniu zadania, ponieważ wtedy wywrze to na niego 
największy wpływ. Ponadto warto pamiętać, że największą wartość motywacyjną 
ma pochwała udzielona publicznie, jednak udzielenie jej w  cztery oczy jest również 
bardzo wartościowe. Uważam, że taka forma oddziaływania jest bardzo korzystna dla 
przedsiębiorstwa, gdyż nie generuje ona żadnych kosztów, a jest niewątpliwie bodźcem 
do efektywniejszej pracy [Leśniewski, Berny 2011, s. 107].

Prawidłowa komunikacja jest to nieodłączny element każdego przedsiębiorstwa 
jednak wielu kierowników zapomina, iż jest znacząca różnica pomiędzy komunikowaniem 
się a  prawidłowym komunikowaniem. Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw, zwłaszcza 
tych nowoczesnych, wie, jak istotna jest prawidłowa komunikacja na każdej linii. Zarówno 
między kierownikiem i pracownikami, jak i pomiędzy samymi pracownikami, powinna ona 
przebiegać sprawnie i  szybko. Wiadomo również, że prawidłowa komunikacja stanowi 
pewnego rodzaju ochronę przed nieporozumieniami [Kuc 2008 s. 269], gdyż brak dobrej 
komunikacji w  przedsiębiorstwie może prowadzić do powstawania różnego rodzaju 
plotek. Dodatkowo przy braku dobrej komunikacji pracownik przestanie odczuwać, że jest 
ważny dla przedsiębiorstwa i może nawet dojść do wniosku, że skoro nie jest na bieżąco 
informowany o istotnych dla niego kwestiach, a wszelkie informacje musi pozyskiwać od 
kolegów, to zapewne jest on mniej istotny dla firmy niż oni [Ostrowska 2014, ss. 106–107]. 

Atmosfera i warunki pracy to kolejny element systemu motywacyjnego, o którym 
należy pamiętać, jeżeli chcemy wykrzesać z  pracowników to, co najlepsze. Dobry 
menadżer wie, że musi dokładać wszelkich starań, aby atmosfera w pracy opierała się 
na wzajemnym zaufaniu, życzliwości, chęci współpracy itp. Ponadto rozpoczynając 
pracę, każdy pracownik ma pewne oczekiwania odnośnie warunków, wyposażenia 
oraz wszelkich przywilejów, które są kojarzone z danym stanowiskiem. Dlatego warunki 
pracy nie powinny odbiegać od warunków pracy na tym samym stanowisku w innych 
przedsiębiorstwach, a nawet powinny być lepsze. Trudno określić, czy stworzenie takiej 
atmosfery i warunków pracy na pewno wpłynie na zwiększenie motywacji pracowników, 
jednak najprawdopodobniej zapobiegnie niezadowoleniu i słabym wynikom [Armstrong, 
Taylor 2016, s. 220].

Wzbogacenie stanowiska pracy polega na łączeniu w ramach jednego stanowiska 
czynności o  różnych poziomach trudności. Siła tego narzędzia oparta jest na 
zwiększeniu odpowiedzialności pracownika za powierzone mu zadanie, a zmniejszeniu 
zakresu kontroli menadżera. Ponadto pracownik ma autonomię w  zakresie swobody 
wykonywania określonego zadania, o ile sposób jego realizacji jest zgodny z normami 
i wartościami przedsiębiorstwa. Dzięki takiemu podejściu pracownik mocniej identyfikuje 
się z powierzonym mu zadaniem, a ponieważ ma on większe poczucie odpowiedzialności 
oraz swobody, motywuje go to do wydajniejszej pracy [Walecka 2011, s. 262].
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Niematerialne środki oddziaływania motywacyjnego nie wymagają od przedsiębiorstwa 
dużych nakładów finansowych – w  wielu przypadkach żadnych. Wymagana jednak 
jest odpowiednia wiedza i  umiejętności, którą menadżerowie dużych, nowoczesnych 
przedsiębiorstw często już posiadają i z pełną świadomością stosują.

Podsumowanie

Niniejsza publikacja miała na celu przybliżenie sposobów motywowania pracowników 
w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Ponieważ zagadnienie to należy do grona bardzo 
obszernych, w literaturze można znaleźć wiele definicji, technik oraz narzędzi motywo-
wania pracowników, a ja w swoim artykule omówiłem tylko te według mnie najistotniej-
sze i z których chętnie korzystają wielkie korporacje. 

Prowadząc badania, będę starał się zidentyfikować, które z  omówionych narzędzi 
oddziaływania motywacyjnego są stosowane w  MŚP, a  które można jeszcze wdrożyć 
i w ten sposób zyskać przewagę konkurencyjną. Jest to ogromna szansa dla wielu firm, 
ponieważ dzięki identyfikacji narzędzi można relatywnie szybko wdrożyć nowe sposoby 
stymulowania motywacji pracowników i dzięki temu dorównać konkurencji lub zwięk-
szyć nad nią swoją przewagę. 
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Wstęp

Zasoby ludzkie odgrywają kluczową rolę w każdej organizacji bez względu na środowi-
sko zawodowe, w jakim funkcjonują. To pracownicy decydują o wykorzystaniu wszyst-
kich zasobów firmy. To od zaangażowania pracowników i ich efektywności zaczyna się 
sukces organizacji. To ludzie kreują wizerunek firmy poprzez posiadaną wiedzę, umie-
jętności, kreatywność i przedsiębiorczość. Aby odpowiednio wykorzystać umiejętności 
pracowników i motywować ich do dalszego rozwoju, trzeba odpowiednio zarządzać za-
sobami ludzkimi. Posiadanie wysoko wykwalifikowanych pracowników wymaga od ka-
dry kierowniczej odpowiedniego zarządzania, a tym samym odpowiednich umiejętności 
i kwalifikacji [Ciekanowski 2011, s. 99; Załoga, Ciekanowski 2017, s. 43].

Zdolności i umiejętności pracowników nie wynikają wyłącznie z wiary w siebie. Co-
dzienne funkcjonowanie człowieka w życiu prywatnym i zawodowym jest ściśle związa-
ne z funkcjonowaniem w otoczeniu społecznym. Odnosząc się do społeczności zhierar-
chizowanej np. żołnierzy, należy podkreślić, że jest to grupa społeczna wyróżniająca się 
na tle innych społeczności, chociażby charakterem i specyfiką pracy. Z tego wynika, że 
zasoby ludzkie muszą charakteryzować się szczególnymi kompetencjami, aby móc wy-
konywać szczególne zadania na powierzonych im stanowiskach. Należy przypuszczać, 
że żołnierze pełniący funkcje dowódcze dysponują wysoką sprawnością dowodzenia, 
a tym samym charakteryzują się wysokim poziomem kompetencji społecznych. 

Kompetencje społeczne w karierze zawodowej każdego człowieka odgrywają jedną 
z kluczowych ról i stanowią jeden z wyznaczników ścieżki kariery zawodowej. Z upły-
wem czasu obserwujemy znaczące zainteresowanie kompetencjami społecznymi ze 
strony pracodawców. Wynika to przede wszystkim z permanentnych zmian zachodzą-
cych w polityce kadrowej, podyktowanych profesjonalizacją zasobów ludzkich trakto-
wanych jako najcenniejszy kapitał intelektualny środowiska zawodowego.

Istota i znaczenie kompetencji społecznych 
w środowisku zawodowym

Starając się zrozumieć różnorodność przytaczanych w  literaturze przedmiotu definicji 
należy przypuszczać, że różnice w sposobie przedstawiania definicji zależą od przyjętych 
założeń teoretycznych oraz od sposobu pomiaru przyjętych zmiennych. Często badacze 
używają zamiennie pojęcia kompetencja społeczna z  inteligencją społeczną. W  literatu-
rze przedmiotu kompetencja społeczna utożsamiana jest z kompetencją emocjonalną, ze 
społecznymi zdolnościami, jak również z  umiejętności. Zaprezentowane sformułowania 
odnoszą się do przedsiębiorczego, a zarazem efektywnego funkcjonowania w kontaktach 
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z ludźmi. W wielu koncepcjach kompetencji społecznych doszukujemy się aspektu zdolno-
ści społecznych, definiowanemu jako efektywne przystosowanie się do otoczenia społecz-
nego. Z kolei zdolności społeczne niejednokrotnie postrzegane są na równi z inteligencją 
społeczną [Sęk 1988, ss. 787–808].

W wyniku prowadzonych badań w 1959 roku w zakresie wywierania wpływu czło-
wieka na otoczenie, R. White zaproponował w  naukach psychologicznych pojęcie 
kompetencji społecznej. Był jednym z  pierwszych autorów, który postrzegał ją jako 
umiejętność specyficznie rozumianą: umiejętność, która daje początek skutecznej inter-
akcji z otoczeniem, identyfikując ją ze społecznymi umiejętnościami [Oppenheimer, za: 
Schneider, Attili, Nadel, Weissberg 1989, ss. 41–69]. Już w definicji R. White’a pojawia się 
wątpliwość – kompetencja czy umiejętność. Często w literaturze przedmiotu spotyka-
my opis kompetencji społecznych zamiennie z inteligencją społeczną [Piotrowska 1994, 
ss. 158–170] lub emocjonalną [Goleman 2007, s. 27], zdolnością społeczną i komunikacyj-
ną [Maxim, Nowicki 2003, ss. 745–747] lub umiejętnością społeczną [Argyle 1991, s. 132]. 
M. Białecka-Pikul w swoich publikacjach kompetencje społeczne określa jako kompe-
tencje komunikacyjne [Białecka-Pikul 1993, ss. 16–20]. Tak samo ujmują kompetencje 
społeczne M. Haman i S. Kowalik w swoich publikacjach. 

Z kolei B. H. Spitzberg i W. R. Cupach, w publikacjach Interpersonal communication com-
petence [Spitzberg, Cupach 1984, s. 16] oraz Handbook of interpersonal competence research 
[Spitzberg, Cupach 1989, ss. 13–17] kompetencje społeczne określają jako kompetencje 
relacyjne. Tymczasem J. Raven i J. Stephenson kompetencje społeczne zgodnie określa-
ją jako kompetencje do efektywnego działania i uzasadniają ich definicję między innymi 
w publikacjach: J. Raven Competence in modern society: Its identification, development and 
release [Raven, 1984, s. 29], The conceptualisation of competence [Raven, Stephenson, za: 
Lang 2001, ss. 253–274]. Z kolei jednogłośnie w publikacjach autorzy: L.A. Maxim i S.J. No-
wicki [Maxim, Nowicki 2003, ss. 745–758], R.E. Riggio [Riggio 1986, ss. 649–660], M.L. Miller, 
R.S. Omens, R. Delvadia [Miller, Omens, Delvadia 1991, ss. 955–964] kompetencje społecz-
ne określali jako zdolności społeczne i komunikacyjne. 

Podczas gdy M. Argyle [Argyle 1991, ss. 18–24], F.M. Greshman i S.N. Elliott [Elliott, Gres-
ham 1987, ss. 96–99], K. Skarżyńska [1981, ss. 92–103] oraz R. White [Oppenheimer, za: Schne-
ider, Attili, Nadel, Weissberg 1989, ss. 41–69] kompetencje społeczne określają jako umie-
jętności społeczne. Tymczasem B. Wojciszke i  R. Pieńkowski [Wojciszke, Pieńkowski 1985, 
ss. 527–545] odnoszą się do kompetencji społecznych jako do umiejętności komunikacyj-
nych. Przeciwnie zaś, A.L. Sillars i J. Weisberg [Jakubowska 1996, ss. 29–40] kompetencje spo-
łeczne określają jako umiejętność adaptacji w środowisku społecznym. Natomiast B. Hurt 
i C. Burks [Jakubowska 1996, ss. 29–40] określają kompetencje społeczne jako wrażliwość 
retoryczną. Autorzy: J. Borkowski [Borkowski 2003, ss. 23–31], S. Greenspan [Greenspan, za: 
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Keogh 1981, t. 3, ss. 1–39], E. Zigler i P.K. Trickett [Pilecka, Pilecki 1990, ss. 58–79] kompeten-
cje społeczne utożsamiają ze zbiorem cech osobowości, umiejętnościami i  wyjątkowych 
zdolności. Kompetencje społeczne w literaturze przedmiotu są za A. Piotrowską [Piotrowska 
1994, ss. 158–170; Piotrowska 1997, ss. 289–300], utożsamiane z inteligencją społeczną. Już 
w 1973 roku D.C. McClelland w Stanach Zjednoczonych, definiując kompetencje, analizo-
wał zależności między kompetencją a inteligencją, publikując artykuł pt. Badać raczej kom-
petencje czy inteligencje [McClelland 1973]. Należy na tym etapie rozważań literaturowych 
wspomnieć, że inteligencja społeczna w latach dwudziestych definiowana była przez pry-
zmat inteligencji poznawczej w relacjach międzyludzkich. Definicję inteligencji społecznej 
wprowadził w 1920 roku E.L. Thorndike, utożsamiając ją ze zdolnościami do rozumienia i kie-
rowania ludźmi oraz rozumnego postępowania w stosunku do innych ludzi [Walker, Foley 
1973, s. 839]. Z kolei S. Greenspan definiował kompetencje społeczne jako pewien element 
lub aspekt podejmowanej przez jednostkę aktywności w  sytuacjach interpersonalnych, 
związanej również z odgrywaniem ról społecznych. Autor z jednej strony uznaje za składnik 
kompetencji społecznej inteligencję społeczną, która jest zdolnością do rozumienia innych 
ludzi, zdarzeń i procesów społecznych, z drugiej zaś strony uwzględnia jednak także aspek-
ty motywacyjne, włączając w zakres pojęcia kompetencji cechy temperamentu oraz cechy 
charakteru [Pilecka, Pilecki 1990, ss. 58–79]. Z kolei podążając za interpretacją autorów: F. De-
lamare, LeDeist i J. Winterton kompetencje społeczne określane są jako obszar kontaktów 
międzyludzkich, a zwłaszcza zdolność do empatii, współpracy z innymi ludźmi, umiejętność 
rozwiązywania konfliktów oraz posiadania daru przekonywania. Autorzy opisują kompeten-
cje społeczne jako sferę kontaktów interpersonalnych. Ich zdaniem kompetencje społeczne 
wyrazić można jako łatwość nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi ludźmi. W swych 
opracowaniach, dotyczących definiowania kompetencji społecznych, określają je jako po-
siadanie poziomu empatii, czyli np. współodczuwania, posiadanie zdolności do współpracy 
i  dążenia do wspólnych celów, umiejętności rozwiązywania konfliktów i  przezwyciężania 
różnic w poglądach oraz interesach [Le Deist, Winterton 2005, s. 40, za: Oleksyn 2006, s. 24]. 
Należy podkreślić, że wymienione komponenty kompetencji społecznych są istotne z punk-
tu widzenia pracodawców zarządzających zasobami ludzkimi. Istota kompetencji społecz-
nych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi polega na wzajemnym uzupełnianiu się 
wiedzy, umiejętności i doświadczenia. 

Jednak najczęściej kompetencje społeczne utożsamiane są z  umiejętnościami 
społecznymi. Autor wielu publikacji naukowych H. Sęk proponuje jednak rozgranicze-
nie pojęć. Umiejętności społeczne definiuje jako zachowania ujawniane przez osobę 
efektownie i  efektywnie działającą w  sytuacji społecznej. Kompetencje społeczne są 
wyznacznikiem wartości wykonanych zadań z  uwzględnieniem sytuacji, w  której rea-
lizowane było dane zadanie [Sęk 2014, ss. 128–129]. Kompetencje społeczne w Polskiej 
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Ramie Kwalifikacji definiowane są jako zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz 
autonomicznego i  odpowiedzialnego uczestniczenia w  życiu zawodowym i  społecz-
nym, z  uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania. Kompetencje 
społeczne analizuje się w kategoriach tożsamości, współpracy i odpowiedzialności [Sła-
wiński, Dębowski i in. Warszawa 2014, s. 56]. 

Tymczasem badania przeprowadzone przez D. Bartrama pokazują, że wszelkie kom-
petencje definiowane przez przedstawicieli różnych firm i branż można zaklasyfikować do 
jednej z ośmiu kategorii. Efektem jego badań jest uniwersalna taksonomia kompetencji 
zawodowych, nazywana popularnie „wielką ósemką”, czyli The Great Eight, która wyróżnia 
osiem kluczowych kompetencji zawodowych [Martowska, Matczak 2013, ss. 43–56]: 

1. przewodzenie i decydowanie;
2. wspieranie i współpracowanie;
3. komunikowanie się i prezentowanie;
4. adaptowanie się i radzenie sobie;
5. analizowanie i interpretowanie;
6. kreowanie i wymyślanie;
7. organizowanie i wykonywanie;
8. przedsiębiorczość i orientację na cele. 
Należy podkreślić, że pierwsze cztery kompetencje z przedstawionej listy to kompe-

tencje społeczne. Kompetencje społeczne, które warunkują skuteczną realizację zadań 
w kontaktach lub poprzez kontakty z innymi ludźmi. Ten fakt podkreśla znaczącą rolę 
kompetencji społecznych, nazywanych także umiejętnościami interpersonalnymi, na 
mapie kompetencji zawodowych [Martowska, Matczak 2013, ss. 43–56].

Kompetencje społeczne, zdaniem L. Karena i P.H. Birmana, są nadrzędne w stosunku 
do umiejętności społecznych, ponieważ odnoszą się do poznawczych, emocjonalnych 
i  społecznych umiejętności i  zachowań. Te z kolei wpływają na przystosowanie danej 
jednostki do otaczającego ją środowiska społecznego. Zdaniem autorów umiejętności 
społeczne to konkretne zachowania obserwowane i traktowane jako celowe użycie po-
siadanej wiedzy i zdolności, wykorzystywane w zaistniałej sytuacji społecznej. Tak więc 
umiejętności społeczne przejawiają się w zachowaniach akceptowanych bądź nieakcep-
towanych społecznie [Sternal, www.pbn.nauka.gov.pl, dostęp: 1.08.2018]. 

Kompetencje społeczne można również zdefiniować jako złożone umiejętności 
warunkujące efektywność radzenia sobie w  różnego rodzaju sytuacjach społecznych, 
nabywane przez pracownika np. podczas aktywności zawodowej poprzez trening spo-
łeczny [Matczak, 2007, s. 11]. Autorka, prezentując definicję kompetencji społecznych, 
odnosi się do nich jako do umiejętności specyficznych, wyróżniających pracownika, 
które wywodzą się z predyspozycji osobowościowych. Takie jednostki należą do grupy 
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osób, które potrafią wykorzystać swój potencjał w określonych sytuacjach relacji spo-
łecznych. W praktyce może to oznaczać, że dana osoba świetnie radzi sobie z daną sy-
tuacją w określonych warunkach społecznych, natomiast gdy jej rola zmieni się w tym 
samym środowisku społecznym, nie jest w stanie poradzić sobie z daną sytuacją, tzn. nie 
potrafi dobrze odegrać powierzonej roli. Przykładem obrazującym przytoczoną sytua-
cję może być np. osoba, która świetnie przemawia podczas wystąpień publicznych, a nie 
jest w stanie nawiązać bliskich relacji interpersonalnych. Może to skutkować postrzega-
niem tej osoby w pierwszym przypadku jako kompetentnej społecznie, w drugim nato-
miast ocena środowiska społecznego może być negatywna, co może oznaczać, że jest 
to osoba oceniana społecznie jako niekompetentna.

Kolejnym i  zarazem finalnym elementem definicji kompetencji społecznych, za 
K. Martowską [Martowska 2015, ss. 15–20], jest trening społeczny jako bezpośrednia 
przyczyna nabywania kompetencji społecznych. Trening społeczny dokonuje się od 
momentu podjęcia przez człowieka aktywności rodzinnej, zawodowej, towarzyskiej, 
podczas pełnienia różnych funkcji, podejmowania różnych działań społecznych lub or-
ganizowania różnych przedsięwzięć wynikających z życia codziennego. 

Dzięki naturalnemu treningowi społecznemu mającemu miejsce podczas wykony-
wania codziennych czynności, tak w środowisku zawodowym, jak i rodzinnym, człowiek 
nabywa nowych doświadczeń, a tym samym podnosi poziom kompetencji społecznych. 
W przypadku wystąpienia deficytu naturalnego treningu społecznego w funkcjonowa-
niu społecznym, alternatywą jest możliwość wzięcia udziału w zorganizowanym trenin-
gu umiejętności społecznych, którego główne założenie to optymalizacja zachowań 
społecznych. Należy podkreślić, że zainteresowanie i chęć człowieka do odbywania in-
tensywnego treningu społecznego są uwarunkowane predyspozycjami osobowościo-
wymi oraz temperamentem samego zainteresowanego. Często trudność w odbywaniu 
treningu społecznego wynika z np. braku wrażliwości społecznej lub braku akceptacji 
osobowości drugiego człowieka. Dlatego dziś szczególnie cenne na rynku pracy są 
kompetencje społeczne. Pracodawcy są świadomi, że na szkoleniu nie da się wyćwiczyć 
wrażliwości społecznej na tak wysokim poziomie, jaki byśmy sobie założyli, ponieważ 
wynika ona z osobowości człowieka. 

Z przytoczonych definicji pojęcie kompetencji społecznych odnosi się do trzech ob-
szarów. Pierwszym z nich jest posiadana wiedza, która w ujęciu pedagogicznym ozna-
cza zasób wiedzy z danej dziedziny, utrwalonej przez człowieka w wyniku gromadzenia 
doświadczeń oraz pobierania nauki [Okoń 1998, s. 117]. Jest to aspekt poznawczy. Drugi 
obszar odnosi się do posiadanych umiejętności, co wiąże się z behawioralnym funkcjo-
nowaniem człowieka [Wiatrowski 2005, s. 116]. Trzeci obszar, emocjonalny, odnosi się do 
postaw, czyli umiejętności przeprowadzania określonego działania poprzez własną po-
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stawę i zachowania i jest powiązany z motywacyjno-emocjonalnym funkcjonowaniem 
człowieka [Wiatrowski 2005, s. 116]. 

W wyniku analizy przytoczonych definicji kompetencji społecznych można stwier-
dzić, że każda koncepcja zakłada z góry przewidziane normy zachowań, które są cha-
rakterystyczne dla danej jednostki funkcjonującej w danej sytuacji i w określonej spo-
łeczności. Taka opinia pozwala na postawienie tezy, że nie każdy człowiek nadaje się na 
każde stanowisko pracy, a przynajmniej istnieje przypuszczenie, że nie wszyscy pracow-
nicy charakteryzują się wysokim poziomem kompetencji społecznych, co z kolei może 
być przyczyną niskiej efektywności ich pracy w sytuacjach społecznych. 

Przegląd badań w problematyce kompetencji 
społecznych

Zagadnienie kompetencji społecznych stanowi przedmiot zainteresowań badaczy spo-
łecznych od połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to badania nad kom-
petencjami społecznymi osób dorosłych prowadził E. Aronson. Doświadczenia w  za-
kresie badań kompetencji społecznych prowadzone są na wielu płaszczyznach, takich 
jak: w  obszarze pracy zawodowej, komunikacji społecznej czy autopercepcji. Autorzy 
opracowań naukowych interesują się zarówno różnicami indywidualnymi, jak również 
porównują kompetencje komunikacyjne, prowadząc badania w skali międzynarodowej. 

Badania w zakresie kompetencji komunikacyjnych Polaków zostały przeprowadzo-
ne w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku (1995–1996). Polska była jednym 
z  siedmiu krajów biorących udział w  przedmiotowych badaniach. Badania dotyczyły 
kompetencji językowych, będących najważniejszym elementem kompetencji komu-
nikacyjnych osób dorosłych. Jak wskazują rezultaty badań, poziom kompetencji w za-
kresie komunikacji interpersonalnej dorosłych Polaków jest bardzo niski w porównaniu 
z poziomem przedstawicieli innych państw. Jak wynika z badań, Polacy zajęli ostatnie 
miejsce, za Szwecją, Holandią, Kanadą, USA i Szwajcarią [Skrzypczak 1998, s. 20].

Poruszając kwestię badań nad kompetencjami, nie sposób pominąć dokonań 
M. Argyle’a, którego celem było wyszczególnienie różnic indywidualnych w poziomie 
kompetencji społecznych. Autor do czynników różnicujących kompetencje społeczne 
zaliczył płeć, klasę społeczną oraz osobowość [Argyle 1991, s. 132].

Problematyka dotycząca kompetencji społecznych to słabo poznany obszar badań, 
zwłaszcza jeśli odniesiemy się do środowiska zawodowego, a tym samym pracy zawo-
dowej. W Polsce badania zmierzające do określenia związku między preferencjami za-
wodowymi a kompetencjami społecznymi prowadziła w 1998 roku A. Matczak w grupie 
studentów i uczniów szkół średnich. Jak podkreśla autorka przeprowadzonych badań, 
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uzyskane wyniki potwierdzają istotnie związki miedzy preferencjami zawodowymi 
a kompetencjami społecznymi. Na podstawie uzyskanych z badań wyników A. Matczak 
przedstawiła dwa wnioski. Pierwszy z nich zakłada, że należy respektować preferencje 
zawodowe w doradztwie zawodowym. Drugi wniosek zakłada, że mierzenie kompeten-
cji społecznych i adekwatności samooceny jednostki może być użyteczne w doradztwie 
zawodowym [Matczak 1998, ss. 28–36]. 

Kolejne badania w 2005 roku prowadzone były przez M.J. Caban i T. Rewerskiego w ob-
szarze inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych u osób pracujących i bezrobot-
nych. Wyniki badań wskazały, że między grupami pracujących a bezrobotnych występują 
istotne różnice w poziomie inteligencji emocjonalnej [Caban, Rewerski 2012, s. 9]. Kolejne 
badania prowadzone przez B. Mazurek-Kucharską dotyczyły kompetencji społecznych me-
nedżerów i osób bezrobotnych. Celem badań było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy te 
dwie grupy społeczne różnią się między sobą poziomem kompetencji społecznych. Wyniki 
badań jednoznacznie dowiodły, że istnieją różnice w  poziomie kompetencji społecznych 
między osobami w grupie badanej, które miały odmienne doświadczenia. Poziom kompe-
tencji społecznych, jaki prezentują odnoszący sukces menedżerowie, jest wyższy od pozio-
mu kompetencji osób bezrobotnych [Mazurek-Kucharska, za: Konarski 2006, s. 67]. 

Badania prowadzone przez W. Otrębskiego i K. Rutkowską dotyczyły analizy zakresu 
i poziomu kompetencji społecznych instruktorów sportu. Poszukiwali oni związku po-
ziomu kompetencji społecznych instruktorów sportu z wybranymi elementami charak-
terystyki osobowej i  zawodowej. W  wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że 
badana grupa reprezentuje, w porównaniu z populacją ogólną, wbrew oczekiwaniom, 
przeciętny poziom kompetencji społecznych. Analizy statystyczne wykazały niewielkie 
zróżnicowanie poziomu kompetencji społecznych [Otrębski, Rutkowska, za: Francuz, 
Otrębski 2006, ss. 81–98]. 

Badania nad kompetencjami społecznymi studentów zainteresowanych pracą w wo-
lontariacie prowadziła A. Konios. Dotyczyły one określenia poziomu wiedzy społecznej 
w zakresie pomagania, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych oraz mo-
tywacji do pracy charytatywnej. Wyniki przeprowadzonych badań ujawniły, iż studenci 
w większości posiadają wystarczającą wiedzę na temat zasad profesjonalnego pomaga-
nia innym osobom. W odniesieniu do radzenia sobie w sytuacjach społecznych ,okazało 
się, że znacząca większość badanych reprezentuje niewielkie umiejętności społeczne. 
Natomiast ich motywacje do pomagania innym osobom płyną z różnych źródeł, choć 
przeważnie mają charakter altruistyczny [Kanios 2008, ss. 158–166].

Kolejne badania przeprowadzone przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej 
w Departamencie Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej 
dotyczyły analizy kompetencji społecznych kadry dowódczej WP w kontekście realizacji 
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zadań służbowych. Badania przeprowadzono w 2014 roku wśród osób zajmujących sta-
nowiska dowódcze różnego szczebla. Wyniki badań pokazały, że respondenci wysoko 
oceniają znaczenie kompetencji społecznych, będących przedmiotem badań, w hierar-
chii innych kompetencji zawodowych [Predel, Łatacz 2014, ss. 9–40]. 

Z  zaprezentowanego przeglądu badań wynika, że istnieje potrzeba prowadzenia 
analiz w zakresie kompetencji społecznych. Świadczy o tym fakt, że kompetencje spo-
łeczne należą do cech dynamicznych, co oznacza, ze ich poziom zmienia się w  ciągu 
całego życia, tak na gruncie prywatnym, jak i zawodowym. Poza tym ich rola jest znaczą-
ca, ponieważ osoby charakteryzujące się wysokim poziomem kompetencji społecznych 
potrafią funkcjonować w środowisku na znacznie wyższym poziomie. Ich relacje inter-
personalne są poprawne, a  ich wysoki poziom wiąże się z  lepszym przystosowaniem 
do zmian życiowych. Osoby charakteryzujące się wysokim poziomem kompetencji spo-
łecznych wykazują się większą elastycznością w zachowaniu społecznym.

Wnioski

Doktryna egzystencjalistyczna zakłada, że człowiek istnieje w pełni dopiero wtedy, gdy 
zaczyna funkcjonować w środowisku społecznym. Aby mógł się odnaleźć w tym środo-
wisku, musi posiadać pewien poziom kompetencji społecznych. Paradygmat ewolucjoni-
styczny głosi, że rozwój kompetencji społecznych jest wynikiem współistnienia w rozma-
itych grupach społecznych, których stopień zróżnicowania i wyspecjalizowania stale się 
rozwija wraz z typem cywilizacji. Choć jest to podejście bardzo popularne w psychologii 
społecznej, socjologii i antropologii, analizując literaturę przedmiotu można spotkać się 
ze sceptycznym odniesieniem do teorii, że komunikowanie w środowiskach społecznych 
jest niezbędnym i stałym elementem ludzkiej aktywności.

Współcześnie nauki o zarządzaniu zasobami ludzkimi wskazują na znaczącą rolę po-
zasiłowego kierowania, które oparte jest na szacunku, autorytecie epistemicznym i na 
sprawnościach całkowicie lub pośrednio związanych np. z komunikacją interpersonalną 
[Ciekanowski 2014, s. 373].

Podejście to uzasadnia istotę i rolę kompetencji społecznych w życiu zawodowym 
każdego człowieka. Szeroko rozumiane kompetencje społeczne nie stanowią odkrycia 
ostatnich czasów, mają one swój rodowód w powstaniu armii i zasad sztuki walki. Wojsko 
realizowało je poprzez cnoty żołnierskie, wartości i duchowość [Skrabacz, za: Skrabacz, 
Gutowski 2015, ss. 80–87]. Takie podejście umiejscawia oficera w grupie normotwórczej, 
której członkowie, przekazując wzorce kulturowe, mogą wpływać na kształtowanie po-
żądanych postaw wpisujących się w obszar niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 
Należy do niej rzesza dziennikarzy, aktorów, nauczycieli, animatorów kulturalnych itp.
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Konkludując, poszczególne elementy kompetencji społecznych, mają szczególne 
znaczenie nie tylko w obszarze kultury organizacyjnej samej organizacji, ale także przy 
jej współpracy z otaczającym ją środowiskiem społecznym. Podobnie, wszelka aktyw-
ność w relacjach międzyludzkich jest zależna w znaczącym stopniu od poziomu posia-
danych kompetencji społecznych. Jednym z  przykładów aktywności interpersonalnej 
w dzisiejszych czasach może być kierowanie, które opiera się m.in. na zarządzaniu infor-
macją. Sposób jej przekazania wpływa na stopień oddziaływania. Analizę naukową tej 
tezy można znaleźć w szeregu publikacji, poczynając od czasów starożytnych. Wyłania 
się zatem wniosek, że kompetencje społeczne są kluczowym elementem w zarządzaniu 
ludźmi w okresie szybkich zmian i transformacji.

Podsumowując dotychczasowe rozważania w  zakresie zarządzania poszczególnymi 
umiejętnościami jednostek, należy podkreślić, że traktowane są one jako element szerszego 
zbioru, jakim są kompetencje społeczne. A. Matczak i K. Martowska twierdzą, że kompeten-
cja społeczna jest to umiejętność „nawiązywania i utrzymywania satysfakcjonujących relacji 
interpersonalnych, zaspokajających potrzeby aprobaty, akceptacji, przynależności oraz rea-
lizowanie własnych celów dzięki wywieraniu wpływu na innych” [Matczak, Martowska 2003, 
s. 6]. Odniesiono się do przedstawionej definicji z racji przyjętego w niniejszej pracy paradyg-
matu, w ramach którego każdy akt społeczny (interakcja) jest relacją. Definicja wskazująca na 
potrzeby społeczne zostawia niedosyt informacyjny odnośnie satysfakcjonujących relacji in-
terpersonalnych. Kogo i w jakim stopniu owe relacje powinny satysfakcjonować? Wszak, jeśli 
rozważać kompetencje komunikacyjne w ujęciu prakseologicznym, należy zakwalifikować 
je do czynników złożonych, tzn. takich, gdzie jak wskazywał T. Kotarbiński, między składowy-
mi zachodzi pewien typ kooperacji: pozytywnej lub negatywnej [Kotarbiński 1955, s. 74]. We 
wskazanym rozumieniu pojęcie satysfakcji jest kategorią mało czytelną.

Niewątpliwie kwestia porządku definicyjnego i  roli kompetencji społecznych jest 
warta refleksji. Analizując literaturę przedmiotu, można odnieść wrażenie braku jedno-
litego ujęcia kompetencji społecznych. Zauważalnym jest jednak fakt traktowania kom-
petencji społecznych na równi z kompetencjami interpersonalnymi, uzdolnieniami czy 
umiejętnościami. 

Dodatkową kwestią godną analizy jest sformułowanie „skuteczne stosowanie zasad”. 
Wydaje się bowiem wskazanym odnoszenie się do zasad, nie zaś ich stosowanie [Markowski 
2000, s. 906 i 1108, za: Bańko 2000, s. 694]. Definicja zdaje się być ogólna, przez to i mogąca 
mylić czytelnika odniesieniem. Czymże jest bowiem sprawność? Czy znajomość zasad i od-
niesienie się do nich czyni podmiot działający sprawnym? A jeśli tak to, w jakim zakresie? 
Jeżeli odpowiedzi szukać u T. Kotarbińskiego, okaże się, że „sprawność jest nazwą ogólną 
każdego z walorów praktycznych, a więc dokładność jest jakąś sprawnością, wydajność też, 
prostota – takoż itp.(...) działa się tym sprawniej – im działanie bliższe jest posiadania w sobie 



47

Kompetencje społeczne w karierze zawodowej pracowników

wszystkich walorów dobrej roboty i  to w  jak najwyższym wymiarze” [Kotarbiński 1955, s. 
130]. Odnoszenie się do zasad nie czyni nikogo w pełni sprawnym w danej dziedzinie, a jedy-
nie (bądź aż) podnosi stopień prawdopodobieństwa skutecznego działania.

Efekt prowadzonej analizy krytycznej literatury pozwala wnioskować, że komponenty 
kompetencji społecznych można wyprowadzić z szeroko rozumianej struktury kompeten-
cji społecznych w zależności od przyjętej definicji. Dzieje się tak na mocy prawidłowości, iż 
stosowanie określonych zasad interakcji oparte jest na zasadach funkcjonowania małych 
i dużych grup społecznych. Zgłębienie kompetencji społecznych daje szanse rozszerzenia 
i interpretowania wszelkiej działalności interakcyjnej, prowokuje do myślenia prospołecz-
nego i warunkuje doświadczenie zbiorowe. Proponowany w literaturze opis kompetencji 
społecznych obarczony jest brakiem jednoznaczności i nie daje prawa do negacji propo-
nowanego stanu, wydaje się tym samym zubożeniem i zawężeniem pojmowania istoty 
świadomego wyboru proponowanych komponentów kompetencji społecznych.

Autorzy niniejszej publikacji mają nadzieję, że jej treść pozwali lepiej zrozumieć sy-
tuację problemową, przy świadomości, że prezentowane opracowanie nie jest wyczer-
pującym opisem złożoności zjawiska kompetencji społecznych. Wydaje się zasadnym 
dalsze zgłębianie przedstawionej problematyki, a tym samym przeprowadzanie badań, 
co z kolei zostanie opublikowane w kolejnych cyklicznych publikacjach. 
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Kompetencje menedżera w administracji publicznej

The Manager’s Competences in Public Administration

Abstract: Nowadays dynamic changes are taking place within the organization and in its 

environment of the organization and its surrounding. These transformations are concer-

ning, among the others: changes in the legal and political regulations, the use of modern 

information and communication technologies, internationalization, virtualization and bro-

adly understood employee diversity. The managerial staff, by recognition of the necessity of 

those inevitable changes, must transform their behavior and the way of thinking. The pur-

pose of the article is to identify changes that are taking place in the functioning of persons 

managing the public organizations. There was taken the thesis that changes in a  public 

administration require the transformation of management competences.

Key words: New Public Management, manager, competencies, manager in a public orga-

nization

Wstęp

W organizacjach publicznych coraz częściej zwraca się uwagę na aspekty związane 
z zarządzaniem. Wynikać to może między innymi z faktu, iż tradycyjne podejście do 
tego rodzaju instytucji oparte na administrowaniu nie jest w stanie w pełni sprostać 
wymaganiom stawianym przez odbiorców usług publicznych. Samo słowo admini-
stracja pochodzi od łacińskiego słowa ministrare oznaczającego kierować, pomagać. 
Z  kolei przedrostek ad oznacza długotrwałe działanie mające za zadanie osiągnąć 
wyznaczony cel [http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=3B2030ED865D
CD89C1257A780044A4CE&litera=A]. W takim ujęciu podkreślającym czasochłonność
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realizowanych procesów można doszukać się czynnika hamującego szybkość rea-
lizacji działań publicznych. Warto jednak podkreślić, iż choć przedmiotem jej zain-
teresowań oraz działań są sprawy administracyjne to działalność ta jest procesem 
społecznym ukierunkowanym na realizację interesu publicznego. Jej cechą powinna 
być aktywność, innowacyjność i  inicjatywa [Partyka-Pojęta 2004, ss. 8–9]. Dlatego 
też w  ostatnich latach ważna stała się modernizacja organizacji publicznych pod 
kątem otwartości, przejrzystości, wydajności, dostępności oraz orientacji na klienta 
(wewnętrznego i zewnętrznego). Klasyczne ujęcie zarządzania w organach admini-
stracji publicznej, traktowane jako tak zwane celowe działanie urzędników na dany 
obszar bądź obiekt tak, aby zostały przeprowadzone wszelkie czynności przez pod-
miot, który rozporządza informacjami dotyczącymi obiektu, na który działa, wydaje 
się w określonych aspektach nieco anachroniczne. Warto spojrzeć na nie z innej per-
spektywy uwzględniając wielkość zmian w otoczeniu organizacji. 

Zarządzanie relacjami z klientem, kluczowe znaczenie kreatywności i wiedzy pra-
cowników w  tworzeniu wartości dodanej, orientacja procesowa, rosnąca rola tech-
nologii ICT (Information Communication Technology) w  procesach gospodarczych to 
tylko niektóre wyzwania jakie niesie nowa gospodarka. Tradycyjnie ukształtowana 
organizacja nastawiona na standaryzację procesów, postrzegająca otoczenie jako 
źródło zagrożeń, a  uczestników jako niekompetentnych nie jest zdolna do szybkie-
go reagowania na zmieniające się trendy gospodarcze. Proces zarządzania, specyfi-
ka kompetencji, umiejętności i  profesjonalizm jakimi się charakteryzuje, są jednymi 
z najbardziej wartościowych i motywujących źródeł zaktywizowania całej organizacji 
do efektywniejszego działania. Współcześnie coraz częściej polega ono na kreowaniu 
nowych, innowacyjnych rozwiązań lub też tworzeniu rzeczy starych, w  unowocześ-
niony, lepszy i bardziej kreatywny sposób [Penc 2008, s. 21]. W związku z tym pojawia 
się konieczność zmiany podejścia do zarządzania w obszarze publicznym – w kierunku 
New Public Management (NPM). Istotą tradycyjnego ujęcia administracji publicznej 
było koncentrowanie się na sztuce administrowania, natomiast New Public Manage-
ment skupia się na zarządzaniu publicznym.

Współczesne podejście do zarządzania w obszarze administracji publicznej, skoncen-
trowane na potrzebach obywateli, odbiorców usług publicznych, wymusiło konieczność 
zmiany metod i technik zarządzania. Założone cele ukierunkowane były na zwiększenie 
poziomu satysfakcji interesariuszy poprzez implementowanie nowoczesnych rozwiązań 
prowadzących do poprawy jakości i efektywności realizowanych usług. Wspierały one 
także działania, których zamierzeniem było zbudowanie organizacji przyjaznej dla klien-
ta, cieszącej się zaufaniem publicznym obywateli oraz podmiotu otwartego na nowe 
rozwiązania i technologie. 
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Wartością w zarządzaniu w sektorze publicznym staje się diagnozowanie, kształ-
towanie i otwartość na potrzeby interesariuszy korzystających z dobra publicznego. 
Utylitarność takiego podejścia przejawia się na większej koncentracji na założonych 
celach i wynikach realizowanych działań oraz odejściu od weberowskiego modelu in-
stytucji biurokratycznej. Ważną cechą nowego podejścia w zarządzaniu administracją 
jest podnoszenie jakości świadczonych usług tak, aby jak najpełniej odpowiadały za-
potrzebowaniu ich odbiorców.

W koncepcji NPM podkreśla się, iż instytucje publiczne dążące do efektywności i sku-
teczności w ramach wprowadzanych zmian, winny uwzględniać określone tendencje:

 · od odpowiedzialności przedmiotowej (za coś) do odpowiedzialności podmiotowej 
(wobec kogoś), 
 · od linearności do sieciowości, 
 · od koordynacji biurokratycznej do partnerstwa i przywództwa, 
 · od statyczności i niezmienności do dynamizmu i adaptacyjności, 
 · od niezawodności do probabilizmu,
 · od monocentrycznego państwa racji stanu do poliarchii (dekoncentracja i decentra-

lizacja) [Kożuch, Sułkowski 2015, s. 27].
Nowe Zarządzanie Publiczne dąży przede wszystkim do urynkowienia admini-

stracji publicznej. Stawia sobie za cel zapewnienie efektywności jej działania poprzez 
zastosowanie mechanizmów znanych z  sektora prywatnego [http://www.academia.
edu/2130326/Nowe_Zarz%C4%85dzanie_Publiczne_New_Public_Management_pod 
stawowe_cechy_modelu_._Jego_zastosowanie_w_Polsce]. 

Do elementów zarządzania komercyjnego, które zgodnie z założeniami NPM znajdu-
ją zastosowanie w administracji publicznej wg Ch. Hooda, należy:

1. profesjonalne zarządzanie, 
2. jasno sprecyzowane standardy oraz mierniki działalności, 
3. nacisk na kontrolę osiąganych wyników,
4. nastawienie na dezagregację jednostek publicznych, 
5. wprowadzenie konkurencji, 
6. nacisk na wykorzystanie metod i  technik zarządzania stosowanych w  jednost-
kach prywatnych [Kolczyńska 2013, ss. 321–322].
Takie podejście do administracji publicznej jako osobnej kategorii w obrębie struktur 

i mechanizmów zarządzania publicznego wymusiło między innymi wdrażanie mechani-
zmów z zakresu zarządzania, np.: zarządzanie przez cele, różnego rodzaju outsourcing, 
uelastycznianie struktur i  statusu pracowników, analizę i  kwalifikację celów oraz pry-
watyzację niektórych zadań publicznych w znaczeniu własnościowym i funkcjonalnym 
[Hausner 2008, s. 24]. 
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Aby jednak wprowadzane zmiany w specyfice funkcjonowania organizacji publicz-
nych miały szanse powodzenia, to główna transformacja winna dokonać się w mental-
ności, świadomości, kwalifikacjach i  kompetencjach osób sterujących tymi organiza-
cjami. W ostatnich latach coraz częściej zaczęto, obok hasła zarządzanie, wprowadzać 
pojęcie menadżer w administracji publicznej. To właśnie od jego kompetencji, otwarto-
ści, kreatywności i zaangażowania w proces zmian zależy powodzenie budowania bar-
dziej elastycznych struktur administracji publicznej mogącej z powodzeniem realizować 
swoje zadania i odpowiadać na potrzeby swoich interesariuszy.

Kompetencje menedżera w nowoczesnym zarządzaniu

W obecnej dobie kompetencje stanowią istotne zagadnienie w nowoczesnym zarzą-
dzaniu. Można przyjąć, iż jest to efekt koniczności dopasowania się do procesów go-
spodarczych zachodzących zarówno w  skali narodowej, jak i  na arenie międzynaro-
dowej. Wiodące na rynku organizacje koncentrują się na budowaniu swojej przewagi 
konkurencyjnej poprzez np. rozwijanie kompetencji. W głównej mierze chodzi o tzw. 
zbiory kompetencji kadry pracowniczej w nich zatrudnionej. W nich priorytetową gru-
pę coraz częściej tworzą kompetencje menedżerskie [Rakowska, Sitek-Lutek 2000, s. 9]. 

Można wskazać, iż kompetencje to wiedza, umiejętności i zdolności, które przyczy-
niają się do sukcesu organizacji. Pomagają one menedżerom wykonywać swoją pracę 
w  sposób efektywny, zapewniają im sukces oraz umacniają aktywną rolę w  realizacji 
strategii przedsiębiorstwa. Łączą się one także z wartością zachowań menedżerów, bę-
dącą fundamentalnymi wartościami przedsiębiorstwa.

Proces kształtowania kompetencji menedżerów określają aktualne i  dalszoplano-
we zmiany w  otoczeniu organizacji, odpowiadające na pytanie: jak będzie wyglądała 
w przyszłości i jak będzie funkcjonowała organizacja. Kluczowymi czynnikami formułu-
jącymi profil kompetencji menedżerskich staje się:

 · odchodzenie od standardowych organizacji oraz powstawanie nowoczesnych 
rodzajów organizacji odpowiednich dla obecnych i  przyszłych realiów ich funk-
cjonowania,
 · odchodzenie od tradycyjnej roli i funkcji menedżera na rzecz modelowania mene-

dżera jako przywódcy i lidera [Kowalczewski, Matwiejczuk 2009, s. 127].
Kompetencje mają istotną wartość dla kadry menedżerskiej. Od ich poziomu oraz 

stopnia umiejętności ich wykorzystania zależy powodzenie a  w  dalszej perspektywie 
sukces organizacji. Powinny zatem opierać się na: 

a) umiejętności wytyczania odpowiednich celów i ich realizowania, kształtowania mi-
sji, wizji, a także odpowiedniej strategii organizacji; 
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b) umiejętności realizowania funkcji zarządzania, dobierając odpowiednio metody 
i techniki zarządzania;
c) umiejętności scalania interesów organizacji ujmowanej holistycznie, jak i działów, 
którymi się kieruje;
d) umiejętności analizy otoczenia organizacji, które determinuje specyfikę jej działania 
oraz efektywność podejmowanych i realizowanych celów;
e) umiejętności efektywnego gospodarowania zasobami organizacji;
f) odpowiednich umiejętności w kształtowaniu public relations [Oleksyn 2010, s. 32];
g) umiejętności myślenia systemowego opartego na zdolności łączenia kompetencji 
myślenia koncepcyjnego, jak i systemowego – daje to szanse na diagnozowanie związ-
ków pomiędzy celami na poziomie mikro- makroorganizacyjnym;
h) sprawności menadżera, który powinien umiejętnie zbierać, ale i scalać informacje 
o znaczeniu zarówno strategicznym, taktycznym, jak i operacyjnym;
i) posiadanych przez menadżera umiejętnościach działania w wielokulturowym oto-
czeniu – w  otoczeniu międzynarodowym kompetencje wynikające z  odpowiedniej 
znajomości kultury stają się warunkiem podstawowym w pracy menedżera, musi on 
zatem być świadomym zróżnicowania kulturowego i kierowania się odmiennymi war-
tościami przez pracowników. Ważna staje się więc kompetencja językowa i podstawo-
wa wiedza o kulturze kraju, z którego wywodzą się współpracownicy;
j) wykazywanej przez współczesnego menadżera gotowości do permanentnej nauki 
– musi on wykazywać chęć zapoznania się z nowymi trendami w zakresie szeroko uję-
tego zarządzania czy procesu technologicznego; 
k) współcześnie podkreślanych tzw. pozytywnych cechach osobowościowych, beha-
wioralnych oraz etycznych standardach zachowań; 
l) stawianych sobie przez menedżera zdecydowanie wyższych wymagań od tych 
jakich oczekuje on od podwładnych – staje się przez to dla nich autorytetem nie-
formalnym, liderem ale też buduje tożsamość zespołową poprzez bycie aktywnym, 
realnym członkiem zespołu, którym kieruje, [Hesselbein, Goldsmith, Beckhard 1998, 
ss. 191–192].

Atrybutem kompetencji są nie tylko umiejętności i wiedza. Ważne przy ich pomiarze 
stają się też osiągnięte efekty zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i organizacyj-
nym. Kompetentny menadżer kształtuje, realizuje oraz przekracza postawione cele.

U współczesnego menadżera kompetencje charakteryzuje coraz to większy zestaw 
cech. Podkreślenie roli osobistych zainteresowań, traktowanie pracy w kategoriach au-
totelicznych, wskazanie na znaczenie odpowiedniego stylu zarządzania nakierowanego 
na końcowe efekty pracy pozwalają w konsekwencji na tworzenie bardziej efektywnych 
metod i technik kierowania i zarządzania. Wg Juchnowicz kompetencje menadżerskie 
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to odpowiednia wiedza, umiejętności oraz zdolności, style pracy i realizacji zadań, cechy 
charakteru i aspekty behawioralne w zachowaniu, wyznawane i stosowane zasady czy 
też zainteresowania. Zmienne te wykorzystywane, doskonalone oraz umiejętnie imple-
mentowane do zespołu przyczyniają się w sposób pośredni, choć dość ważny, do osią-
gania założonych wyników kompatybilnych ze strategicznymi założeniami organizacji 
[Juchnowicz 2007, s. 120].

T. Rostowski dokonał klasyfikacji kompetencji wyróżniając:
1. kompetencje związane z uzdolnieniami – opisujące zdolności jednostki, możli-
wości jej rozwoju i wykorzystanie ich do nabywania nowych kompetencji;
2. kompetencje związane z umiejętnościami i zdolnościami – wśród nich: zdolności ko-
munikacyjne, interpersonalne, organizacyjne, techniczne, biznesowe oraz przywódcze;
3. kompetencje związane z wiedzą – ujmowane jako umiejętność realizacji konkret-
nych zadań czy też prac;
4. kompetencje fizyczne – w skład których wchodzi sprawność fizyczna, wrażliwość 
zmysłów i zdolności psychofizyczne;
5. kompetencje związane ze stylami działania pozwalającymi na realizację celów 
organizacji i zespołu;
6. kompetencje związane z osobowością – predestynujące człowieka do realizacji 
określonych zdań;
7. kompetencje związane z zainteresowaniami – odnoszące się do określonych zin-
dywidualizowanych sposobów spędzania np. czasu wolnego; 
8. kompetencje związane z zasadami i wartościami – wskazują na kręgosłup moral-
no-etyczny, który umożliwia realizację celów i zrozumienie motywów ludzkich dzia-
łań i preferencji [Gitling 2013, ss. 155–156].
Zarządzanie pracownikami wymaga umiejętności szybkiego podejmowania decyzji, 

prawidłowego zarządzania emocjami, stawiania celów, motywowania oraz asertywności.
Ze względu na szczeble w hierarchii zarządzania u menedżerów cenione są następu-

jące kompetencje:
a) u menedżerów najwyższego szczebla ważna jest kompetencja komunikacyjna, 
umiejętność organizacji pracy, kreowania nieformalnego autorytetu opartego na 
czynnikach nieformalnych – wynikających z posiadania odpowiednich kompeten-
cji, umiejętność motywowania współpracowników oraz zapewnienie dostępu do 
informacji;
b) menedżerowie średniego szczebla powinni: posiadać kompetencje do skuteczne-
go komunikowania się z podwładnymi, organizowania pracy, zapewnienia warunków 
dzielenia się wiedzą, zapewnienia narzędzi jej transferu, powinni dążyć do zapewnie-
nia efektywnej współpracy na linii pracownik–pracownik, pracownik–przełożony;
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c) menedżerowie na najniższym szczeblu w głównej mierze powinni: organizować 
odpowiednio proces i czas pracy, umożliwiać efektywną komunikację poprzez za-
pewnienie drożności kanałów komunikacyjnych oraz akumulowania wiedzy i  in-
formacji w  taki sposób, aby pracownicy mogli mieć do niej dostęp, powinni dbać 
o dobrą kooperację i budowanie więzi między pracownikami, jak i przełożonymi [Ra-
kowska, Sitek-Lutek 2000, s. 70].

Można założyć, iż kompetencje są swego rodzaju zmienną wynikającą czy też wią-
żącą się z obowiązkami menedżerskimi. Wskazują one na możliwości ich zastosowania 
w praktyce menadżerskiej. Zawierają one w sobie zarówno uprawnienia kierownicze, ale 
też i wymuszają od menadżerów podnoszenia kompetencji oraz determinują ich odpo-
wiedzialności w procesie zarządzania. 

Zauważa się, że rozwijanie kompetencji menadżerskich jest ważną kwestią determi-
nującą skuteczność i efektywność zarządzania. Jednakże, co warto podkreślić, jest ono 
procesem złożonym i wielowymiarowym. W trakcie doskonalenia kompetencji menad-
żerskich powinno uwzględnić się:

 · konieczność kształtowania oraz rozwijania procesu uczenia się i nabywania no-
wej wiedzy,
 · różnorodność metod i technik doskonalenia,
 · podnoszenie zainteresowania chęcią uczestnictwa w szkoleniach poprzez wzrost ich 

sensowności oraz atrakcyjności, 
 · doskonalenie umiejętności zarządzania zmianą oraz wzrost chęci do kreowania oraz 

wprowadzania innowacji, 
 · umiejętność kooperacji na arenie międzynarodowej uwzględniającej zróżnicowanie 

kulturowe,
 · kompetencja kształtowania kultury organizacyjnej opartej na wartościach takich jak: 

kooperacja, konstruktywna rywalizacja i współzawodnictwo, otwartość na ewentual-
ne błędy i potrzeba kreowania osiągnieć,
 · pobudzanie do ustawicznego samo i autodoskonalenia,

Kształtowanie kompetencji napotyka też na wiele ograniczeń, wśród których za klu-
czowe uznać można: 

 · kwestie finansowe – przyczyniają się do zmniejszenie nakładów finansowych na do-
skonalenie kadry zarówno menadżerskiej, jak i operacyjnej; 
 · trudności organizacyjne – wiążą się z niedopasowaniem procesów na linii strategia 

działania organizacji a planowanie i rozwoju pracowników; 
 · nieścisłości w  realizacji polityki personalnej – wywołane z  jednej strony rozbież-

nościami na linii filozofii kierowania personelem a  atmosferą w  organizacji, która 
np. umożliwia kreowanie i wprowadzenie zmian i rozwiązań w organizacji;
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 · bariery indywidualne – negatywne nastawienie wobec doskonalenia własnych kom-
petencji, przekonanie o ważności i wartości własnych kwalifikacji; 
 · przeszkody kulturowe – wynik zróżnicowania w systemie wartości i norm zdetermi-

nowanych różnicami kulturowymi [Rakowska, Sitek-Lutek 2000, ss. 104–107].
Reasumując zaprezentowane rozważania Autorzy zauważyli, że profesjonalny me-

nedżer powinien dysponować odpowiednimi cechami, aby móc skutecznie funkcjono-
wać. Zastosowanie niezbędnej wiedzy i umiejętności, które są zbudowane na tych indy-
widualnych cechach staje się kompetencją. 

Kompetencje menadżera w administracji publicznej

Transformacja administracji publicznej w stronę New Public Management wywołała od-
mienne spojrzenie na sprawy kierowania organizacją i jej pracownikami. Przeobrażenia 
dokonują się w sposobie pracy i realizacji zadań dotychczasowych kierowników. Muszą 
oni odnaleźć się w nowej roli menedżera, a w niektórych sytuacjach nawet wejść i pełnić 
rolę lidera, który to przewodzi zespołom pracowniczym. 

A. Noworól wskazuje, iż klasyczne podejścia do zarządzania publicznego wskazywa-
ły na znaczenie stylu nakazowo-kontrolnego. Władza wiązała się z prostą i zrozumiałą 
zależnością: rządzący–rządzony. Zadania rządzącego polegały na dyrygowaniu, rozka-
zywaniu i sprawdzaniu wykonywanych zadań, a obowiązki rządzonego na realizacji jego 
poleceń [Noworól 2003, s. 53]. 

B. Kożuch podkreśla, iż zmiana podejścia do sposobu realizacji działań publicznych 
związanych z obsługą użytkowników publicznych, nazwanych publicznością organiza-
cyjną, oraz wdrażaniem zasad NPM, wskazuje na potrzebę wyodrębnienia menedżerów 
organizacji publicznych [Kożuch 2003, s. 130]. Reprezentują oni nowy sposób pełnienia 
funkcji menadżerskich, sposobu kierowania. 

Za menedżerów publicznych uznaje się osoby, które spełniają wszystkie lub więk-
szość z następujących kryteriów: 

1. są odpowiedzialni za wykonanie programu lub realizację produktu lub usługi,
2. są oceniani na podstawie osiągniętych rezultatów według jasno określnych kry-
teriów i celów zarządzania,
3. są desygnowani na stanowiska (pozycje w organizacji) i często piastują je na pod-
stawie umowy o pracę,
4. posiadają bezpośrednią i pośrednią odpowiedzialność przed instytucją pub-
liczną,
5. w procesie podejmowania decyzji posiadają znaczący poziom autonomii,
6. mają swobodę dysponowania zasobami tak finansowymi, jak i ludzkimi,
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7. zasadniczo są menedżerami liniowymi, tzn. że cele i rezultaty osiągają poprzez 
ludzi (nie są doradcami i konsultantami) [Kożuch 2003, s. 130].
Według EGPA Study Group (European Group of Public Administration) za menedżera 

w organizacji publicznej przyjmuje się osobę, która jest mianowana na stanowisko me-
nedżerskie na podstawie umowy o  pracę, ponosi ona odpowiedzialność przed insty-
tucją publiczną, a także ma swobodę w zarządzaniu podległymi jej zasobami (głównie 
finansowymi oraz ludzkimi). Można przyjąć, iż jest to osoba będąca odpowiednikiem 
menadżera liniowego w klasycznej organizacji, która osiąga cele za pomocą podległych 
mu ludzi [Kożuch 2004, s. 224]. 

Od osób pełniących funkcje menadżerskie w  organizacjach publicznych zaczęto 
oczekiwać określonych wymiernych sukcesów, które mogą być efektem umiejętności 
nakreślania misji i wizji działania oraz szukania skutecznych sposobów ich realizacji. Pre-
stiż i autorytet kierowników winien wynikać w głównej mierze z wiedzy i kompetencji 
osób sterujących, a nie z racji umiejscowienia w strukturze i wynikającej z tego władzy. 

Powstanie roli menadżera publicznego wywołało dekompozycję doczasowych 
umiejętności i kompetencji kierowników. Pracownicy ci stają przed koniecznością ulep-
szania i doskonalenia swojego doczasowego warsztatu pracy. Istotne jest stworzenie ta-
kiego modelu menadżera, który będzie potrafił pracować efektywnie dla organizacji, ale 
też i ludzi, z którymi dąży do osiągniecia wyznaczonych celów organizacyjnych. Warto 
w tym miejscu przytoczyć wciąż aktualne słowa Katza, iż „faktyczna umiejętność pracy 
z  innymi musi stać się naturalnym, stałym działaniem, ponieważ zawiera w  sobie nie 
tylko wrażliwość w momencie podejmowania decyzji, ale dotyczy zachowania jednostki 
każdego dnia” [Katz 1955, ss. 33].

Kompetencje menedżera w zarządzaniu w administracji publicznej powinny precyzyj-
nie określać konkretne umiejętności i zdolności wpływające bezpośrednio na organizację 
procesu pracy. Menadżerowie publiczni winni cechować się takimi samymi cechami jak ci, 
którzy zawiadują organizacjami komercyjnymi. Do podstawowych cech można zaliczyć:

 · odwagę oraz pewność siebie,
 · umiejętność i chęć podejmowania ryzyka, 
 · kreatywność i innowacyjność, 
 · łatwość nawiązywania kontaktów oraz komunikatywność, 
 · umiejętność pracy w grupie i wspólne rozwiązywanie problemów,
 · negocjowanie,
 · umiejętności analityczne,
 · podejmowanie decyzji,
 · rozwiązywanie problemów,
 · zarządzanie czasem,
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 · innowacyjność,
 · umiejętność podziału pracy,
 · samomotywację,
 · kreatywność,
 · asertywność, 
 · radzenie sobie ze stresem [Whetten, Cameron, Woods 2000]. 

Systematyczne doskonalenie wskazanych umiejętności i kompetencji winno wpły-
wać na poprawę aktualnej sytuacji danej jednostki i przyczyniać się do jej sukcesu. Efek-
tem sprawnego zarzadzania kompetencjami mogą być nowe pomysły, racjonalizator-
skie rozwiązania, kooperacja w zespole i chęć realnego udziału we wspólnym osiąganiu 
celów zespołowych. Kompetencje menadżerskie w  administracji publicznej powinny 
być częścią procesów i organizowania systemów funkcjonowania tego typu placówek. 
Można założyć, iż kompetencje stają się szansą pozwalającą współczesnym menedże-
rom na podejmowanie wyzwań i zdobywanie celów, które wyznacza otoczenie. 

Jako przykład dobrych praktyk diagnozowania kompetencji menadżerskich w ob-
szarze administracji publicznej warto przytoczyć badania na próbie 208 kierowników 
z 75 różnych urzędów administracji samorządowej województwa śląskiego realizowa-
nych przez B. Hysa i P. Kowalczyka [Hysa, Kolwaczyk 2014].

W ramach przeprowadzonych badań respondenci wskazali na najbardziej kluczowe 
kompetencje wymagane do pracy na stanowisku menadżerskim odnosząc się w głów-
nej mierze do kluczowego obszaru pracy kierownika – podejmowania decyzji. 

Tabela 1. Kompetencje decyzyjne uporządkowane według ważności

Lp. Kompetencje
Suma wskazań (bardzo/ 

/średnio potrzebne)

1 Wiedza specjalistyczna, fachowa 208

2 Znaczna wiedza z zakresu zarządzania 207

3 Ścisłe przestrzeganie procedur, przepisów i norm prawnych 205

4 Samodoskonalenie, chęć podnoszenia kwalifikacji i zdobywania 
wiedzy

205

5 Znaczne doświadczenie zawodowe 204

6 Umiejętność rozwiązywania konfliktów 204

7 Zdolność przewidywania i analizowania faktów 204

8 Umiejętność delegowania uprawnień 203

9 Łatwość tworzenia właściwej kultury, przyjaznej atmosfery wśród 
współpracowników

203
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Lp. Kompetencje
Suma wskazań (bardzo/ 

/średnio potrzebne)

10 Odporność na stres 203

11 Umiejętność motywowania innych 202

12 Umiejętność przewodzenia w grupie, przywództwo 201

13 Posługiwanie się nowoczesną technologią informatyczno-
komunikacyjną

200

14 Wysoki poziom etyki zawodowej (uczciwość, sprawiedliwość) 200

15 Silna motywacja osobista 200

16 Zaangażowanie w pracę i w realizację celów organizacji 199

17 Umiejętność koncepcyjnego, twórczego rozwiązywania 
problemów

198

18 Odwaga i zdolność do podejmowania szybkich decyzji 197

19 Wrażliwość i empatia 197

20 Pewność siebie 197

21 Umiejętność komunikowania się i pracy w grupie 196

22 Umiejętność wykorzystywania intuicji w podejmowaniu decyzji 192

23 Znajomość języków obcych 171

24 Skłonność do ryzyka 164

Źródło: Hysa, Kowalczyk [2014, s. 79].

Wyróżnionym kompetencjom badani przypisywali oceny od 1 do 3, gdzie 1 ozna-
czało najmniej potrzebne, a 3 – najbardziej znaczące. Autorzy realizowanego badania 
wskazują, iż respondenci podzielili ważność posiadanych kompetencji na trzy kluczo-
we obszary zgodnie z  koncepcja Katza. Najważniejszy obszar to tzw. kompetencje 
techniczne (np. wiedza specjalistyczna, fachowa, znaczna wiedza z zakresu zarządza-
nia, znaczne doświadczenie zawodowe, ścisłe przestrzeganie procedur, przepisów 
i norm prawnych), drugi obszar to kompetencje interpersonalne (np. umiejętność roz-
wiązywania konfliktów, umiejętność motywowania innych, umiejętność przewodzenia 
w grupie, przywództwo). Najmniej ważne dla badanych są kompetencje koncepcyjne. 
Może to wynikać z faktu, iż badani uważają te kompetencje jako charakterystyczne dla 
najwyższego szczebla kadry kierowniczej administracji publicznych. Paradoksem wy-
dawać może się fakt, iż badani wskazują na zesztywnienie struktur biurokratycznych 
uniemożliwiających sprawne kierowanie organizacją publiczną, a  z  drugiej strony 
wskazują na ważność przestrzegania procedur. Zdaniem autorów badania „(….) może 
to świadczyć o  tym, że ze względu na specyfikę administracji samorządowej (praw-
ne uwarunkowania) kierownicy wiedzą, że muszą respektować prawo i obowiązujące 
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przepisy, równocześnie zauważając, iż to prawo jest złe, niespójne i niedostosowane 
do panujących warunków” [Hysa, Kolwaczyk 2014, ss. 80–81].

Warto jednak podkreślić, iż wraz z pojawieniem się menadżera publicznego pojawiło 
się wiele pytań, na które należy odpowiedzieć oraz wiele problemów organizacyjnych, 
na które należy znaleźć odpowiednie rozwiązania. Do barier w skutecznym realizowaniu 
funkcji menadżerskich należy bezpośredni pomiar efektów ich pracy. Dla klasycznego 
menadżera w przedsiębiorstwie to mierzalny zysk wyznacza efektywność jego działań. 
W przypadku menadżera publicznego efekty zawsze odroczone są w czasie i nie zawsze 
bezpośrednio dostrzegalne. Należy zatem opracować odpowiednie mierniki ich pracy. 
Organizacje publiczne zawsze uwikłane są w zależność polityczną, zatem przed menad-
żerem stoi konieczność pogodzenia celów strategicznych organizacji publicznych, jak 
i wizji strategii działań i rozwoju lokalnego nakreślonych przez sfery polityczne. Organi-
zacje publiczne służą zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej, ale i odpowiadają za 
utrzymanie porządku publicznego. Menadżer publiczny wprowadzając zasady skutecz-
nego zarządzania musi uwzględniać interes publiczny któremu służą sterowane przez 
niego organizacje. To wymaga niezwykłej przedsiębiorczości i bystrości organizacyjnej, 
aby zachować etyczną formułę osiągania celów zainteresowanych stron. 

B. Kożuch wskazuje, iż zasady zarządzania publicznego nie mogą zostać sprowadzo-
ne do upodobnienia zarządzania w sektorze prywatnym i publicznym, ponieważ me-
nedżerowie publiczni nie powinni jedynie ograniczać się do pytań jak działać bardziej 
skutecznie i  ekonomicznie, ale pytać też o  to co jest najlepsze ze społecznego punk-
tu widzenia. Zatem niezbędne jest założenie, iż podstawowe problemy społeczne nie 
mogą być rozwiązane tylko poprzez zmiany w zarządzaniu [Kożuch 2003, ss. 377–338]. 

Zakończenie

Menedżerowie publiczni stają się nową kategorią pracowniczą charakterystyczną dla 
współczesnych i  nowoczesnych instytucji publicznych. Od posiadanych umiejętności 
i  kompetencji zależy rozwój organizacji oraz możliwość realizacji wyznaczonych celów 
w sposób zdecydowanie bardziej efektywny. Wzmacniają one szanse na sukces i zadowole-
nie zarówno pracowników, jak i odbiorców usług publicznych. Menedżer publiczny pełniąc 
swoją rolę musi posiadać, tak jak każdy inny sterujący organizacją, określone kompetencje, 
np. umiejętności pracy z ludźmi, świadomość wywierania konstruktywnego wpływu na lu-
dzi, z którymi pracuje, świadomość samodoskonalenia i inspirowania innych do realizacji 
wspólnych celów. Kompetencje menedżerów publicznych powinny skupiać się na moty-
wowaniu oraz generowaniu nowych, bardziej kreatywnych zespołów partnerskich w celu 
korzystania z wiedzy. Kompetencje i kwalifikacje menedżerów w administracji publicznej, 
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definiują daną jednostkę i wyróżniają ją w otoczeniu. Zmienne takie mogą mieć wpływ na 
to czy organizacja publiczna odniesie sukces czy też nie. 

Odnosząc się do słów O.E. Huges’a: „administrowanie oznacza wypełnianie instruk-
cji, natomiast zarządzanie to osiąganie rezultatów” [Huges 1994, s. 34] warto podkreślić, 
iż funkcje zarządzające w administracji publicznej winni sprawować profesjonalni me-
nedżerowie, którzy oprócz umiejętności posługiwania się metodami i technikami zarzą-
dzania są prawdziwymi, zaangażowanymi menadżerami–profesjonalistami. To sformu-
łowanie skazuje na potwierdzenie założonej przez autorów tezy. 
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Implications of High Reliability in Organization. 
The Impact of Safety Culture on the Attitudes 
and Behaviors of Employees (Part II)

Abstract: This paper touches the issue of high reliability in organization perceived through 

the prism of safety culture. The aim of the paper is to examine the impact of safety culture 

on the attitudes and behaviors of employees, such us organizational citizenship behavior 

and motivation to work as mediated by organizational commitment. Data were collected 

from 307 employees from various industries in Poland. The participants were asked with 

a self-reported survey. The empirical results show that safety culture is positively related to 

affective and normative commitment to an organization. Furthermore, the study confirmed 

that affective commitment is positively related to organizational citizenship behavior and 

motivation to work. It also demonstrates that only affective commitment has a  partially 

mediated role in relations between safety culture – organizational citizenship behavior and 

safety culture –motivation to work.

Key words: high reliability, safety culture, organizational commitment, organizational citi-

zenship behavior, motivation to work

Wprowadzenie

Zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa w organizacji staje się jednym z priory-
tetów kadry zarządzającej, bowiem skutki awarii technicznych i wypadków przy pra-
cy w dobie współczesnej technologii mogą osiągać wymiar globalny [Lis 2013, s. 13]. 
Ponadto poczucie bezpieczeństwa stanowi jedną z podstawowych potrzeb człowieka 
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[Maslow 2013, ss. 13–14], będącego kluczowym elementem sprawnie funkcjonującej 
organizacji. W zgodzie z nurtem humanizacji pracy przedsiębiorstwa, oprócz respek-
towania regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, implementu-
ją systemy zarządzania bezpieczeństwem oraz poszukują nowych możliwości popra-
wy warunków pracy [Lis 2014, s. 200]. Szczególną wagę bezpieczeństwu przypisują 
organizacje wysokiej niezawodności (high reliability organizations, HRO’s), takie jak: 
elektrownie jądrowe, platformy wiertnicze, linie lotnicze itp., których działanie jest 
niemal wolne od błędów pomimo tego, iż funkcjonują one w dynamicznym i złożo-
nym otoczeniu. Literatura przedmiotu [np. Pereira, Jorge, Sampaio 2015, s. 1] suge-
ruje, że u podstaw wyjątkowej niezawodności tych organizacji leży wysoka kultura 
bezpieczeństwa (safety culture), którą zdefiniowano w odpowiedzi na zwiększający 
się potencjał zagrożeń, stanowiących uboczny skutek postępu technicznego [Mar-
tyka 2015, s. 235].

Choć problematyka kultury bezpieczeństwa wydaje się istotnym wątkiem w  na-
ukach o  zarządzaniu, wciąż nie osiągnęła dojrzałości teoretycznej i  wymaga dalszych 
badań. Dotychczasowe studia dotyczące tej problematyki koncentrowały się głównie 
na próbach konceptualizacji kultury bezpieczeństwa oraz identyfikacji jej uwarunkowań 
i następstw. Guldenmund stwierdza jednak, że kwestia następstw kultury bezpieczeń-
stwa nie została wystarczająco przedyskutowana w  literaturze przedmiotu [Gulden-
mund 2000, s. 247]. W szczególności istnieje niedostatek satysfakcjonujących dowodów 
empirycznych potwierdzających jednoznacznie, że wysiłki przedsiębiorstw na rzecz po-
prawy kultury bezpieczeństwa mają wpływ na postawy i zachowania pracowników. Do 
kwestii tej nawiązują badania Wołpiuk-Ochocińskiej, które potwierdziły występowanie 
zależności pomiędzy poziomem kultury bezpieczeństwa a zaangażowaniem pracowni-
ków i ich przywiązaniem do organizacji [Wołpiuk-Ochocińska 2016]. Inne badania wska-
zują natomiast, że przywiązanie do organizacji stymuluje organizacyjne zachowania 
obywatelskie [Schappe 1998, ss. 277–290] i motywację do pracy [Altindis 2011, ss. 8601–
8609]. Można więc przypuszczać, że poziom kultury bezpieczeństwa będzie determi-
nował (bezpośrednio lub pośrednio) szerokie spektrum postaw i  zachowań członków 
organizacji. Dlatego też celem artykułu jest określenie wpływu kultury bezpieczeństwa 
na postawy i zachowania pracowników, takie jak: przywiązanie do organizacji (organiza-
tional commitment), organizacyjne zachowania obywatelskie (organizational citizenship 
behaviour, OCB) i motywacja do pracy, a także weryfikacja roli przywiązania do organi-
zacji jako mediatora w relacjach: kultura bezpieczeństwa – organizacyjne zachowania 
obywatelskie oraz kultura bezpieczeństwa – motywacja do pracy. Cel ten został zrealizo-
wany w toku badań ankietowych, którymi objęto pracowników przedsiębiorstw z wielu 
branż, zajmujących różne stanowiska pracy.
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Artykuł składa się z  dwóch części. W  części pierwszej ukazano teoretyczne podstawy 
prowadzonych badań, hipotezy badawcze oraz koncepcyjne ramy empirycznych eksploracji, 
stanowiące podstawę dla dalszych analiz. W niniejszej, drugiej części artykułu opisano meto-
dykę badań, sposób gromadzenia danych i zastosowane miary, scharakteryzowano próbę 
badawczą, a także przedstawiono rezultaty analiz statystycznych i omówiono wyniki prze-
prowadzonych badań, formułując przy tym wnioski teoretyczne i  implikacje dla praktyki 
gospodarczej. Drugą część artykułu zakończono podsumowaniem, w którym autor przed-
stawia najważniejsze konkluzje, a także wskazuje ograniczenia badań i możliwe kierunki dal-
szych eksploracji.

Metodyka badań

Realizację przedstawionego wcześniej celu opracowania umożliwiły badania empirycz-
ne poświęcone zależnościom pomiędzy kulturą bezpieczeństwa a  przywiązaniem do 
organizacji, OCB i motywacją do pracy. Stojąc przed wyborem spośród dwóch alterna-
tywnych ścieżek dociekań, tj. jakościowych i  ilościowych metod badań, zdecydowano 
się skorzystać z tej drugiej alternatywy. Badania prowadzono metodą sondażu diagno-
stycznego z wykorzystaniem techniki ankietowej. Choć sondaż dostarcza mniej obiek-
tywnych informacji niż obserwowalne i  kwantyfikowalne wielkości, zyskał on uznanie 
w  środowisku naukowym i  bywa często stosowany w  naukach o  zarządzaniu. Wybór 
techniki ankietowej podyktowany był tym, iż wspomniana technika pozwala uzyskać 
znaczną liczbę odpowiedzi przy niewielkim koszcie, nie wywołuje nacisku na natychmia-
stową odpowiedź oraz zapewnia respondentom poczucie autonomii.

Sposób gromadzenia danych
Dane empiryczne zostały zgromadzone za pomocą kwestionariusza ankiety audyto-
ryjnej oraz kwestionariusza ankiety internetowej w  listopadzie i grudniu 2017 roku. 
Kwestionariusz ankiety audytoryjnej rozdystrybuowano w kilku uczelniach wyższych 
w  trakcie zajęć dydaktycznych, wśród pracujących studentów studiów pierwszego, 
drugiego i  trzeciego stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników 
szkoleń otwartych. W celu poszerzenia zasięgu terytorialnego badań, kwestionariusz 
ankiety został też zamieszczony na specjalnie przygotowanej stronie internetowej, 
której adres promowano w mediach społecznościowych. Każde ze stosowanych narzę-
dzi badawczych zawierało 50 stwierdzeń podzielonych na dwie części. Stwierdzenia 
składające się na pierwszą część kwestionariuszy dotyczyły widocznych przejawów 
kultury bezpieczeństwa w organizacji. Te zaś, które tworzyły drugą część kwestiona-
riuszy, odnosiły się do postaw i  zachowań respondentów w  pracy, tj. przywiązania 
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do organizacji, organizacyjnych zachowań obywatelskich oraz motywacji do pracy. 
Ponadto, kwestionariusze zawierały kilka pytań metryczkowych, dotyczących respon-
denta oraz organizacji, dla której pracuje. 

Zmienne i miary
Konstruując narzędzie badawcze, autor sięgnął po dostępne w literaturze skale pomiaro-
we. Szczegółową charakterystykę tych skal przedstawiono poniżej.

Spośród wielu istniejących skal do pomiaru kultury bezpieczeństwa na potrzeby 
prowadzonych badań wybrano skalę Safety Organizing Scale (SOS), opracowaną przez 
Vogusa i  Sutcliffe [Vogus, Sutcliffe 2007, s. 48]. SOS jest narzędziem powstałym na 
gruncie teorii organizacji wysokiej niezawodności (high-reliability organizations), które 
umożliwia ocenę pięciu wymiarów kultury bezpieczeństwa, tj. zaabsorbowania porażką, 
niechęci do upraszczania interpretacji, uważności w działaniu, zaangażowania w utrzy-
manie zdolności do powracania do pożądanego stanu, szacunku dla wiedzy eksperckiej 
[Weick, Sutcliffe 2001, s. 6], na podstawie kolektywnych zachowań członków organizacji 
i podzielanych przez nich postaw.

Przywiązanie do organizacji mierzono za pomocą 6 stwierdzeń ze skali Affective 
Commitment Scale (ACS) oraz 6 stwierdzeń ze skali Normative Commitment Scale (NCS) 
sformułowanych przez Allen i Meyera [Allen, Meyer 1990, ss. 6–7] w adaptacji Bańki, Wo-
łoskiej i Bazińskiej [Bańka, Wołoska, Bazińska 2002, s. 70]. Skale ACS i NCS, zakorzenione 
teoretycznie w trójczynnikowym modelu przywiązania do organizacji autorstwa Mey-
era i Allen, służą do pomiaru dwóch wymiarów związku pracownika z miejscem pracy, tj. 
przywiązania afektywnego i normatywnego [Meyer, Allen 1987, ss. 61–89]. 

Do pomiaru organizacyjnych zachowań obywatelskich wykorzystano 20 stwier-
dzeń zaczerpniętych z opracowania Podsakoffa [Podsakoff i in. 1990, s. 121]. Stwier-
dzenia te mierzą pięć typów OCB zdefiniowanych przez Organa, tj. altruizm, sumien-
ność, wytrwałość, uprzejmość i  cnoty obywatelskie [Organ 1988, ss. 8–13]. Treść 
stwierdzeń została poddana niewielkim modyfikacjom w celu dopasowania ich do 
specyfiki badań. 

Motywację do pracy mierzono przy użyciu skali Work Extrinsic and Intrinsic Motiva-
tion Scale (WEIMS) zaprojektowanej przez Tremblaya i współpracowników [Tremblay i in. 
2009, s. 226], w  adaptacji Chrupały-Pniak i  Grabowskiego [Chrupała-Pniak, Grabowski 
2016, s. 346]. WEIMS jest narzędziem umożliwiającym dokonanie pomiaru sześciu wy-
miarów motywacji do pracy wyodrębnionych przez autora Deciego [Deci 1980] w  ra-
mach teorii autodeterminacji (Self-Determination Theory). Postuluje ona rozróżnienie po-
między motywacją autonomiczną, regulowaną przez procesy motywacji wewnętrznej, 
integracji i  identyfikacji, oraz motywację kontrolowaną, obejmującą proces introjekcji, 
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regulacji zewnętrznej i amotywacji [Ryan, Deci 2000, ss. 61–63]. W prowadzonych bada-
niach skoncentrowano się na autonomicznym aspekcie motywacji. 

Charakterystyka próby badawczej

Badaniami objęto pracowników przedsiębiorstw z wielu branż, zajmujących różne sta-
nowiska pracy. Na prośbę o udział w badaniach pozytywnie odpowiedziało 307 osób, 
z czego 67,43% stanowiły kobiety, a 32,57% mężczyźni. Wiek respondentów zawierał się 
w przedziale od 20 do 60 lat, przy czym średnia wieku badanych to 24,65 (SD = 4.27). 
Przeciętna długość ich stażu pracy w organizacji, w której są obecnie zatrudnieni, wy-
niosła 1,88 roku (SD = 2.1). Ponadto próbę badawczą cechowało silnie zróżnicowanie 
pod względem odgrywanych przez respondentów ról organizacyjnych. Wśród bada-
nych znaleźli się m.in.: menedżerowie działów, liderzy zespołów, specjaliści ds. zasobów 
ludzkich, księgowi i analitycy finansowi, specjaliści ds. zaopatrzenia, spedytorzy i logisty-
cy, informatycy, specjaliści ds. marketingu, przedstawiciele handlowi, doradcy klienta, 
sprzedawcy, pracownicy produkcji i  inni. Co więcej, uczestnicy badań reprezentowali 
szerokie spektrum branż, w tym: motoryzacyjną, górniczą, budowlaną, nieruchomości, 
finansową, ubezpieczeniową, HR (zasobów ludzkich), informatyczną, e-commerce, TSL 
(transportu, spedycji i logistyki), lotniczą, telekomunikacyjną, KEP (przesyłek kurierskich, 
ekspresowych i paczkowych), FMCG (dóbr szybko rotujących), medyczną i farmaceutycz-
ną, odzieżową, obuwniczą, hotelarską i gastronomiczną i inne.

Rezultaty analiz statystycznych

Pozyskany w  toku badań materiał empiryczny został poddany analizie statystycznej. 
W  pierwszej kolejności obliczono statystyki opisujące zbiór zgromadzonych danych, 
a także wyznaczono współczynniki rzetelności skal (Alfa Cronbacha) oraz współczynni-
ki korelacji między zmiennymi. Rezultaty analizy opisowej, analizy rzetelności i analizy 
współzależności zmiennych zostały zawarte w tabeli 1.

Tabela 1. Statystyki opisowe, współczynniki rzetelności i współczynniki korelacji 
pomiędzy zmiennymi

Skala M SD 1 2 3 4 5

1. Kultura 
bezpieczeństwa

4.83 0.94 (0.81)

2. Przywiązanie 
afektywne

3.90 1.47 .427** (0.89)
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Skala M SD 1 2 3 4 5

3. Przywiązanie 
normatywne

3.60 1.50 .353** .757** (0.89)

4. OCB 5.09 0.70 .286** .385** .292** (0.71)

5. Motywacja do 
pracy

4.33 1.35 .421** .690** .533** .368** (0.91)

Uwagi: M – średnia; SD – odchylenie standardowe; 1 – 5 współczynniki korelacji pomiędzy zmiennymi; 
współczynniki rzetelności skal podano w nawiasach wzdłuż przekątnej; poziom istotności: * p < .05; ** 
p < .01

Źródło: opracowanie własne.

Uzyskane współczynniki Alfa Cronbacha wskazują, iż wszystkie skale odznaczały 
się odpowiednią rzetelnością. Posługując się nomenklaturą Kline’a, rzetelność skal 
do pomiaru afektywnego i  normatywnego przywiązania do organizacji oraz moty-
wacji do pracy można określić jako „doskonałą”, rzetelność skali do pomiaru kultury 
bezpieczeństwa jako „bardzo dobrą”, natomiast rzetelność skali do pomiaru OCB jako 
„wystarczającą” [Kline 2016, s. 92]. Współczynnik Alfa Cronbacha obliczony dla całe-
go kwestionariusza wyniósł 0.92, co oznacza, że skonstruowane narzędzie badawcze 
cechuje doskonała rzetelność, a zgromadzone za jego pomocą dane mogą stanowić 
podstawę dalszych analiz.

Współczynniki korelacji wykazały istnienie silnych relacji pomiędzy kulturą bez-
pieczeństwa a  postawami i  zachowaniami badanych pracowników. Wszystkie anali-
zowane zależności okazały się istotne statystycznie na poziomie p < .01. Co więcej, 
wszystkie korelacje mają charakter dodatni. Wartości współczynników korelacji mogą 
jednak być sztucznie zawyżone na skutek występowania korelacji pozornej, a  także 
zniekształceń w  procesie badawczym. Dlatego też, aby zweryfikować hipotezy ba-
dawcze, autor przeprowadził szereg analiz regresji. W pierwszej analizie ujęto kulturę 
bezpieczeństwa w roli zmiennej niezależnej (predyktora) oraz afektywne przywiąza-
nie do organizacji jako zmienną zależną. Wyniki analizy przedstawiono w tabeli 2.
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Tabela 2. Kultura bezpieczeństwa jako predyktor afektywnego przywiązania do 
organizacji

R R2 Skorygowane R2
Standardowy błąd 

oszacowania

.427 .182 .179 1.334126885

Współczynniki 
niestandaryzowane

Współczynniki 
standaryzowane t Istotność

B Błąd standardowy Beta

(Stała) .682 .399 1.712 .088

Kultura 
bezpieczeństwa

.667 .081 .427 8.235 .000

Źródło: opracowanie własne.

Analiza regresji wykazała, że kultura bezpieczeństwa jest istotnym predyktorem 
afektywnego przywiązania do organizacji. Wartość beta .427 (t = 8.235, p < .001) świad-
czy o  pozytywnym związku między zmiennymi. Wartość skorygowanego współczyn-
nika R2 wyniosła .179, co oznacza, że kulturze bezpieczeństwa można przypisać 17,9% 
wariancji przywiązania afektywnego. Chcąc zweryfikować hipotezę H1, sugerującą, że 
kultura bezpieczeństwa pozytywnie wpływa na przywiązanie do organizacji, przepro-
wadzono analogiczną analizę regresji, w której afektywne przywiązanie do organizacji 
zostało zastąpione przywiązaniem normatywnym. Wyniki tej analizy zaprezentowano 
w tabeli 3.

Tabela 3. Kultura bezpieczeństwa jako predyktor normatywnego przywiązania do 
organizacji

R R2 Skorygowane R2
Standardowy błąd 

oszacowania

0.353 0.125 0.122 1.405772433

Współczynniki 
niestandaryzowane

Współczynniki 
standaryzowane t Istotność

B Błąd standardowy Beta

(Stała) .881 .420 2.098 .037

Kultura 
bezpieczeństwa

.562 .085 .353 6.588 .000

Źródło: opracowanie własne.
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Wyniki analizy regresji sugerują, iż kultura bezpieczeństwa stanowi też istotny predyktor 
normatywnego przywiązania do organizacji. Wartość beta .353 (t = 6.588, p < .001) uwidacz-
nia pozytywną zależność pomiędzy zmiennymi. Wartość skorygowanego współczynnika 
R2 wyniosła .122, co oznacza, iż kulturze bezpieczeństwa można przypisać 12.2% wariancji 
przywiązania normatywnego. Powyższe wyniki pozwalają potwierdzić hipotezę H1.

W kolejnej analizie regresji ujęto dwie zmienne niezależne, tj. afektywne oraz norma-
tywne przywiązanie do organizacji, a także zmienną zależną organizacyjne zachowania 
obywatelskie. Wyniki analizy ujęto w tabeli 4.

Tabela 4. Afektywne i normatywne przywiązanie do organizacji jako predyktory OCB

R R2 Skorygowane R2
Standardowy błąd 

oszacowania

0.385 .148 .142 .64959

Współczynniki 
niestandaryzowane

Współczynniki 
standaryzowane

t Istotność
B

Błąd 
standardowy

Beta

(Stała) 4.370 .108 40.648 .000

Przywiązanie 
afektywne

.182 .039 .382 4.720 .000

Przywiązanie 
normatywne

.001 .038 .003 .036 .971

Źródło: opracowanie własne.

Moc wyjaśniająca wyznaczonego modelu regresji wyniosła .142, jednakże tylko 
afektywne przywiązanie do organizacji wykazało istotny statystycznie wpływ na oby-
watelskie zachowania pracownicze. Dlatego też z modelu wyłączono przywiązanie nor-
matywne, niemające istotnego wpływu na zmienną zależną, a następnie powtórzono 
procedurę analizy regresji. Powtórna analiza potwierdziła, iż przywiązanie afektywne 
stanowi istotny predyktor OCB. Uzyskana wartość beta .385 (t = 7.277, p < .001) wskazuje, 
że istnieje statystycznie istotny związek pomiędzy zmiennymi. Wartość skorygowanego 
współczynnika R2 wyniosła .148, co oznacza, że afektywnemu przywiązaniu do organiza-
cji można przypisać 14,8% wariancji zmiennej zależnej. Można zatem uznać hipotezę H2, 
mówiącą, że przywiązanie do organizacji wpływa pozytywnie na OCB, za potwierdzoną.

Kolejną analizę przeprowadzono dla zmiennych niezależnych: afektywne i norma-
tywne przywiązanie do organizacji oraz zmiennej zależnej: motywacja do pracy. Wyniki 
tej analizy prezentuje tabela 5.
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Tabela 5. Afektywne i normatywne przywiązanie do organizacji jako predyktory 
motywacji do pracy

R R2 Skorygowane R2
Standardowy błąd 

oszacowania

.690 .476 .472 .9835112380

Współczynniki 
niestandaryzowane

Współczynniki 
standaryzowane

t Istotność
B

Błąd 
standardowy

Beta

(Stała) 1.844 .163 11.328 .000

Przywiązanie afektywne .617 .058 .671 10.562 .000

Przywiązanie 
normatywne

.022 .057 .025 .388 .699

Źródło: opracowanie własne.

W  uzyskanym modelu regresji jedynie afektywne przywiązanie do organizacji wykazało 
istotny statystycznie wpływ na zmienną zależną. Dlatego też powtórzono analizę regresji, wy-
łączając z niej przywiązanie normatywne. Powtórna analiza potwierdziła, że przywiązanie afek-
tywne stanowi istotny predyktor motywacji do pracy. Wartość beta na poziomie .671 (t = 16.634, 
p < .001) świadczy o istnieniu silnego pozytywnego związku pomiędzy zmiennymi. Skorygo-
wany współczynnik regresji R2 wyniósł .474, co oznacza, że przywiązaniu afektywnemu można 
przypisać 47,4% wariancji zmiennej motywacja do pracy. Wyniki te potwierdzają hipotezę H4, 
zakładającą, iż przywiązanie do organizacji pozytywnie wpływa na motywację do pracy.

W celu weryfikacji hipotez dotyczących mediacyjnej roli przywiązania do organizacji 
autor przeprowadził kolejną serię analiz regresji, kierując się procedurą Barona i Kenny’ego 
[Baron, Kenny 1986, ss. 1173–1182]. Wspomniani badacze postulują, iż zmienna odgrywa 
rolę mediatora, jeśli spełnione są następujące warunki: 1) zmienna niezależna w sposób 
istotny statystycznie przewiduje zmienną zależną; 2) zmienna niezależna w sposób istotny 
statystycznie przewiduje zmienną mediującą; 3) związek pomiędzy zmienną niezależną 
i zmienną zależną zanika (całkowita mediacja) lub staje się słabszy (częściowa mediacja), 
kiedy do modelu regresji zostaje dodana zmienna mediująca (mediator).

W pierwszej kolejności zweryfikowano rolę afektywnego przywiązania do organizacji jako 
mediatora relacji kultura bezpieczeństwa (zmienna niezależna) – OCB (zmienna zależna). Ana-
liza regresji wykazała, że: 1) kultura bezpieczeństwa w sposób istotny statystycznie przewiduje 
OCB (F(1,305) = 27.172, p < .001, R2 = .08, b = .21, t(305) = 5.21, p < .001); 2) kultura bezpieczeń-
stwa jest istotnym predyktorem przywiązania afektywnego (F(1,305) = 67.82, p = <.001, R2 = .18, 
b = .67, t(305) = 8.24, p < .001); 3) zależność pomiędzy kulturą bezpieczeństwa i OCB jest słabsza, 
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gdy przywiązanie afektywne zostaje dodane do modelu regresji (F(2,304) = 30.28, p < .001, 
R2 = .17, b = .11, t(304) = 2.57, p < .05). Można zatem stwierdzić, że afektywne przywiązanie do 
organizacji częściowo mediuje związek pomiędzy kulturą bezpieczeństwa i OCB.

Sprawdzono też, czy normatywne przywiązanie do organizacji pośredniczy w  rela-
cji kultura bezpieczeństwa (zmienna niezależna) – OCB (zmienna zależna). W  rezultacie 
analiz regresji ustalono, iż: 1) kultura bezpieczeństwa stanowi istotny predyktor OCB 
(F(1,305) = 27.172, p < .001, R2 = .08, b = .21, t(305) = 5.21, p < .001); 2) kultura bezpieczeństwa 
w  sposób istotny statystycznie przewiduje przywiązanie normatywne (F(1,305) = 43.41, 
p <- .001, R2 =.12, b = .56, t(305) = 6.59, p < .001); (3) zależność pomiędzy kulturą bezpieczeń-
stwa i OCB staje się słabsza, gdy do modelu regresji włączono przywiązanie normatywne 
(F(2,304) = 21.45, p < 001, R2 = .12, b = .16, t(304) = 3.64, p < .001). Wyniki te wskazują, że 
normatywne przywiązanie do organizacji częściowo mediuje związek pomiędzy kulturą 
bezpieczeństwa i  OCB. Można zatem uznać hipotezę H3, mówiącą, że przywiązanie do 
organizacji mediuje związek pomiędzy kulturą bezpieczeństwa a OCB, za potwierdzoną.

Ponadto zweryfikowano, czy afektywne przywiązanie do organizacji odgrywa rolę 
mediatora w relacji pomiędzy kulturą bezpieczeństwa (zmienna niezależna) i motywa-
cją do pracy (zmienna zależna). Wyniki analiz ujawniły, że: 1) kultura bezpieczeństwa 
w sposób istotny statystycznie wyjaśnia zmienną motywacja do pracy (F(1,305) = 65.68, 
p < .001, R2 = .18, b = .61, t(305) = 8.10, p < .001); 2) kultura bezpieczeństwa jest istot-
nym predyktorem przywiązania afektywnego (F(1,305) = 67.82, p < .001, R2 = .18, b = .67, 
t(305)  =  8.24, p < .001); 3) zależność pomiędzy kulturą bezpieczeństwa i  motywacją 
do pracy staje się słabsza, gdy do modelu regresji dodano przywiązanie afektywne 
(F(2,304) = 149.17, p < .001, R2 = 0.50, b = .22, t(304) = 3.44, p < .001). Powyższe rezultaty 
oznaczają, że afektywne przywiązanie do organizacji częściowo mediuje związek po-
między kulturą bezpieczeństwa a motywacją do pracy.

W kolejnych analizach w roli mediatora zależności pomiędzy kulturą bezpieczeń-
stwa (zmienna niezależna) i motywacją do pracy (zmienna zależna) przyjęto norma-
tywne przywiązanie do organizacji. Wyznaczone modele regresji wskazują, iż: 1) kul-
tura bezpieczeństwa stanowi istotny predyktor motywacji do pracy (F(1,305) = 65.68, 
p < .001, R2 = .18, b = .61, t(305) = 8.10, p < .001); 2) kultura bezpieczeństwa jest istot-
nym predyktorem przywiązania normatywnego; (F(1,305) = 43.41, p < .001, R2 =.12, 
b = .56, t(305) = 6.59, p < .001); 3) zależność pomiędzy kulturą bezpieczeństwa a mo-
tywacją do pracy słabnie, gdy do modelu regresji włączono przywiązanie afektywne 
(F(2,304) = 80.27, p < .001, R2 = .35, b = .38, t(304) = 5.37, p < .001). Tym samym spełnione 
zostają wszystkie warunki występowania efektu częściowej mediacji. Uzyskane wyniki 
potwierdzają hipotezę H5, która sugerowała, iż przywiązanie do organizacji mediuje 
związek pomiędzy kulturą bezpieczeństwa i motywacją do pracy.
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Wyniki, wnioski i rekomendacje

Przeprowadzone badania potwierdziły istnienie opisywanych w  literaturze zależności 
pomiędzy kulturą bezpieczeństwa, przywiązaniem do organizacji, OCB i motywacją do 
pracy. Rezultaty empirycznych eksploracji wskazują, że kultura bezpieczeństwa wpływa 
pozytywnie zarówno na afektywny, jak i normatywny wymiar przywiązania do organiza-
cji. Można zatem sądzić, iż pracownicy firm cechujących się wysokim poziomem kultury 
bezpieczeństwa odczuwają emocjonalny związek z pracodawcą, identyfikują się z jego 
wartościami i pozostają w organizacji nie z przymusu, lecz z własnej woli, wynikającej 
z  odczuwania pozytywnych emocji związanych z  bezpieczeństwem w  miejscu pracy, 
np. zadowolenia, iż praca umożliwia zaspokojenie potrzeb i realizację celów bez obaw 
o zdrowie i życie. Ponadto pracownicy doświadczający wysokiego poziomu kultury bez-
pieczeństwa mogą sądzić, że pozostanie w organizacji jest postępowaniem najbardziej 
właściwym i moralnie uzasadnionym, a nawet uznać to za rodzaj powinności w zamian 
za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. 

W rezultacie badań stwierdzono też, że istnieje pozytywna zależność między afek-
tywnym przywiązaniem do organizacji a organizacyjnymi zachowaniami obywatelski-
mi. Oznacza to, że wysoki poziom kultury bezpieczeństwa w organizacji może w sposób 
pośredni stymulować zachowania o charakterze dyskrecjonalnym, które nie są częścią 
formalnych obowiązków pracowników, ale sprzyjają skutecznemu i efektywnemu funk-
cjonowaniu firmy [Organ i in. 2006, s. 3]. Przykładem takich zachowań jest: spontaniczna 
pomoc współpracownikom (np. dzielenie się wiedzą, wspólne pokonywanie trudności), 
zapobieganie potencjalnym problemom (np. unikanie stwarzania problemów, refleksja 
nad konsekwencjami własnych działań), zaangażowanie w politykę organizacji (np. in-
formowanie o zagrożeniach, wyrażanie opinii w istotnych kwestiach, dzielenie się no-
wymi pomysłami) czy też tolerowanie niedogodności (np. unikanie obiekcji, narzekań, 
skarg, pretensji i rozżalenia, powstrzymanie się od wyolbrzymiania problemów).

Ponadto wyniki badań sugerują, że przywiązanie afektywne jest pozytywnie zwią-
zane z autonomicznie regulowaną motywacją do pracy. Można więc przyjąć, że wysoki 
poziom kultury bezpieczeństwa sprawia, iż pracownicy będą akceptować swoją pracę, 
identyfikować się z nią i wysoko ją cenić, gdyż stanowi ona środek do osiągnięcia oso-
bistych celów. Wysoka kultura bezpieczeństwa może też przyczynić się do zharmonizo-
wania pracy z indywidualnymi wartościami pracowników, w rezultacie czego członko-
wie organizacji będą postrzegać pracę w kategoriach istotnego i  satysfakcjonującego 
wyzwania. Co więcej, wysoki poziom kultury bezpieczeństwa może sprawić, że praca 
sama w sobie stanie się czynnikiem wywołującym u pracowników poczucie entuzjazmu, 
przyjemności i spełnienia.
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Za najistotniejszy wkład artykułu do nauk o zarządzaniu, należy jednak uznać wery-
fikację roli przywiązania do organizacji jako mediatora w relacjach: kultura bezpieczeń-
stwa – OCB oraz kultura bezpieczeństwa – motywacja do pracy. Analizy statystyczne 
wykazały, że afektywne i  normatywne przywiązanie do organizacji zmienia moc pre-
dykcyjną kultury bezpieczeństwa w przewidywaniu poziomu OCB i motywacji do pracy. 
Można więc powiedzieć, że przywiązanie do organizacji w  pewnym stopniu wyjaśnia 
związki pomiędzy kulturą bezpieczeństwa a OCB oraz kulturą bezpieczeństwa a moty-
wacją do pracy, przy czym kultura bezpieczeństwa nadal wpływa w sposób bezpośredni 
na OCB i motywację do pracy.

Z przedstawionych powyżej wniosków teoretycznych wynikają pewne implikacje dla 
praktyki gospodarczej. Otóż kadra menedżerska, chcąc wyzwolić i podtrzymać pożądane 
postawy i  zachowania pracowników, powinna sygnalizować znaczenie bezpieczeństwa 
w miejscu pracy poprzez ustalenie polityki w zakresie ochrony zdrowia i życia, zdefiniowa-
nie możliwych zagrożeń, określenie norm postępowania w sytuacjach niebezpiecznych 
oraz inicjowanie procesów i ustanowienie procedur, które motywują członków organizacji 
do bardziej uważnego działania. Kształtowane w ten sposób postawy i zachowania pra-
cowników będą skutkować sprzężeniem zwrotnym w postaci wzmocnienia i udoskona-
lenia procesów i procedur implementowanych przez menedżerów. Nie należy przy tym 
zapominać o roli menedżerów średniego szczebla, którzy stanowią „pomost” pomiędzy 
najwyższym kierownictwem a pracownikami szeregowymi. Z jednej strony do zadań me-
nedżerów średniego szczebla należy przełożenie bieżących informacji z niższych szczebli 
zarządzania na szczebel wyższy, z drugiej zaś ich powinnością jest tworzenie wytycznych 
dla poziomu operacyjnego na podstawie odgórnych postanowień strategicznych. Aby 
wzmocnić przywiązanie pracowników do organizacji i zwiększyć ich motywację do pra-
cy oraz zintensyfikować obywatelskie zachowania pracownicze, kultura bezpieczeństwa 
musi przenikać wszystkie poziomy organizacji. Zaangażowanie wyłącznie najwyższego 
kierownictwa lub menedżerów średniego szczebla albo jedynie szeregowych pracow-
ników będzie niewystarczające. Kultura bezpieczeństwa powinna być kreowana przez 
liderów organizacji i transferowana pomiędzy szczeblami struktury organizacyjnej przez 
menedżerów średniego szczebla do pracowników szeregowych.

Podsumowanie

Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpływu kultury bezpieczeństwa na po-
stawy i zachowania pracowników, takie jak: przywiązanie do organizacji, organizacyjne za-
chowania obywatelskie i motywację do pracy, a także weryfikację roli przywiązania do or-
ganizacji jako mediatora w relacjach: kultura bezpieczeństwa – organizacyjne zachowania 
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obywatelskie oraz kultura bezpieczeństwa – motywacja do pracy. W rezultacie empirycznych 
eksploracji potwierdzono wszystkie stawiane w pierwszej części artykułu hipotezy. Wyniki 
badań sugerują, iż pracownicy organizacji o wyższym poziomie kultury bezpieczeństwa od-
znaczają się wyższym poziomem afektywnego i normatywnego przywiązania do organizacji. 
Badania potwierdziły też, że przywiązanie afektywne stymuluje organizacyjne zachowania 
obywatelskie i  autonomicznie regulowaną motywację do pracy. Co więcej, na podstawie 
analiz statystycznych stwierdzono, że afektywne przywiązanie do organizacji częściowo me-
diuje zależność pomiędzy kulturą bezpieczeństwa a organizacyjnymi zachowaniami obywa-
telskimi oraz kulturą bezpieczeństwa a motywacją do pracy. Kultura bezpieczeństwa stanowi 
zatem istotny czynnik warunkujący postawy i zachowania członków organizacji.

Konieczne jest podkreślenie, iż wyniki prowadzonych badań odnoszą się wyłącznie do 
badanej próby i nie można ich generalizować. Z tego względu badania te należy traktować 
jako pilotaż przed właściwymi, pogłębionymi badaniami. Właściwe badania powinny objąć 
znacznie większą liczbę respondentów cechujących się dłuższym stażem pracy w aktual-
nym miejscu zatrudnienia. W przypadku badanej próby przeciętna długość tego stażu wy-
niosła mniej niż dwa lata, co może budzić wątpliwość, że respondenci wystarczająco znają 
kulturę organizacji, która ich zatrudnia. Ponadto liczba analizowanych zmiennych została 
ograniczona do kilku. Przyszłe badania mogą uwzględnić szersze spektrum postaw i za-
chowań pracowników. Poza tym, każdy z konstruktów (poza przywiązaniem do organizacji) 
rozpatrywano jako całość, bez rozbijania ich na wymiary i części składowe. Taki zabieg po-
zwoliłby pogłębić wiedzę na temat zależności pomiędzy kulturą bezpieczeństwa a posta-
wami i zachowaniami członków organizacji. Treść artykułu nie wyczerpuje podjętej tema-
tyki. Istnieje więc potrzeba dalszych studiów nad konsekwencjami kultury bezpieczeństwa. 
Autor ma nadzieję, że artykuł stanie się inspiracją do kolejnych badań w tym zakresie.
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Wynagrodzenie jako płacowy motywator 
funkcjonariuszy Policji

Salary as a Financial Motivator for Police Officers

Abstract: The article describes the most important theories of motivation from the point of 

view of publication. An analysis of the specific nature of remuneration and its components in 

the Police and its incentive function was made. The aim of the article is to critically analyze the 

salary as a motivational tool used in the organization under study. The material for publication 

was collected using the qualitative method in the form of analysis of the content of the subje-

ct literature and legal acts. The technique used, the analysis of secondary data, constituted an 

in-depth inference of the literature material from the subject matter discussed. An analysis of 

the case study of the discussed phenomenon in the Police was also used.

Key words: motivation, organization, management, police

Wstęp

Nowoczesne sposoby zarządzania stawiają na pierwszym miejscu człowieka, traktując 
go jako najważniejszy zasób organizacji. Policja implikuje coraz więcej narzędzi i technik 
zarządzania. Przełożeni mają świadomość, że skuteczne i profesjonalne działania, podej-
mowane przez funkcjonariuszy, powinny opierać się na teorii zarządzania [Łuczak, Stro-
ińska 2006, s. 202]. Każdy kierownik, bez względu na rodzaj organizacji, realizuje funkcję 
motywowania, polegającą na wykorzystywaniu różnorakich form zachęcania pracowni-
ków do wykonywania zleconych zadań w jak najlepszy sposób. Dlatego też zachęcanie 
wymaga poznania motywów działania podwładnych, tak by odpowiednio stosowane 
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narzędzia motywacyjne wzbudzały poczucie zadowolenia i  chęci zwiększenia zaanga-
żowania w realizację postawionych zadań. Motywowanie związane jest z wywołaniem 
u  podwładnych pozytywnego stosunku do wykonywanych przez nich zadań [Misiuk, 
Rajchel 2001, ss. 90–91 i 135]. 

Artykuł opisuje najważniejsze, z punktu widzenia publikacji, współczesne teorie mo-
tywacji. Dokonano analizy specyfiki wynagrodzenia wraz z jego elementami składowymi 
w Policji i jego funkcji motywacyjnej. Celem artykułu jest krytyczna analiza uposażenia jako 
narzędzia motywacyjnego stosowanego w  badanej organizacji. Materiał do publikacji zo-
stał zgromadzony przy wykorzystaniu metody jakościowej w postaci analizy treści literatury 
przedmiotu oraz aktów prawnych. Zastosowana technika, analiza danych wtórnych, stano-
wiła pogłębione wnioskowanie materiału literaturowego z zakresu omawianego zagadnie-
nia. Wykorzystano również analizę studium przypadku omawianego zjawiska w Policji.

Ujęcia teoretyczne motywacji i wynagrodzenia

Śledząc rozważania S. Borkowskiej, można zauważyć, że  motywacja to ogół motywów, 
które wpływają na decyzję jednostki o zachowaniu, podjęciu zachowania, jego podtrzy-
maniu lub ukierunkowaniu [Borkowska 1985, s. 9]. T. Oleksyn uważa natomiast, że moty-
wacja to pojęcie psychologiczne, które określa stan wewnętrzny człowieka. Wpływa ona 
na kierunek i daje impuls do działania. Motywacja jest ściśle skorelowana z emocjami, 
które często ją wzmacniają [Oleksyn 2010, s. 254]. Motywacja to niespełnione pragnienie. 
Nie jest możliwym rozdzielenie pragnienia od motywacji. Stanowią one jednakowo silne 
ogniwa. Wyróżnić należy trzy poziomy motywacji [Kopertyńska 2008, ss. 17–18]:

1. Podporządkowanie.
2. Identyfikacja celu.
3. Zaangażowanie. 
W dalszej części opracowania zostaną scharakteryzowane  teorie, które kładą główny 

nacisk na przebieg procesów motywacyjnych, a szczególnie koncentrują się sposobach 
wzmacniania, wywoływania i podtrzymywania takich zachowań pracowników, które są 
pożądane. Wśród znanych teorii procesu z perspektywy podejmowanego tematu w ar-
tykule wymienia się: 

 · teorie oczekiwań,
 · teorie sprawiedliwości,
 · teorie celów.

Zwraca uwagę fakt, że teoria oczekiwań bazuje w swoich założeniach na hierarchii 
wartości. Pierwotnie została ona zaproponowana przez amerykańskiego psychologa 
V.H. Vrooma, a następnie rozszerzona przez  L.W. Portera i E. Lawera. Graficzny schemat 
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tej teorii można przedstawić w postaci równania iloczynowego, który został opisany na 
rysunku 1.

Rysunek 1. Schemat równania teorii oczekiwań

Źródło: opracowanie własne na podstawie Griffin 1998, ss. 80–81.

Postać iloczynowa funkcji motywacji sugeruje, że gotowość działania pracownika 
zostanie sprowadzona do zera, jeżeli choć jeden z czynników tj. wartość albo oczeki-
wanie nie wystąpią przynajmniej w minimalnym stopniu. Niestety nie można określić 
przydatności otrzymanego rezultatu z  punktu widzenia pracownika, ponieważ każdy 
indywidualnie stanowi, co jest dla niego najwyższą wartością, a następnie dąży do ta-
kiego wyniku, który wartość tę pozwoli otrzymać. V.H. Vroom sądzi, że wynik może być 
interpretowany na dwóch zależnych płaszczyznach realizacji danego zadania przez za-
trudnionego. W sytuacji, gdy pierwsze dobrze wykonane zlecenie przynosi pracowni-
kowi satysfakcję, a dodatkowo jest premiowane nagrodami, uznaniem etc., to jest on 
bardziej zmotywowany przez bodźce materialne i pozamaterialne do realizacji kolejne-
go przedsięwzięcia. Pracownik natomiast  przestanie angażować się w pracę lub/i wy-
konane obowiązków będą na niższym poziomie jakościowym i  ilościowym, w sytuacji 
gdy jego dobre działania nie zostaną docenione [Kamińska, Warzyński 2011, ss. 39–40]. 
L.W. Porter i E. Lawer wskazali dwa determinanty stymulujące wysiłek, który człowiek 
wkłada w pracę. Zaliczyć do nich można: wartość nagród przyznawanych pracownikom 
oraz prawdopodobieństwo, iż premie te zależą  bezpośrednio od wysiłku.

J.S. Adams  jest autorem kolejnej teorii – sprawiedliwości. Uwypukla ona, iż ludzie 
dążą do sprawiedliwości społecznej w  postaci nagród uzyskiwanych w  związku z  ich 
osiągnięciami w pracy [Griffin 1998, ss. 473–474]. Zakłada ona również, że motywacja jest 
wynikiem porównywania wkładu pracy oraz jej efektów między jednostką a pozostały-
mi zatrudnionymi. Pracownik, który dostrzega niesprawiedliwość między przydzieloną 
nagrodą i wolumenem pracy będzie zmieniał swoje działania w organizacji, które będą 
działały finalnie na niekorzyść pracodawcy [Sułkowski 2011, s. 63]. Zatem osoby kierujące 
podmiotami winny tak zarządzać, by nagrody stały się motywacją do pracy, a nie barierą 
hamującą chęć do wykonywania obowiązków. 
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Kolejnym założeniem, opracowanym przez Lathama i  Locke’a, jest teoria celów, 
która stanowi, że motywacja oraz efekty pracy wzrastają, gdy osoby mają wyznaczo-
ne konkretne zadania, które mogą być skomplikowane, ale jednocześnie akceptowane 
przez zatrudnionych. Wyznaczenie celów pełni funkcję informacyjną, jak można osiąg-
nięć dany poziomu efektów, a zatrudnieni poprzez to  ukierunkowują i oceniają swoje 
działania. Ważnym aspektem w tym procesie jest informacja zwrotna dotycząca efek-
tów pracy, umożliwiająca zatrudnionym monitorowanie ich postępów i udoskonalanie 
działań [Armstrong 2005, s.116]. Istotnym aspektem powodzenia opisywanej teorii jest 
determinacja pracowników, która warunkowana jest szeregiem bodźców zewnętrznych 
(tj. wsparcie kolegów, nagrody), interaktywnych (tj. rywalizacja, czynny udział w usta-
laniu celów) oraz wewnętrznych (tj. siła nadziei na sukces). Według R.V. Griffina „Teoria 
ustalania celów pomaga menadżerom dopasować nagrody do indywidualnych potrzeb, 
wyjaśnić oczekiwania, zapewnić sprawiedliwość i utrzymać systematyczne wzmocnie-
nie” [Griffin 1998, s. 479].

 Ujęcia teoretyczne wynagrodzeń – funkcje

Wynagrodzenie może być definiowane w wąskim ujęciu jako płaca lub w szerszym kon-
tekście jako płacowe oraz pozapłacowe benefity otrzymywane za realizacje obowiązków. 
Definiowane jest ono także jako „…ustalona przez umowę lub ustawodawstwo krajowe 
płaca, która na mocy pisemnej lub ustnej umowy najmu usług należy się pracownikowi 
bądź za pracę wykonaną lub która ma być wykonana, bądź za usługi świadczone lub 
które mają być świadczone” [Konwencja (nr 95) dotycząca ochrony płacy, przyjęta w Ge-
newie dnia 1 lipca 1949 r. Dziennik Ustaw – rok 1955, nr 38, poz. 234]. Pojęcie wynagro-
dzenia jest również regulowane przez Kodeks pracy, który gwarantuje zatrudnionemu 
za zrealizowanie powierzonych obowiązków otrzymanie określonego wynagrodzenia 
wypłacanego przez pracodawcę [Art. 22 § 1 Kodeksu pracy]. Powszechnie stosuje się 
synonimy słowa wynagrodzenie, takie jak: np. pensja, gratyfikacja, zapłata, angaż etc. 
W podmiotach zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego można mówić o stoso-
waniu systemu wynagradzania w całej jednostce. W jego skład wchodzą takie elementy, 
jak: selekcja i dobór ingredientów i form wynagradzania, wypracowanie reguł dotyczą-
cych jego wysokości i elementów składowych płac, stworzenie struktur i procedur we-
wnętrznych niezbędnych do prawidłowego i terminowego ustalania należności wobec 
zatrudnionych, opracowanie zasad ustalania wysokości i struktury wynagrodzeń, przy-
gotowanie i wdrożenie procedur wewnętrznych w naliczaniu wypłat [Zając 2007, s.149].

Wynagrodzenia odgrywają bardzo ważną rolę w  każdej organizacji, przypisuje im 
się funkcje: kosztową, społeczną, dochodową i motywacyjną [Borkowska 2008, s. 376]. 
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Pierwsza z wymienionych podkreśla fakt, że to, co stanowi dochód dla zatrudnionego, 
jest wraz z innymi składnikami kosztem dla pracodawcy. Winna być więc ona rozpatry-
wana na dwóch poziomach: organizacji i pracownika. Ważne są zależności miedzy nimi, 
tzn. jaki jest koszt pracy, który należy ponieść, związany z utrzymaniem zatrudnionego 
na danym stanowisku, a jakie są wyniki jego pracy i jak przekładają się one na funkcjo-
nowanie i rozwój organizacji.  Dlatego też miernikiem każdego elementu kosztu pracy 
winien być efekt pracy dostarczany przez zatrudnionego. Prawidłowym założeniem jest 
to, że gaża powinna być stosowna do wysiłków poniesionych przez pracownika. Zasadą 
jest, że zwierzchnicy są skłonni do wypłacania wyższych świadczeń dla osób bardziej 
angażujących się w działania i kumulujących lepsze rezultaty niż tych, którzy generują 
straty lub nie osiągają celów na wyznaczonym ówcześnie poziomie.

Druga z funkcji (społeczna) ma przede wszystkim za zadanie stworzenie i utrzyma-
nie pożądanych i poprawnych relacji w podmiocie. System wynagradzania jest elemen-
tem przyjętej kultury organizacyjnej w danej jednostce, która determinuje poprawność 
relacji stosunków społecznych. Istnym jest wypracowanie wzajemnego zaufania, współ-
pracy czy opracowanie kanałów przekazu informacji. Funkcja społeczna wynagrodzeń 
to element niwelowania lub minimalizowania konfliktów w podmiocie na tle wynagro-
dzeń. Gwarantuje ona zatrudnionemu wypłatę świadczeń na czas za wykonywane obo-
wiązki, nie niższych niż minimalnie ustawowo przyjęte przez prawo. Funkcja ta również 
określa pozycję społeczną pracownika oraz pokazuje jego użyteczność i  przydatność 
w organizacji. Każdy zatrudniony ma własny stosunek do pracy, lecz przy zwiększają-
cym się poziomie jego gaży, proporcje jego zaangażowania wzrastają. Ta funkcja pełni 
zwykle immanentną rolę w podmiotach, które znajdują się w fazie kryzysu.  

Funkcja dochowa wynagradzania jest bardzo ważna z  punktu widzenia pracowni-
ka, co wynika np. z hierarchii potrzeb Maslowa. Gaża jest gwarantem tego, że zatrudnieni 
będą w stanie pokryć koszty utrzymania oraz zapewnić dobra niższego i wyższego rzędu 
sobie, jak i swojej rodzinie. Przy ustalaniu poziomu zapłaty ważnym jest, by płaca nie tylko 
uwzględniała poziom inflacji, ale również starania, zaangażowania i efekty pracy zatrudnio-
nych. Właściwa wysokość płac daje przełożonym możliwość stawiania ambitnych wymagań 
swojej załodze. Zatrudnionym natomiast zależy na  maksymalizacji swoich wynagrodzeń 
w stosunku do ponoszonych nakładów i wysiłków. Dlatego też funkcja dochodowa płacy 
jest bardzo istotna i stanowi ważny motywator dla podejmowanych w organizacji działań. 

Ostatnia z  wymienionych – funkcja motywacyjna ma wpływ na kształtowanie za-
chowań, postaw, czynów etc. przez pracowników. Poziom płacy jest wyznacznikiem siły 
motywacyjnej i chęci podejmowania działań. Zatrudnieni otrzymują za zrealizowane za-
dania określone korzyści. Im większa ich satysfakcja z otrzymanej zapłaty, tym silniejsza 
motywacja do działania. Wynagrodzenia są narzędziem wewnętrznego oddziaływania 
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na kadrę oraz kształtują image podmiotu na rynku.  Płaca jest motywatorem do rozwoju 
osobistego, wyrażonego podnoszeniem lub zmianą kwalifikacji, zwiększoną wydajnoś-
cią pracy, większym i bardziej odpowiedzialnym zakresem obowiązków. Tę funkcję peł-
nią pomniejsze zadania, jak: skłanianie potencjalnych pracowników do podjęcia pracy, 
utrzymanie cennych zasobów ludzkich w organizacji, stymulowanie zatrudnionych do 
osiągania wysokich efektów.

Zasady wynagrodzenia policjantów – finansowe 
instrumenty motywowania

Pracownicy, w tym również policjanci, oczekują satysfakcjonującego wynagrodzenia za 
prawidłowe wykonanie zadań. System płac jest sprawiedliwy, jeżeli decyzje są podejmo-
wane na podstawie wyraźnych i wszystkim znanych kryteriów oceny [Gick, Tarczyńska 
1999, ss. 165–166]. Poziomy płacowe dla określonych stanowisk mogą być wyznaczane 
przez takie czynniki, jak:

 · zewnętrzna wartość pracy – stawki rynkowe za prace, uzależnione od czynników 
ekonomicznych na zewnętrznych rynkach pracy,
 · wewnętrzna wartość pracy – wartość pracy na wewnętrznym rynku pracy, oceniana 

w formalnych i nieformalnych procesach wartościowania stanowisk pracy,
 · wartość osoby – wartość pracownika oceniana na podstawie formalnych  

i nieformalnych ocen pracowniczych,
 · wkład jednostki lub zespołu – wynagrodzenie jednostek lub zespołów w zależności 

od osiąganych efektów,
 · zbiorowe rokowania płacowe – negocjacje płacowe ze związkami zawodowymi 

[Armstrong 2002, s. 500].
Podstawą nawiązania stosunku pracy dla osób zatrudnionych w Policji są tzw. prag-

matyki służbowe zawarte w Ustawie o służbie cywilnej, Ustawie o pracownikach urzę-
dów państwowych oraz ogólnie stosowanym Kodeksie pracy [Ustawa z dnia 26 czerwca 
1974 Kodeks pracy, Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.]. Cechą charakterystyczną 
jest różnorodność grup pracowniczych w obrębie Policji, względem których rozmaite 
przepisy szeroko rozumianego prawa pracy mają charakter kreacyjny. W Policji zatrud-
nieni są [Dobkowski 2007, s. 171]:

 · funkcjonariusze w służbie stałej,
 · funkcjonariusze w służbie przygotowawczej,
 · funkcjonariusze w służbie kandydackiej, 
 · funkcjonariusze w  służbie kontraktowej [Art. 28 i  nast. Ustawy z  dnia 6 kwietnia 

1990 r. o Policji, Dz. U. z 2017 r., poz. 2667],
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 · pracownicy i urzędnicy służby cywilnej,
 · pracownicy urzędów państwowych [Art. 1 ust. 2 pkt 5 Ustawy z  dnia 16 września 

1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, Dz. U. z 2017 r.,  poz. 2142, 2203],
 · inne osoby na podstawie stosunku pracy.

Zgodnie z art. 28 Ustawy o Policji stosunek służbowy policjanta powstaje w drodze 
mianowania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby. Zgodnie z cytowa-
nym artykułem, początek służby liczy się od dnia określonego w rozkazie o mianowaniu 
funkcjonariusza Policji. W myśl Ustawy o Policji osoba przyjęta do służby w Policji miano-
wana jest policjantem i z tym dniem nabywa prawo do uposażenia. 

Wynagrodzenie policjantów jest sumą kilku składników (tabela 1), do których zalicza się:
 · uposażenie zasadnicze,
 · podwyżkę uposażenia z tytułu wysługi lat,
 · dodatek za stopień,
 · dodatek służbowy,
 · dodatek funkcyjny,
 · inne dodatki [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 

grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia 
zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od któ-
rej jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego, Dz.U. 2015 r., poz. 1236].

Tabela 1. Składniki uposażenia policjanta
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Źródło: Biuro Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji 2011, s. 23.

Uposażenie zasadnicze policjanta jest wielokrotnością kwoty bazowej dla żołnierzy 
zawodowych i funkcjonariuszy, której wysokość określa ustawa budżetowa. W 2017 roku 
wysokość tej kwoty ustalono na poziomie 1 523,29 zł [Art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy bu-
dżetowej na rok 2017 z  dnia 18 grudnia 2016 roku, Dz. U. 498, poz. 108] (wypłacanej 
w 2018 roku). Stawki uposażenia zasadniczego, które wyrażone są w postaci mnożników 
kwoty bazowej, ustalone są dla każdej grupy zaszeregowania stanowisk służbowych po-
licjantów. Mnożniki te przedstawione zostały w tabeli nr 2. 
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Tabela 2. Grupy zaszeregowania stanowisk służbowych policjantów oraz 
odpowiadającychim stawek uposażenia wyrażonych w postaci mnożników 
kwoty bazowej

Oznaczenie grupy
zaszeregowania

Mnożniki kwoty
Bazowej

18 4,41
17 3,84
16 2,25–2,65 
15 2,10–2,35
14 1,75–2,20
13 1,50–2,10
12 1,40–1,80
11 1,30–1,70
10 1,20–1,55
9 1,15–1,50
8 1,10–1,45
7 1,05–1,20
6 1,00–1,15
5 0,95–1,05
4 0,90–1,00
3 0,83–0,95
2 0,82–0,85
1 0,65

Źródło: Załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z  dnia 6 grudnia 

2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, 

dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasad-

niczego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1236).

Według stanu na czerwiec 2018 roku w Policji służbę pełni prawie 97 tys. funkcjona-
riuszy, z czego na stanowiskach wykonawczych (grupy zaszeregowania od 1 do 6) oko-
ło 83,5 tys. Ponad 13,3 tys. (13,7% ogółu) funkcjonariuszy pełni służbę na stanowiskach 
kierowniczych i wykonawczych wyższego szczebla. Funkcjonariusz, który przebywa na 
stacjonarnym szkoleniu podstawowym, zarabia miesięcznie średnio 1950 zł netto. Poli-
cjantowi w 2 grupie zaszeregowania rosną zarobki średnio do kwoty 3024 zł, na kolej-
nych grupach zaszeregowania uposażenie rośnie. I tak na stanowisku referenta (3 gru-
pa) średnia miesięczna pensja wynosi 3353 zł, a na stanowisku dzielnicowego (4 grupa) 
3607 zł. W 5 grupie policjant zajmujący etat detektywa i asystenta otrzymuje wynagro-
dzenie średnio 3865 zł. Średnie miesięczne zarobki w szóstej grupie zaszeregowania wy-
noszą 4329 zł – to m.in. dyżurny i specjalista. Osoby zatrudnione na stanowiskach kie-
rowniczych i wykonawczych wyższego szczebla w 7 grupie zaszeregowania miesięcznie 
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zarabiają średnio 4460,19 zł netto. W 8 grupie zaszeregowania uposażenie wynosi śred-
nio 4706 zł. W  9 grupie zaszeregowania najczęściej występującym stanowiskiem jest 
etat eksperta bądź naczelnika Wydziału. Ich średnie uposażenie wynosi 5280 zł. Komen-
dant powiatowy zarabia średnio 7367 zł, komendant wojewódzki 9526 zł, a komendant 
główny Policji 15304 zł. W tabeli 3 przedstawiono średnie uposażenie netto policjanta 
według stanu na czerwiec 2018 r. [http://www.info.policja.pl/inf/organizacja/zarobki-
policjantow/164134, Zarobki-policjantow 2018r. html, 04.12.2018].

Tabela 3. Przeciętne uposażenie policjantów na wybranych stanowiskach służbowych

Lp Stanowisko służbowe Grupa 
zaszeregowania

Uposażenie 
netto

1 Komendant Główny Policji 16 15 304
2 Zastępca Komendanta Głównego Policji 15 13 488
3 Komendant wojewódzki Policji 14a 9 526
4 Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji 12 7 367
5 Kierownik referatu 7 4 460
6 Detektyw/asystent 5 3 865
7 Dzielnicowy/kontroler ruchu drogowego 4 3 607
8 Policjant 2 3 024
9 Kursant 1 1 950

Źródło:http://www.info.policja.pl/inf/organizacja/zarobki-policjantow/164134,Zarobki-policjantow 

2018r.html, 04.12.2018.

Policjantom przysługuje dodatek za stopień w  wysokości uzależnionej od posiada-
nego stopnia policyjnego. Wysokość dodatku za stopień ustalona jest Rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości 
uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi 
lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego, Dz. U. z 2015 r., poz. 1236]. 
Wysokość tego rodzaju dodatku jest stała dla każdego ze stopni, bez względu na rodzaj 
służby i  skomplikowanie zadań służbowych. Jest on traktowany przez policjantów jako 
kwota im należna, więc stanowi mało motywacyjne narzędziem. Inaczej wygląda posia-
danie stopnia. W tym przypadku na on znaczenie prestiżowe i hierarchiczne. Im wyższy 
stopień (zwłaszcza oficerski), tym wyższa ranga, prestiż. Każdy policjant niższy stopniem 
ma obowiązek meldowania się funkcjonariuszowi o wyższym stopniu służbowym.

Policjant może otrzymywać dodatek służbowy za należyte wykonywanie obo-
wiązków służbowych na stanowiskach innych niż stanowiska kierownicze lub samo-
dzielne. Jest on przyznawany policjantowi w stawkach kwotowych na czas nieokre-
ślony. Przyznanie dodatku służbowego i jego wysokości uzależnione jest od oceny 
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wywiązywania się przez danego policjanta z  obowiązków i  realizacji zadań oraz 
czynności służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru, zakresu, ro-
dzaju i poziomu posiadanych przez policjanta kwalifikacji zawodowych [par. 7,8 Roz-
porządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. 
w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadnicze-
go policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest 
uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego, Dz. U. z 2015 r., poz. 1236]. Wysokość 
dodatku służbowego jest różna. 

Policjantom, którzy pełnią służbę lub obowiązki na stanowiskach kierowniczych 
bądź samodzielnych przysługuje dodatek funkcyjny [Art. 104 Ustawy z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o Policji, Dz. U. z 2017 r., poz. 2667]. Jest on przyznawany policjantowi na czas 
pełnienia przez niego służby bądź obowiązków na stanowisku służbowym, które upraw-
nia do tego dodatku. Ustalone są trzy kategorie dodatku funkcyjnego, uzależnione od 
rodzaju stanowiska służbowego policjanta:

Wysokość dodatku funkcyjnego ustalana jest w stawce kwotowej i zależy od rangi 
zajmowanego stanowiska służbowego, zakresu odpowiedzialności oraz wielkości kiero-
wanej jednostki bądź komórki organizacyjnej Policji, a także rodzaju i poziomu posiada-
nych przez danego policjanta kwalifikacji zawodowych. 

Kolejnymi przewidzianymi przepisami dodatkami, jakie przysługują policjantom, są:
 · dodatek za opiekę nad służbowym psem lub koniem,
 · dodatek instruktorski, 
 · dodatek lotniczy,
 · dodatek kontrolerski,
 · dodatek specjalny, 
 · dodatek terenowy, 
 · dodatek stołeczny. 

Warto wspomnieć, że uposażenie funkcjonariusza Policji przybiera formę zarobku 
jako rekompensaty za służbę. Określa ono wysokość dochodów, stopę życiową, moż-
liwości nabywania pożądanych dóbr, które zaspokoją jego rozmaite potrzeby. Dlatego 
też, jeśli będzie on miał możliwość zwiększyć dochody, z pewnością będzie bardziej an-
gażował się w realizację zadań [Bednarek 2009, s. 445].

Podsumowanie

Motywowanie to proces złożony i  zależny od wielu uwarunkowań zewnętrznych oraz od 
potrzeb poszczególnych osób. Nie istnieje jeden doskonały wzorzec, dlatego odpowied-
nie motywowanie podwładnych jest dla przełożonych bardzo trudnym zadaniem. Płacowy 
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system motywacyjny w Policji ma słabe i mocne strony. Stabilność zatrudnienia i przywile-
je socjalne z pewnością dają policjantom poczucie bezpieczeństwa. Jednak z drugiej strony 
brak środków finansowych na nagrody motywacyjne powoduje, że przełożeni mają ograni-
czone możliwości nagradzania dobrej i  rzetelnej pracy. Aktualny system wynagrodzeń nie 
pozwala na odpowiednie wynagrodzenie policjantów specjalistów w określonej dziedzinie, 
a niewystarczający budżet przeznaczany na nagrody motywacyjne nie zawsze daje możli-
wość premiowania dobrej i rzetelnej pracy [Kołodziejska-Powalska 2013]. Autorytet i prestiż 
Policji uzależniony jest od działań zgodnych z normami moralnymi i prawem. Zdobycie wy-
sokich kwalifikacji zawodowych przez policjantów jest istotne dla poprawnych relacji pomię-
dzy nimi a społeczeństwem. Dzięki temu postrzegani są jako partnerzy dbający o spokój, po-
rządek publiczny oraz zapewniający pomoc i opiekę [Łuczak 2012, s. 374]. Specyficzne cechy 
Policji jako publicznej organizacji wymagają większego ustrukturalizowania wynagrodzenia 
za pracę, w tym przypadku służby na rzecz społeczeństwa. W sposób tabelaryczny przy wy-
korzystaniu metody analizy SWOT, podjęto próbę polemiki dotyczącej funkcji motywacyjnej, 
jaką stanowi wynagrodzenie, co zobrazowano w tabeli numer 3. Analiza możliwości roli mo-
tywacyjnej wynagrodzenia, dokonana metodą SWOT, pozwala w bardziej dogłębny sposób 
zidentyfikować obecne i  potencjalne mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia.

Tabela 4. Analiza SWOT motywacyjnej funkcji wynagrodzeń.

Mocne Strony Słabe strony
•	 brak silnej presji konkurencji
•	 stabilność wynagrodzeń
•	 poczucie bezpieczeństwa pracowników
•	 przewidywalność poziomu wynagrodzeń
•	 jakość i wartość informacyjna 

wynagrodzenia

•	 brak wystarczających zasobów 
(finansowanie uzależnione od budżetu 
państwa)

•	 mała zdolność konkurowania 
z przedsiębiorstwami z sektora prywatnego

•	 słaby image organizacji
•	 niewystarczające środki na finansowanie 

zmian organizacyjnych
Szanse Zagrożenia

•	 zagadnienie bezpieczeństwa publicznego 
stanowi istotny argument przydzielania 
zasobów finansowych z budżetu państwa

•	 rynek pracodawcy 
•	 korzystne regulacje prawne 
•	 potrzeba bezpieczeństwa według 

hierarchii Maslowa motorem napędowym 
zatrudnionych

•	 przejrzyście opracowane strategie dotyczące 
funkcjonowania podmiotu 

•	 wprowadzenie dodatkowego elementu do 
wynagrodzenia uzależnionego od jakości 
realizowanych zadań

•	 niekorzystne rozwiązania systemowe
•	 burzliwość otoczenia
•	 zmieniające się przepisy
•	 ograniczona rywalizacja (jednakowy 

poziom wynagrodzenia w tej samej grupie 
zaszeregowania bez względu na efekty 
pracy)

Źródło opracowanie własne.
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Jak wynika z powyższej tabeli, istotnym jest wdrożenie wysoce efektywnego sy-
stemu motywacyjnego w zakresie wynagrodzenia. Wydaje się zasadnym wprowadze-
nie dodatkowego składnika uposażenia w postaci dodatku za zrealizowane zadania., 
które będą ocenianie nie tylko przez pryzmat ilościowy, jak i  jakościowy. Centralna 
decyzyjność państwa w  kwestii finansowania działań Policji powoduje jednak brak 
możliwości elastycznej formy wynagrodzeń uzależnionej od efektywności działań jed-
nostki. Bezpośredni przełożony nie ma wpływu na kształtowanie poziomu uposażenia 
podwładnych i przez to samo wynagrodzenie nie spełnia funkcji motywacyjnej, a je-
dynie stanowi rozliczenie za pracę bez względu na jej jakość. Z drugiej jednak strony 
należy zauważyć, że w przypadku rynku pracodawcy samo wynagrodzenie i pewność 
jego wypłacenia  stanowią wystarczający motywator do realizowania zadań przez po-
licjantów. 

Bibliografia

Armstrong M. (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Armstrong M. (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Bednarek T. (2009), Teoretyczne i praktyczne aspekty systemu motywowania policjantów Labora-

torium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji, „Problemy kryminalistyki”, nr 266.

Biuro Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji „Po prostu motywuj” (2011), Wydział Wydaw-

nictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Warszawa, s. 23.

Borkowska S. (1985), System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa, s. 9.

Borkowska S. (2008), Wynagrodzenie [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red), Zarządzanie zasobami 

ludzkimi, Warszawa, s. 376.

Dobkowski J. (2007), Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży, Oficyna Wolters Kluwer 

business, Warszawa.

Gick A., Tarczyńska M. (1999), Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa.

Griffin R.V. (1998), Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.



95

Wynagrodzenie jako płacowy motywator funkcjonariuszy Policji

Kołodziejska-Powalska E. (2013), Motywowanie. Część II Motywatory, „Kwartalnik Policyj-

ny”, nr  2.

Kopertyńska M.W. (2008), Motywowanie pracowników – teoria i  praktyka, Placet, Warszawa, 

ss. 17–18.

Łuczak J., Stroińska E. (2016), Specificity of reorganization in Police based on the example of Mu-

nicipal Police Headquarters in Lodz, R. Borowiecki, M. Diura (red.), Dilemmas of Restructuring of 

Modern Economy and Enterprises. Theory-Methods-Practice, Foundation of The Cracow University 

of Economics, Cracow 2016.

Łuczak J. (2013), Polska Policja jako publiczna organizacja ucząca się [w:] B. Olszewska, M. Czar-

necki, E. Piwoni-Krzeszowska (red.), Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się, Prace naukowe 

UE nr 310, Wrocław.

Oleksyn T. (2010), Motywowanie i motywacja a zachownia organizacyjne [w] P. Kulawczuk, A. Po-

szewiecki (red), Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Behawioralny wy-

miar przedsiębiorczości, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 254.

Misiuk A., Rajchel K. (red.) (2001), Podstawy organizacji i zarządzania, Wyd. WSPol, Szczytno.

Sułkowski Ł. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi,  Łódź.

Zając Cz. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Poznań, s. 149.

Konwencja (nr 95) dotycząca ochrony płacy, przyjęta w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. Dziennik 

Ustaw – rok 1955, nr 38, poz. 234

Ustawa z  dnia 16 września 1982 r. o  pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z  2017 r.,  

poz. 2142, 2203).

Ustawa budżetowa na rok 2017 z dnia 18 grudnia 2016 r. (Dz. U. 498, poz. 108).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2667).



96

Joanna Łuczak, Justyna Trippner-Hrabi

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie 

szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodat-

ków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia za-

sadniczego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1236).

http://www.info.policja.pl/inf/organizacja/zarobki-policjantow/164134,Zarobki-policjantow 

2018r.html, dostęp: 04.12.2018.
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Problem badawczy

Biorąc pod uwagę temat i cel publikacji, problem badawczy dotyczy zagadnienia: Czy 
zarządzanie konfliktem w organizacji jest domeną jej kierownictwa?

Hipoteza robocza

Zarządzanie konfliktem w  organizacji jest obowiązkiem kierownictwa, a  doskonalenie 
metod i  sposobów jego rozwiązywania w  istotny sposób wpływa na poprawność jej 
funkcjonowania oraz stosunków pomiędzy pracownikami i przełożonymi. 

Metody badawcze: analizy i syntezy, badań literaturowych, porównawcza.

Wprowadzenie

Konflikt to słowo, które kojarzy nam się negatywnie. Jest to proces wzajemnego oddzia-
ływania na siebie podmiotów (osób, grup, instytucji), w  którym występuje świadomość 
rzeczywistej lub wyobrażonej rozbieżności celów, dążeń i  potrzeb [Listwan 2005, s. 68]. 
Spór rodzi się w sytuacji, gdy pojawia się sprzeczność interesów w organizacji. Najczęściej 
kojarzą się one z zachodzącymi zmianami, zatem naturalną reakcją na pojawiającą się sytu-
ację, jest uznanie jej za element dysfunkcyjny. W organizacjach, w których pracownicy o nic 
się nie spierają, dużo rzadziej dochodzi do pozytywnych zmian. Przyzwyczajają się oni do 
otaczających warunków i odczuwają zadowolenie z istniejącej sytuacji. Istotną kwestią jest 
znalezienie sposobu prowadzącego do zmniejszenia liczby niepotrzebnych konfliktów lub 
sprawne rozwiązanie już istniejących. Szczególnie skuteczne i efektywne będą negocjacje 
nastawione na współpracę, gdyż eliminują lub ograniczają w znacznym stopniu nadmierną 
agresję bądź uległość. Rzeczywistość jest wielkim stołem negocjacyjnym i bez względu na 
to, czy nam się to podoba, czy nie, musimy być uczestnikiem tych procesów. 

Konflikt – definicje 

Konflikt to sprzeczność lub przynajmniej niezgodność zamierzeń, przekonań lub dzia-
łań [Sikorski 2005, s. 36]. Może być rozumiany nie tylko jako stan, ale również jako pro-
ces społeczny. W tym drugim wypadku można wyróżnić cztery jego etapy: pojawienie 
się sprzeczności przekonań, zamierzeń lub działań między określonymi podmiotami 
społecznymi; uświadomienie sobie tych sprzeczności przez jedną lub dwie strony kon-
fliktu, co jest przyczyną napięcia psychicznego; podjęcie przez strony działań zmierza-
jących do zlikwidowania sprzeczności; ocena rezultatów działań przez strony konfliktu, 
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w  wyniku której dochodzi do porozumienia, czyli zakończenia konfliktu; zwieszenie 
konfliktu, czyli przesunięcia jego rozwiązania w  czasie; lub kontynuowania konfliktu 
[Sikorski 2005, ss. 37–38]. 

W konflikcie jest się często narażonym na jego oddziaływanie, co wpływa na spotę-
gowanie agresji. Oznacza to, że spór może skutkować podziałem firmy przynajmniej na 
dwa obozy. Wiele badań wskazuje na to, iż antagonizmy mogą przyczyniać się do lep-
szego zrozumienia i współpracy między pracownikami, ale po wyjaśnieniu ich przyczyn. 

Przyczyny i źródła konfliktów:
 · cechy osobowości takie jak: dogmatyzm, neurotyzm, chwiejność emocjonalna, niska 

samoakceptacja, nasilony pragmatyzm, zmienność deklarowanych podglądów, auto-
rytaryzm, skłonności do ambiwalentnego traktowania ludzi, makiawelizm; 
 · pełnione funkcje zawodowe a  w  szczególności: skrzywienia zawodowe, mglistość 

przepisów, konflikt roli lub pełnionych ról, konflikt wewnętrzny nadawcy, konflikt mię-
dzy nadawcami, konflikt roli z osobowością;
 · praktyka organizacyjna, w szczególności: niesprawiedliwy podział kompetencji, nie-

sprawiedliwe zasady motywowania;
 · cykl życia organizacji, a zwłaszcza etap wchodzenia na rynek, etap schodzenia z ryn-

ku (groźby redukcji zatrudnienia) oraz narastająca rywalizacja między pracownikami 
o utrzymanie własnego miejsca pracy;
 · zmiany kulturowe, które nie muszą odpowiadać lub być zgodne z systemem warto-

ści wszystkich zatrudnionych [Listwan 2005, s. 68].
Patrząc na źródła konfliktów z  innej strony możemy ująć je w cztery podstawowe 

grupy: kulturowe, strukturalne, funkcjonalne i osobowościowe. Sytuacje sporne między 
grupami ideologicznymi mają najczęściej podłoże kulturowe (grupy pragmatyków i gru-
py towarzyskie). Należy zdawać sobie sprawę, że w przypadku konfliktu między różno-
rodnymi grupami, może zaistnieć każda z wymienionych przyczyn [Sikorski 2005, s. 38].

Podłoża konfliktów

Nie istnieje jedna typologia konfliktów i żadna z funkcjonujących nie wyczerpuje zagad-
nienia. Klasyfikacja wywodząca się ze struktury konfliktu, charakteryzuje się prostotą 
i przejrzystością. W zależności od przedmiotu i zasięgu, można wyróżnić cztery rodzaje 
konfliktów: wewnętrzne; między jednostkami w  danej grupie społecznej; między jed-
nostką a grupą; między grupami [Sikorski 2005, s. 43].

Spór pojawia się wtedy, gdy interes jednostki jest sprzeczny z interesem ogółu.
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Funkcje konfliktów

Większość ludzi sądzi, że inkongruencja jest zjawiskiem negatywnym lub prowadzi do 
zaburzeń. Pogląd ten ma dwa źródła. Po pierwsze, konflikt świadczy o tym, że dzieje się 
coś niedobrego, po drugie, konflikt niesie ze sobą bardzo niekorzystne konsekwencje. 

Wielu badaczy zajmowało się czynnikami powstawania konfliktów, w szczególności 
zaś jego destrukcyjnej natury, eksponując w nich procesy konkurencyjne. Współzawod-
niczące ze sobą strony są przekonane, że mają przeciwstawne cele, których nie da się 
jednocześnie zrealizować. Ponadto, procesy te często posiadają efekty uboczne, przez 
co sytuacja antagonistyczna powodująca rywalizację może doprowadzić do jego eska-
lacji, gdyż każda ze stron staje się:

 · defensywna, gdyż broni swojej pozycji;
 · mniej tolerancyjna, przez co trudniej akceptuje przeciwnika;
 · mniej komunikatywna a bardziej emocjonalna.

Rysunek 1. Spiralny model eskalacji konfliktu

Źródło: [Watkins 2005, s. 148].

Przedstawione procesy kojarzone są ze zjawiskiem o charakterze antagonistycznym, 
z  cechami destrukcyjnymi. Nie oznacza to jednak braku tendencji produktywnej [Le-
wicki, Saunders, Barry i in. 2005, s. 36]. Właściwie większość menedżerów i teoretyków 
zarządzania, tradycyjnie traktowała konflikt jako problem, którego należałoby unikać, 
chociaż niektóre ich typy, mogą mieć korzystny charakter [Griffin 2007, s. 543]. Zarówno 
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słaby jak i zbyt intensywny spór może źle służyć organizacji. W przypadku braku zjawi-
ska inkongruencji wkradać się mogą samozadowolenie i stagnacja, co może negatywnie 
odbić się na wynikach. Umiarkowany poziom konfliktu wyzwala motywację, kreatyw-
ność, innowację oraz inicjatywę. Nadmierne natężenie kursu kolizyjnego może wywo-
łać niepożądane wyniki, takie jak wrogość i brak współpracy. Menedżerowie powinni 
panować nad dywergencją, w szczególności nad jej poziomem i zasięgiem, co pozwoli 
organizacji osiągnąć założone cele. 

Zarządzanie konfliktem w organizacji

Działalność organizacji, jej sukcesy i porażki, zależą od menedżerów i zarządu. Model kre-
owanej polityki jest niezwykle istotny w podejściu do sposobu zarządzania konfliktem 
w danej firmie. Bardzo cenna jest umiejętność zmierzenia się z problemem oraz zdiagno-
zowanie przyczyny zaistniałego sporu. Coraz większej wagi nabiera problematyka pod-
łoża konfliktów, czyli dlaczego do nich dochodzi, a przede wszystkim, jakimi rządzą się 
prawami, jaka jest ich istota i specyfika.

Konflikty same w  sobie nie są czynnikiem negatywnym, dopiero sposoby i  meto-
dy rozwiązywania ich pozwolą odpowiedzieć na pytanie: jakie będą ich skutki? Autorzy 
publikacji Zasady negocjacji [2005], przedstawiają pozytywne aspekty konfliktu, uka-
zują, że zjawisko nie ma charakteru wyłącznie destrukcyjnego albo pozytywnego, ale 
wykazuje ono obie cechy. Istotnym celem jest zdobycie wiedzy, jak nim zarządzać, aby 
zapanować nad elementami destrukcyjnymi i wykorzystać jego zalety, a nie podejmo-
wać działania prowadzące do wyeliminowania go z procesów komunikacyjnych. Walory 
konfliktu w organizacji:

 · omawianie konfliktu zwiększa świadomość członków organizacji i możliwość radze-
nia sobie z problemami. Wiedza o tym, że inni są sfrustrowani i chcą zmian, wyzwala 
bodźce do rozwiązania rzeczywistego problemu;
 · konflikt zwiastuje zmiany organizacyjne i przebudowę. Procedury, zadania, rozdziela-

nie środków z budżetu i inne praktyki stosowane w organizacji są podawane w wątpli-
wość. Konflikt zwraca uwagę na te zagadnienia, które mogą dotyczyć zatrudnionych;
 · konflikt wzmacnia relacje i podnosi morale. Pracownicy zdają sobie sprawę, że ich po-

wiązania są wystarczająco silne, aby przejść tę próbę. Nie muszą unikać frustracji i dyle-
matów. Mogą uwalniać napięcia poprzez dyskusje i próby rozwiązania problemów;
 · konflikt wzmacnia samoświadomość i świadomość innych. Dzięki niemu ludzie do-

wiadują się, co ich złości, frustruje, przestrasza, ale też co jest dla nich ważne. Wiedza 
o  tym, o co chcemy walczyć, jest źródłem wielu informacji na nasz temat, a wiedza 
o tym, co sprawia że koledzy są nieszczęśliwi, pomaga nam ich zrozumieć;
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 · konflikt sprzyja rozwojowi osobowości, dzięki temu menadżerowie dowiadują się, 
jak ich styl życia wpływa na podwładnych, a  oni przekonują się, jakie umiejętności 
techniczne i interpersonalne są potrzebne do zdobycia awansu;
 · konflikt przyczynia się do rozwoju psychicznego. Osoby podchodzą do samooceny 

wnikliwiej i bardziej realistycznie. Ludzie stają się mniej egocentryczni i łatwiej akcep-
tują poglądy innych. Konflikt umożliwia nam przekonanie się, że jesteśmy silni i zdolni 
panować nad własnym życiem. Nie chodzi tu tylko o znoszenie wrogości i frustracji, ale 
działanie w celu doskonalenia życia;
 · konflikt może być źródłem radości, ludzie są pobudzeni, zaangażowani i pełni wer-

wy, co może być znakomitą odskocznią od codziennego rytmu, sprzyja innemu spoj-
rzeniu na pracowników i zrozumienia zawiłości istniejących powiązań [Lewicki, Saun-
ders, Barry i in. 2005, s. 37].

Metody zarzadzania konfliktem

Zarządzanie konfliktem to metoda kierowania procesem rozwiązywania konfliktów w or-
ganizacji w celu utrzymania wysokiego poziomu motywacji jednostki/zespołu do pracy. 
Wymaga dużego doświadczenia oraz respektowania zasad przez wszystkie strony biorą-
ce udział w tym procesie [Listwan 2005, s. 183].

 Rysunek 2. Mapa procesu zarzadzania konfliktem

Źródło: [http://www.sm.fki.pl].

Pobudzanie konfliktu, jest to świadome doprowadzenie przez kierownika/zarząd do 
sytuacji konfliktowej pomiędzy członkami podlegającego im zespołu, w celu wzbudzenia 
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konkurencji i wytworzenia atmosfery większego zaangażowania w rozwiązanie proble-
mów. Ma to za zadanie przezwyciężenie stagnacji, apatii, a czasami niskiej satysfakcji z wy-
konywanej pracy. Niebezpieczeństwem jest utrata kontroli nad samoistnym i żywiołowym 
rozwojem konfliktu, który może wymknąć się poza granice danej komórki organizacyjnej. 
Najczęściej spotykane sposoby stymulowania konfliktu:

 · wprowadzenie nonkonformistów do zespołów o asertywnym sposobie komuniko-
wania się;
 · wprowadzenie ludzi z  zewnątrz wolnych od uprzedzeń, wyznających odmienne 

wartości i normy;
 · prowokacje słowne formalne i nieformalne (pomówienia, uogólnienia, nieprzekazywa-

nie informacji zwrotnych, styl nakazów, nieoddzielanie spraw ważnych od mniej istotnych);
 · zmiana struktury organizacyjnej: „cięcie głów” – nieakceptowane zmiany na kierow-

niczych stanowiskach, wprowadzenie premii, dodatków finansowych (konkurencja).
Ograniczanie konfliktu – to metoda możliwa do zastosowania w sytuacji, kiedy kon-

flikt powstał samoistnie bez świadomego udziału kierownictwa. Do najbardziej znanych 
metod ograniczania konfliktu zaliczamy:

 · zmęczenie konfliktem i odstąpienie od przedmiotu sporu;
 · dominacja (jednostki, koalicji lub większości) – wywieranie presji na zakończenie 

i rozwiązanie konfliktu, zmęczenie konfliktem;
 · dymisja osoby ulokowanej w ogniwie łańcucha konfliktu; 
 · unikanie rozwiązania z nadzieją, że konflikt obumrze samoistnie, jednak tylko do po-

żądanego optimum;
 · odwołanie się do autorytetu np. niezależnego eksperta, arbitrażu, do Boga, idei, pra-

wa, przepisów, humanizmu;
 · podstępne działanie np. przekupstwo.

Strategie rozwiązywania konfliktu

Ludzie uwikłani w konflikt rzadko działają przypadkowo, ich zachowanie jest mniej lub 
bardziej przemyślane. Wielokrotnie nie jesteśmy świadomi, dlaczego wybieramy określo-
ną strategię. W wyniku rzetelnej analizy zjawisk o charakterze antagonistycznym, można 
dostrzec pewien wzorzec zachowania skłóconych ze sobą ludzi. Na wybór konkretnej 
strategii składają się: 

 · osobowość uczestników konfliktu;
 · kultura uczestników konfliktu. Osoba inteligentna i rozsądna zawsze będzie dopaso-

wywała strategię do określonej sytuacji, i co ważniejsze do osób, z którymi „wchodzi 
na ścieżkę wojenną” [Bohm, Laurell 2004, s. 42].
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Wybór strategii jest podyktowany przede wszystkim następującymi czynnikami: nie-
ustępliwością; stopniem woli współpracy z innymi; stopniem zależności od drugiej strony. 

Nieustępliwość i wola współpracy uczestniczą w wyborze strategii, gdyż zależy nam 
na tym, aby zmusić drugą stronę do zaakceptowania swojego rozwiązania czy pomysłu, 
ponieważ każda ze stron dąży do tego, aby druga strona zmieniła wybraną koncepcję. 
Rozróżniamy następujące strategie rozwiązywania konfliktów:

 · strategię rywalizacji;
 · strategię unikania;
 · strategię kompromisu;
 · strategię dostosowania się;
 · strategię współpracy.

Strategia rywalizacji oznacza dążenie do przeforsowania swojego punktu widzenia, bez 
zwracania uwagi na argumenty czy racje drugiej strony. Oznacza to, że człowiek jest w sta-
nie poświęcić dobre stosunki z ludźmi, aby osiągnąć swoje cele. Spory rozgrywane według 
wskazanego schematu prowadzą do sytuacji patowych. Rywalizacja to strategia, na którą 
decydujemy się, kiedy jesteśmy, a raczej wierzymy, że jesteśmy silniejsi od przeciwnika. Jest 
ona dość ryzykowna i może spowodować dalszą eskalację konfliktu. Pozornie wydaje się, iż 
rywalizacja zmierza do sprowokowania naszego oponenta do zmiany swojego stanowiska. 
W wyniku doznanych przykrości, decydujemy się zmodyfikować swoją postawę.

Strategia unikania, niezwykle efektywna, często wykorzystywana w kontaktach mię-
dzyludzkich. Człowiek „chowa głowę w piasek” i udaje, że nic nie widzi i nie słyszy. Odgra-
dzanie się od zaistniałego problemu powoduje, że konflikt rozciąga się w czasie. Z takim 
rodzajem strategii mamy do czynienia, kiedy pracownicy czują, że nie mają wpływu na 
uwarunkowania, w których się znaleźli. Unikanie pojawia się często przy okazji zaistniałych 
konfliktów, gdzie jedna strona jest wyraźnie silniejsza od drugiej. Słabsza może zbyt dużo 
stracić w bezpośredniej konfrontacji, dlatego wykorzystuje powyższą metodę.

W sytuacjach, w których pojawia się wola współpracy pomiędzy obiema stronami, 
popularną strategią jest zawarcie kompromisu. Oponenci osiągają porozumienie po-
przez częściowe ustąpienie ze swoich racji. Jest to przynajmniej fragmentaryczne rea-
lizowanie swoich celów, przy jednoczesnej rezygnacji z własnych dążeń. Należy pamię-
tać, że strategia ta wymaga dużego zaangażowania obu stron i najlepiej sprawdza się 
w konfliktach, które dotyczą kilku kwestii jednocześnie. Adwersarze są w stanie usiąść 
i przedyskutować sporne kwestie pomimo różnicy zdań.

Strategia dostosowania się, równoznaczna jest z poddaniem się, czyli kapitulacją. Re-
alizuje się ją w sytuacjach, w których stopień uporu jest niski i istnieje wola współpracy. 
Najlepszą alternatywą jest przyjęcie racji przeciwnika. Dostosowanie odbywa się łagod-
nie, bez większych przeszkód i umożliwia zachowanie dobrych stosunków z oponentem. 
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Wykazując wolę współpracy oraz spełniając żądania partnera, liczymy, że w przyszłości 
to on będzie bardziej skłonny dopasować się do naszych potrzeb. Logicznym jest, że 
nasz adwersarz postrzega strategię ustępowania jako korzystną dla siebie, gdyż osiąga 
wytyczony cel. Warto jednak pamiętać, że osoba zmuszana do przystosowywania się do 
cudzych wyborów, po pewnym czasie zaczyna korzystać ze strategii unikania.

Strategia współpracy oznacza, że obie strony mogą realizować swoje plany nie 
krzywdząc siebie nawzajem i  rozwiązując konflikt. W  ten sposób utrwalamy wzorzec, 
który w przyszłości pozwoli kreować model współpracy i porozumienia. Ujemną stroną 
omawianej strategii jest kwestia nakłaniania do współpracy przez drugą stronę, która 
może być odczytana jako oznaka słabości, a nie chęć rozwiązania problemu.

Profilaktyka konfliktu – bądź przygotowanym

Kierowanie konfliktem to działanie łagodzące jego przebieg, zmniejszające nasilenie spo-
ru. Działania socjotechniczne polegają na stosowaniu różnych „wentyli bezpieczeństwa”, 
wykorzystaniu mniej szkodliwych sposobów rozładowania napięcia niż agresja, albo też 
na kierowaniu wrogości na obiekty mniej cenne czy łatwiejsze do obrony. Niedocenianie 
i przecenianie konfliktu jest niebezpieczne. W pierwszym przypadku analiza sporu bę-
dzie powierzchowna i reakcja stron może być niewspółmierna do rangi zdarzenia. Prze-
cenianie konfliktu rodzi niepotrzebne interakcje, budzi podejrzenia, wzmaga czujność. 

Możliwości oceny niebezpieczeństwa konfliktu:
 · zbieranie informacji na temat napięć, tarć, niezadowolenia, sprawdzanie a następnie 

analizowanie ich na bieżąco. Nie odkładamy kwestii dotyczących spraw spornych na 
później, bo później – czasami oznacza za późno;
 · bezstronne przeprowadzanie analizy zaistniałego konfliktu, czyli bez uprzedzeń, za-

angażowania emocjonalnego i faworyzowania;
 · zachowanie odpowiedniego dystansu wobec sprawy i uczestniczących w niej ludzi; 

lepiej wstrzymać się z interwencją niż podejmować działania zbyt wcześnie;
 · zastosowanie jednej z  indywidualnych lub zespołowych strategii kierowania kon-

fliktem, pamiętając, że wśród zespołowych metod kierowania sporem najważniejszą 
i najskuteczniejszą jest metoda negocjowania. 

Planowanie kryzysowe

Najprostszy i najlepszy sposób ograniczenia szkód w związku z pojawieniem się kryzysu 
w organizacji, to zapobieganie jego powstaniu. Menedżerowie wyższego szczebla po-
winni być świadomi możliwości pojawienia się potencjalnych sytuacji problemowych 
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i  podejmować próby rozwiązania ich, zanim przekształcą się w  konflikt. Czasami nie 
przewidzi się zaistnienia sytuacji spornej, jednakże w wielu przypadkach podejmując od-
powiednio wcześniej działania, można uniknąć albo zmniejszyć jej skutki. Kierownictwo 
organizacji powinno zapobiegać takim sytuacjom oraz posiadać wiedzę dotyczącą reak-
cji społecznych w tym obszarze. Umiejętność prawidłowego reagowania w sytuacjach 
kryzysowych jest podstawą komunikacji społecznej, szczególnie w rozbudowanych ze-
społach pracowniczych.

Rozpoznanie kryzysu i wyznaczenie zespołu reagowania kryzysowego
Gdy pojawia się problem, naturalną reakcją jest zignorowanie go w nadziei, że sam się 
rozwiąże. Należy jednak zidentyfikować i zbadać przyczyny powstałej sytuacji i jej stan 
obecny. 

W ramach prowadzonych działań powinniśmy wyznaczyć miejsce w tzw. Centrum 
Dowodzenia Zespołu Reagowania Kryzysowego. Ważne jest, aby było oddzielone tak, 
aby osoby pracujące w  nim mogły skoncentrować się na rozwiązywaniu problemu, 
nie rozpraszając się i nie przeszkadzając innym w bieżących czynnościach związanych 
z działalnością firmy. Członków zespołu należy wyznaczyć jeszcze przed pojawieniem 
się konfliktu. Zespół ten będzie mógł pracować w przypadku każdej sytuacji kryzysowej 
zaistniałej w organizacji. Po skompletowaniu zespołu negocjatorów należy opracować 
scenariusz negocjacyjny na podstawie zgromadzonych informacji:

 · zebrać jak największą ilość danych o przyczynach sytuacji konfliktowej; 
 · przeprowadzić analizę celów, wyróżnić obszary negocjowanych problemów;
 · przeprowadzić analizę trudności, korzyści, rekompensat;
 · przeprowadzić analizę argumentów; 
 · przeanalizować „pułapki”;
 · wybrać strategię działania [Cohen 2005, s. 14].

Przygotowywanie negocjacji
Negocjacje to sztuka patrzenia, odkrywania i podejmowania decyzji, a przede wszystkim 
podejmowania ryzyka. Niestarannie przygotowane negocjacje kończą się porażką. Kiedy 
mamy do czynienia z sytuacją trudną pod względem emocjonalnym, właściwym podej-
ściem do problemu jest poprawne wytypowanie zespołu negocjatorów, w skład którego 
powinni wchodzić między innymi specjaliści od technik negocjacyjnych, doradcy oraz 
osoby nie obciążone odpowiedzialnością i emocjami. Zespół ten powinien składać się 
z 4–5 osób. W ekipie negocjacyjnej nie muszą pracować wyłącznie ludzie z wnętrza or-
ganizacji, wskazane jest, aby w takim zespole były osoby z zewnątrz, ze świeżym spojrze-
niem na sytuacje i nie uwikłani w konflikt [Zbiegień-Maciąg 2010, s. 66].
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Opracowywanie elastycznych scenariuszy reagowania
Konflikty rzadko przebiegają planowo. Istnieje ryzyko, że działania oparte na opracowa-
nych wcześniej scenariuszach okażą się nierealne. Nie będą się nadawać do szybkiego 
zaadoptowania do zaistniałych sytuacji. W  takim przypadku należy uelastyczniać kon-
cepcje wspierające procesy rozwiązywania problemów konfliktogennych. Czynności po-
dejmowane przez kadrę menedżerską mają ogromny wpływ na funkcjonowanie zespołu 
w  sytuacjach kryzysowych. Podczas opracowywania planów zarządzania konfliktem, 
podstawowe znaczenie ma przygotowywanie scenariuszy kryzysowych. Opracowując 
je, organizacja musi dostrzec swoje słabości, które dotychczas były dla niej nieznane. Sta-
nowią one podstawę planowania reakcji, nie oznacza to, że organizacja ma za zadanie 
przewidzieć każdą ewentualność. Inicjatywa ta pozwoli zidentyfikować zwięzły zestaw 
realnych zagrożeń. Najskuteczniejszym sposobem jest możliwość modelowania planów 
reagowania na konflikty. Oznacza to tworzenie zbioru pakietów reakcji, które w różnych 
zestawieniach można dostosować do aktualnych okoliczności, przez co organizacja zy-
ska niezbędny czas na przystosowanie bardziej przemyślanego planu działania, lepiej 
dopasowanego do bieżącej sytuacji.

Opracowywanie planów awaryjnych
W organizacji wiele sytuacji konfliktowych da się przewidzieć i z wyprzedzeniem moż-
na wypracować plany awaryjne. Oznacza to opracowanie „marszruty” łączącej moduły 
reagowania z przewidywanymi scenariuszami kryzysowymi. Przygotowywanie planów 
awaryjnych daje możliwość szybszego reagowania w sytuacjach, w których liczy się czas. 
Dzięki temu zapobiega się zamieszaniu i zapewnia wprowadzenie dobrze przemyślane-
go i skoordynowanego planu. 

Zakończenie

Konflikty są nieodzownym elementem rzeczywistości zawodowej, odpowiednie po-
dejście do sytuacji trudnych noszących znamiona konfrontacji, jest kluczem do jego 
rozwiązania. Racjonalne spojrzenie na zagadnienie konfliktowości interpersonalnej 
związane jest z  koncepcją kierowania konfliktami. Badacze podkreślają, że zantago-
nizowane strony powinny koncentrować się nie na przeszłości, ale na przyszłości i na 
tym, jakie będą skutki rozwiązań konfliktowych. Konsekwencje wcześnie rozpozna-
nych rozbieżności są znacznie łagodniejsze nie tylko dla ich uczestników, ale też dla 
całej organizacji. Kierowanie konfliktem wymaga ogromnej wiedzy i umiejętności me-
nedżerskich oraz mediacyjnych.
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Wnioski końcowe:
 · potwierdziła się postawiona hipoteza, że zarządzanie konfliktem w organizacji jest 

obowiązkiem kierownictwa, a  doskonalenie metod i  sposobów ich rozwiązywania 
w istotny sposób wpływa na poprawność jej funkcjonowania i polepszenie stosunków 
pomiędzy pracownikami i przełożonymi dla dobra wspólnego;
 · racjonalne podejście do zaistniałych konfliktów i  ich rozwiązywanie powinno być 

ukierunkowane na przyszłość a nie na przeszłość, dlatego też skutki rozpoznawania 
będą zdecydowanie łagodniejsze;
 · dokumenty organizacyjne regulujące tok funkcjonowania organizacji powinny 

być systematycznie aktualizowane (nowelizowane) ze wzglądu na dynamikę zmian 
w funkcjonowaniu organizacji w zmiennej rzeczywistości, która nie jest wolna od kon-
fliktów i zagrożeń.
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Sztuka przekazywania przywództwa – perspektywa 
procesowa

The Art of Leadership Transfer – processual perspective

Abstract: Since the inception of the field there is an everlasting debate between advocates 

of intrinsic and learnt leadership [see Stogdill 1974; Lewin 1939; Hersey, Blanchard 1996; Kets 

de Vries 2003]. Whatever perspective one choose the effect is motivation and dedication of 

employees. The leadership transfer from the current to the next leader is always a critical since 

then we can see the key aspects of leadership, specifically for family companies [Cabrera-

Suarez, 2005]. On the basis of leadership transfer theories [Ballinger, Schormann 2007] and 

the theater metaphor [Mangham, Overington 1987; Kostera, Koźmiński 2001] I will present 

three different dramas: tragedy on the basis of project organization, melodrama on the basis 

of recycling company and slices of life on the basis of production firm. I will present heroes, 

script, decorations and the plot of the drama including improvisation by actors. The findings 

are based on longitudinal project using action research [Whyte 1991] that lasted for almost 

ten years in two organizations and 2 years in the third. The researcher was performing diffe-

rent roles: a mentor, a consultant or confessor and stakeholder of the organizations. 

Key words: leadership, transfer, drama, leadership, entrepreneurship

Przywództwo w organizacji

Tematyka przywództwa w  organizacjach od początku istnienia dyscypliny zarządzania 
przykuwa uwagę badaczy. Spośród wielu istniejących perspektyw proponuję przyjąć przy-
wództwo relacyjne [Dansereau 1975; Liden, Graen 1980] wskazujące na to, że relacje między 
liderem a podwładnymi różnią się między sobą, jeśli chodzi o ilość transferowanych dóbr, 
wsparcia czy zaufania. Innymi słowy relacja lidera różni się w zależności od tego, kogo doty-
czy w zespole: w jednej obie strony czują zaufanie i poczucie rozwoju, a w innej podwładny 
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lub przełożony może odczuwać brak zaufania, i  to że jest wykorzystywany. W niniejszym 
artykule opiszę proces przekazywania przywództwa, w którym pojawia się nowy lider spoza 
organizacji lub jeden z pracowników jest awansowany do nowej roli. Z punktu widzenia 
teorii dotykamy tematyki wymiany między liderem a członkiem zespołu (Leader-Member Ex-
change) [por. Ballinger, Schoorman 2007]. G.E. Gordon i N. Rosen [1981, s. 227] definiują suk-
cesję przywództwa jako: „zaplanowaną lub nie zmianę lidera formalnego w grupie lub or-
ganizacji. (podkreślenie TL)”. Kwestia przekazania roli przywódcy jest tutaj zawężona do roli 
formalnej: prezesa, dyrektora czy kierownika lub kierowniczki zespołu. Jedną z kluczowych 
kwestii w moich badaniach będzie wskazanie tych elementów opis procesu przekazywania 
przywództwa z uwzględnieniem całej złożoności relacji formalnych i nieformalnych, w tym 
w szczególności rozszerzenie kontekstu modelu przekazywania przywództwa G. Ballingera 
i F.D. Schoormana [2007] przy wykorzystaniu metafory teatralnej [Mangham, Overington 
1987; Kostera, Koźmiński 2001].

Przekazywanie przywództwa

Tematyka przekazywania przywództwa jest jednym z  istotnych wątków badaniach 
przedsiębiorczości, gdzie posiada swoją własną nazwę sukcesji. Pośród badaczy wywo-
dzących z nurtu ekologii populacyjnej panuje przekonanie, że jest to moment szczegól-
nie wpływający na przetrwanie firm. Według badań J.L. Warda [1987] własność i zarzą-
dzanie udaje się przekazać trzeciej generacji w przypadku mniej niż 30% firm, a czwartej 
w około 15%. Wzrost organizacji przynosi nowe wyzwania związane ze strategią, struk-
turą i  procesami, ale też motywowaniem pracowników, co ilustruje klasyczny model 
L.E. Greinera [1972].

Sukcesja w  przypadku firm przedsiębiorczych wiąże się z  jeszcze jednym istotny 
aspektem. Przedsiębiorca – założyciel ma bowiem ideę, wokół której organizuje zespół 
ludzi, który z  czasem przybiera formę organizacji. W  przypadku sukcesji pojawia się 
kwestia kontynuacji, ale też poszukiwania nowych idei zapewniających rozwój organi-
zacji i dotyka kwestii symbolicznych. L. Smircich i G. Morgan [1982] w swoim artykule 
opisali przywództwo jako umiejętność tworzenia znaczeń. Wątek ten został poruszony 
przez K.E. Weicka [1995], który pisze o  nadawaniu organizacji sensu. Koncentracja na 
przekazaniu roli formalnej wynikającej ze struktury organizacyjnej prowadzi do dużego 
uproszczenia i  procesu przekazywania przywództwa. Dlatego też na potrzeby niniej-
szego opracowania, transfer przywództwa rozumiem jako proces zmiany roli formalnego 
lidera organizacji wraz ze zmianą procesu nadawania znaczeń. 
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Model przekazywania przywództwa – DEERS

G. Ballinger i F.D. Schoorman [2007] zaproponowali czteroetapowy proces przekazywa-
nia przywództwa w zespołach roboczych. W opisie modelu powoływali się na badania 
dotyczące zarówno zespołów roboczych czy projektowych, z definicji o określonym cza-
sie działania, jak i kadry kierowniczej. Pozwala to na wykorzystanie tego modelu do opisu 
transferu przywództwa w opisywanych organizacjach. Proces przekazywania przywódz-
twa składa się z działań, które prowadzą do zmiany ról w organizacji i (rys. 1) składa się 
z czterech zasadniczych elementów: Odkrycia, Wyjścia, Wejścia i Stabilizacji roli [Ballin-
ger, Schoorman 2007, s. 119].

Rysunek 1. Model przekazywania przywództwa

Źródło: opracowanie własne według: [Ballinger i Schoorman 2007, s. 119].

Odkrycie wiąże się z  uświadomieniem członkom zespołu, tego, że zmiana będzie 
miała miejsce. Proces ten może mieć bardzo różny charakter: od uświadomienia sobie 
o konieczności zmiany lidera, oficjalnego ogłoszenia w organizacji, po odkrycie w mo-
mencie zatrudnienia nowej osoby. Proces ten może trwać miesiące, lata, a w innym przy-
padku może odbyć się podczas jednego spotkania, bywa zarządzany: następca na kie-
rowniczym stanowisku może być wyłoniony w procesie formalnej rekrutacji i spełniać 
określone kryteria, a następnie stopniowo poznawać organizację, a w skrajnej sytuacji 
może oznaczać wyjściem i wejściem lidera do organizacji. W związku z przyjętym podej-
ściem przywództwa relacyjnego, należy zwrócić uwagę na podwładnych, którzy sami 
mogą widzieć potrzebę zmiany lidera, lub przeciwnie chcieć utrzymania obecnego. Bez 
względu na konkretną sytuację, to w trakcie fazy odkrycia powstają określone oczeki-
wania i wyobrażenia dotyczące następcy i procesu sukcesji. Ważne jest też zrozumienie 
motywacji do transferu przywództwa i to na ile jest podzielana przez członków organi-
zacji, co wpływa na wejście i stabilizację roli lidera. 

Wyjście można rozumieć jako sam akt zmiany na stanowisku. W ramach opisu wyj-
ścia należy wziąć pod uwagę trzy czynniki: dokąd odchodzi lider, kiedy to następuje oraz 
jak jest uzasadniane [Ballinger, Schoorman 2007]. W  niektórych organizacjach proces 
wyjścia trwa bardzo długo, w innych następuje niespodziewanie. Co ciekawe, są takie 
sytuacje w których lider mimo oficjalnej rezygnacji nadal sprawuje nieformalną kontrolę 
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nad organizacją. Innym przypadkiem jest sytuacja, gdy lider odchodzi i powraca uzasad-
niając to koniecznością ratowania organizacji, a co prowadzi to „efektu równi pochyłej” 
i pogarszania funkcjonowania organizacji [Hambrick, D’Aveni 1992]. Zwykle podczas ko-
lejnych powrotów odchodzą kolejni wartościowi pracownicy, którzy widząc niespójność 
obietnic zarządzających, co do wyboru liderów i ich kompetencji do zarządzania, zastę-
powanych ponownie właścicielami, tracąc wiarę w sens zmian i odchodzą. 

Wejście nie jest jednorazowym aktem. W przypadku awansu pracownika w ramach 
organizacji zaczyna się od chwili, gdy jeden z podwładnych zaczyna budować relacje 
przywódcze. Przy rekrutacji osoby spoza organizacji zwykle zaczyna się przed fizycz-
nym pojawieniem się lidera. Można powiedzieć, że w pewnym stopniu relacja ta jest już 
zbudowana zanim pracownik przejmie obowiązki, gdyż oczekiwania i wyobrażenia są 
budowane od etapu odkrycia. Analizując wejście nowej osoby w rolę lidera należy wziąć 
pod uwagę: pierwsze reakcje. zaufanie do lidera, historię relacji z  liderem oraz morale 
pracowników czy rotację w zespole.

Czwartym etapem jest stabilizacja roli, polegająca na dojrzewaniu relacji: lider oraz 
podwładni wiedzą, czego od nich się oczekuje i  jak mają wykonać zadania doprowa-
dzając do wzajemnie satysfakcjonującej wymiany. Proces ten rozpoczyna etap „testo-
wania”, gdy lider i podwładni sprawdzają, stopień swobody w realizacji zadań, a na ile 
powinny być dopasowane do oczekiwań stron [Ballinger, Schoorman 2007]. Swoboda 
ta dotyczy też formy i sposobu komunikacji, granic między kwestiami organizacyjnymi, 
a prywatnymi i innych stanowiących kulturę organizacji. Stabilizacja roli nie musi ozna-
czać rozwiązania polegającego na współpracy między liderem a zespołem: jest zarówno 
zbudowaniem zaufania i zaangażowania, jak i sytuacja odwrotna – gdy zespół odrzuca 
nowego lidera i nie angażuje się w proponowane przez niego kierunki działań.

Model proponowany przez G. Ballingera i F.D. Schoormana [2007] pozwala na usyste-
matyzowanie procesu przekazywania przywództwa. W zaproponowanym przeze mnie 
ujęciu dotyczy zarówno wejścia nowego lidera w rolę formalną, co samo w sobie stano-
wi kluczowy element definiujący wystąpienie procesu, jak i budowanie nieformalnych 
relacji w zespole. Proces prezentowany przez Autorów sprawie wrażenie linearnego i de-
terministycznego. Jednym z celów artykułu jest zilustrowanie tego procesu przykładem 
organizacji i dokonanie analizy możliwych zależności między etapami. Nie odrzucając 
modelu, pragnę jednak zauważyć, że w rzeczywistych organizacjach dynamika kulturo-
wa bywa o wiele bardziej złożona i wielowymiarowa. W tym celu wykorzystam metaforę 
teatralną, proponując podobną perspektywę procesową, jednakże nieliniową. Jest to 
istotny wkład w wiedzę proponowany w tym artykule.
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Metafora teatralna w badaniach organizacji

Życie organizacji było doskonałą inspiracją dla wielkich tworzących dzieła literatury, od gre-
ckiej klasyki, przez Szekspira, po współczesność. Jak pokazali I.L. Mangham i M.A. Overington 
[1987] perspektywa teatralna może z powodzeniem być wykorzystana w badaniach orga-
nizacji. Pozwala nam na ustrukturalizowanie opisu, zwrócenie uwagi na bohaterów, role 
drugoplanowe, statystów czy dekoracje w których dzieje się akcja przedstawienia. Gdy je-
steśmy uczestnikami organizacji ramy naszego działania mogą być dla nas nieznane albo po 
prostu nieuświadamiane. Aktor odgrywa swoją rolę, ale nie traci swojej własnej tożsamości. 
Podobnie jest z publicznością, która w teatrze jest świadoma, że to co widzi jest odgrywa-
niem ról. W realnych organizacjach taka świadomość nie zawsze istnieje – zapominamy, że 
odgrywamy role szczególnie w relacji z liderami, którzy chcą wywrzeć na nas wrażenie, za-
chwyt, czy zmotywować do podjęcia działania. Dramatyzacja zarówno na scenach teatru, 
jak i w życiu organizacji służy wyciągnięciu przed nawias kluczowych problemów organi-
zacji [Mangham, Overington 1987]. Metafora teatralna podkreśla performacyjny, charakter 
wykonywanych przez nas zawodów, co może mieć wpływ nie tylko na wrażenie artystyczne, 
ale również efektywność pracy. W badaniach konsultantów personalnych T. Clark i G. Sala-
man [1996, s. 169] posiłkują się definicją „przedstawienia” zaczerpniętą od Schechnera 
[1977]: „Przedstawienie ma swe źródła w pierwszych impulsach do działania, do zajmowania 
się kimś innym, aby osiągnąć efekt i żartować, aby wymienić zdania i spędzić miło czas, aby 
stać się kimś innym i mieć z tego radość, aby zniknąć i pojawić się po chwili.” 

Przedstawienie jest odgrywane dla kogoś, przed kimś. Każde przedstawienie składa 
się z dwóch części: tej granej na scenie (front-stage) oraz tego, co rozgrywa się w kulisach 
(back-stage). W przypadku konsultantów, szczególnie istotne jest zarządzanie ryzykiem, 
obietnicami oraz możliwościami prezentowanymi klientowi, który może dokonać wybo-
ru spośród wielu konkurujących ze sobą firm.

Metafora ta jest dalej rozwinięta w kolejnej publikacji tych dwóch autorów pod tytu-
łem: „Zrobić właściwe wrażenie: dramaturgia konsultantów organizacyjnych” [Clark, Sa-
laman 1998, ss. 18–38]. Autorzy podkreślają dwie kolejne kwestie wynikające z przyjętej 
metafory: skryptów oraz improwizacji. Mangham wyróżnia trzy typy skryptów:

 · Sytuacyjne, które mają miejsce, gdy sytuacja jest jasno zdefiniowana, kilkoro akto-
rów ma do wykonania związane ze sobą role i gdy między aktorami panuje zgodność 
co do tego, co ma się stać.
 · Osobiste, gdy przedstawienie ma za zadanie doprowadzić do osiągnięcia osobi-

stych celów. Skrypty te istnieją zwykle wyłącznie w umyśle zainteresowanego. W prze-
ciwieństwie do skryptów sytuacyjnych inni aktorzy mogą nie znać ani tym bardziej 
rozumieć tego, co może się zdarzyć.
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 · Strategiczne, pojawiają się w sytuacji, gdy aktor zamierza inicjować działania innych 
aktorów. Aktor stara się świadomie wpłynąć na działania innych przez planowanie, 
a następnie wykorzystywanie strategicznego skryptu [Clark, Salaman 1998, ss. 27–28].

Skrypt daje tylko ramy do odegrania swojej roli, a zadaniem każdego z aktorów jest 
nadać jemu indywidualną formę, która jest konkretna i  zakończona, która może być 
zrozumiana przez publiczność. Proces ten rozpoczyna szczegółowe zapoznanie się ze 
skryptem. Na tej podstawie, a  także pod wpływem doświadczeń aktora, kolegów, re-
żysera oraz oczekiwań publiczności, powstaje interpretacja, która przybiera postać im-
prowizacji przedstawienia. Metafora konsultingu jako przedstawienia zwraca uwagę na 
symboliczne aspekty relacji między konsultantem a klientem. Konsultant stara się stwo-
rzyć odpowiednie wrażenie na kliencie przez odpowiednie wykorzystanie skryptów, 
a w ten sposób przygotować kandydata do przedstawienia przed klientem. 

Metoda

Prowadzone przeze mnie badania wpisują się w nurt badania jakościowych, z przyjęciem 
metafory rdzennej kultury organizacyjnej wg M. Alvessona [1995, s. 36]: „kultura dotyczy 
kwestii symbolizmu, znaczenia i świadomości jako podstawowych wymiarów, czy też po-
ziomów analizy, które przenikają różne społeczne działania, czy też instytucje.” Kultura 
jest zatem istotnym wymiarem wszystkiego, co występuje w organizacji. Jednocześnie 
stanowi ona klucz dla zrozumienia funkcjonowania organizacji, stąd tak istotna jej rola 
we wszelkiego rodzaju badaniach eksploracyjnych. 

W.F. Whyte [1991] zaproponował metodologię prowadzenia badań zwaną action research, 
w ramach której badacz równocześnie prowadzi badania organizacji oraz pomaga rozwiązać 
problemy czy pomóc wykorzystać pojawiające się szanse. Podejście to wykorzystuję w moich 
badania w powiązaniu z teorią ugruntowaną B.G. Glasera i Straussa [1967], przy czym ugrun-
towanie teorii wynika nie teoretyzacji wyników prowadzonych badań, a refleksji na efektów 
działań podejmowanych przez badacza w organizacji. Przedstawione w dalszej części wyni-
ki badań oparte są na doświadczeniach autora zdobywanych podczas wieloletnich interakcji 
z organizacjami – najkrótsza z nich trwałą dwa lata, najdłuższa ponad dziesięć. Proces rozpo-
częcia badań miał inny charakter w każdej z organizacji: w przypadku dwóch z nich pozna-
wałem organizacje dzięki kontaktowi ze studentami podczas zajęć dydaktycznych: bohatero-
wie opisanych dalej przedstawień przywództwa byli moimi studentami. W przypadku każdej 
organizacji nastąpił etap poznania organizacji polegające na przeprowadzeniu przeze mnie 
pogłębionych wywiadów z pracownikami kadry kierowniczej oraz z kluczowymi pracownika-
mi z różnych szczebli struktury. Wywiady miały charakter otwarty i były w niewielkim stopniu 
ustrukturalizowane. W przypadku każdej z organizacji następował etap interwencji, podczas 
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którego był prowadzony przeze mnie projekt doradczy realizowany zgodnie z założeniami do-
radztwa procesowego E.H. Scheina [1988]. W jego ramach analizy były przeprowadzane przez 
pracowników organizacji we współpracy, czasem pod kierunkiem konsultantów, a rozwiązania 
były wypracowane przez zarząd i pracowników. Projekty miały różny charakter i zmieniały się 
w zależności od fazy interwencji, ale w każdym z przypadków w sposób kompleksowy obej-
mowały różne obszary organizacji. W tabeli poniżej wskazane są obszary analiz i projektów 
prowadzonych dla opisywanych organizacji.

Tabela 1. Zaangażowanie w projekty dla opisywanych organizacji

Organizacja Strategia Struktura Procesy HR Kultura Finanse IT

1 - projektowanie TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
2 – recykling TAK TAK

3 – high tech TAK TAK TAK

Źródło: opracowanie własne.

W  przypadku każdego z  opisywanych procesów interwencji relacja między ba-
daczem a  liderami organizacji istotnie wykraczała poza stereotypowe wyobrażenia: 
dostawcy usług i  przybierała postać relacji eksperta, mentora, autorytetu dla zarzą-
dzających. Kontakty zmieniły się z bardziej formalnych i kontraktowych na bardziej bez-
pośrednie, często inicjowane przez liderów opisywanych organizacji. Oprócz zagadnień 
natury biznesowej, osoby ze strony organizacji zarówno liderzy – właściciele, jak i pra-
cownicy dzielili się swoimi opiniami i doświadczeniami na temat organizacji i panujących 
w nich relacjach. Pozwalało na zaobserwowanie zmian w podejściu liderów organizacji 
do postrzegania swojej roli oraz tego jak są odbierani przez swoich podwładnych i oso-
by spoza organizacji. Elementem łączącym badane organizacja jest ich przedsiębiorczy 
charakter: każda z nich była założona przez osoby bez doświadczenia w biznesie i w mo-
mencie prowadzenia badania była nadal zarządzana przez jej założycieli. Dwie z bada-
nych organizacji działają ponad trzydzieści lat, a jedna dwadzieścia lat. Firmy różnią się 
profilem prowadzonej działalności od projektowej po produkcyjną.

Firma projektowa została założona przez grupę projektantów wywodzących się 
z jednej z warszawskich uczelni technicznych. W ciągu kilkudziesięciu lat rozrosła się 
z  małego zespołu do kilkudziesięcioosobowej firmy. Projekty przez nią realizowane 
wielokrotnie zdobywały nagrody i  wyróżnienia w  krajowych i  międzynarodowych 
konkursach. W związku z dość bezkompromisowym i wyraźnym stylem projektowania 
ma swoich wielbicieli, jak i  zaciekłych krytyków. Jednak ze względu na ilość, prestiż 
realizowanych przedsięwzięć jest zaliczana do wiodących firm w Polsce.
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Na potrzeby tego artykułu skoncentruję się na przykładzie firmy projektowej. Po 
pierwsze, przedstawia skrajny proces przekazywania przywództwa w organizacji: z jed-
nej strony spodziewany, a z drugiej całkowicie zaskakujący. Po drugie, jest to organizacja, 
w której miałem możliwość przez kilka lat obserwować jej działanie pod wodzą założy-
ciela, a następnie pod wodzą nowych liderów. Po trzecie, pozwala na pełne wykorzysta-
nie potencjału przyjętej przeze mnie metafory teatralnej. 

Tragedia – firma projektowa

a) Aktorzy:
Lider organizacji – Prezes
Żona lidera – Pani wiceprezes
Syn – Prokurent
Wiceprezes – Pan Paweł 
Współpracownicy – Szefowie zespołów

b) Tło:
Podczas pierwszego spotkania jestem zaproszony do stylowego gabinetu Pre-

zesa, w którym wita mnie bezpośredni i sympatyczny mężczyzna w wieku około 
60 lat. Widzimy się wieczorem bo dopiero wtedy prezes znajduje czas na spotkanie. 
Uśmiecha się i mówi mi, że ten nasza współpraca ma bardzo prosty cel: ma zapew-
nić to, aby firma przeżyła swojego założyciela choć o jeden dzień. Taka deklaracja 
celu pracy brzmi abstrakcyjnie. Jego nazwisko jest powszechnienie znane i jest sy-
nonimem finansowego oraz profesjonalnego sukcesu. Przez następne pół godziny 
rozmawiamy o naszych zainteresowaniach, o bieganiu, tenisie, samolotach i sztu-
ce: anegdoty o sukcesach i porażkach. Potem, Prezes mówi mi, że jest świadomy 
tego, że firma w zbyt dużym stopniu zależy od niego. Wyjawia, że chciałby przeka-
zać część swojej władzy innym w organizacji, ale nie wie, jak tego dokonać. Wcześ-
niejsze próby kończyły się fiaskiem, przy czym sam Prezes nie wie, czy wynikało to 
z braku gotowości po jego stronie, nieumiejętnym przeprowadzeniu zmiany, czy 
też braku gotowości po stronie współpracowników. Dlatego też zwraca się do mnie 
z prośbą o pomoc i przygotowanie strategii rozwoju firmy na przyszłość, ale prze-
de wszystkim wypracowania nowego modelu zarządzania. No i na koniec znowu 
żartujemy na temat tego, że firma ma przeżyć założyciela – choć o jeden dzień…
c) Skrypt

Po spotkaniu z Prezesem rozpoczął się kilkumiesięczny projekt, podczas którego 
przeprowadzono analizy organizacji i otoczenia, a na ich podstawie wypracowano 
i opisano strategię, procesy i strukturę organizacji. Podczas prac pojawiły się pewne 
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trudności ilustrujące dość napięte relacje w firmie. Prezes – autorytet profesjonalny, 
niedościgniony wzór dla wielu szeregowych pracowników, był niedostępny do roz-
mowy czy konsultacji dla projektantów, którzy przychodzili do firmy pracować pod 
kierunkiem Prezesa. Ponadto Prezes podejmował wiele kluczowych decyzji bez 
konsultacji ze współpracownikami, którzy oczekiwali większej autonomii, ale też 
obawiali się przejęcia odpowiedzialności finansowej za projekty. Pracownicy, którzy 
chcieli się realizować odeszli już z firmy i prowadzili działalność na własny rachunek 
lub w konkurencyjnych firmach, a ci, którzy zostali wspominali o poczuciu funkcjo-
nowania w „złotej klatce”. Mogli realizować prestiżowe projekty z bardzo niewielkim 
marginesem zawodowej swobody. Wypracowane założenia organizacji zakładały 
zwiększenie autonomii szefów zespołów i dookreślenie decyzji Prezesa. Szczegól-
nie dbała o  to wiceprezes, żona lidera, która często wypowiadała się w  obronie 
współpracowników i  wskazywała na potrzebę decentralizacji. Nad skutecznością 
wprowadzanych rozwiązań maił czuwać wiceprezes – Pan Paweł, jedna z  osób 
pracujących od początku, który wziął na siebie odpowiedzialność organizowania 
pracy. Jednym z bardzo drażliwych elementów rozwiązania była rola syna właści-
cieli, który nie miał wystarczającego doświadczenia do zarządzania, a równocześnie 
istniała obawa, że będzie kierował firmą. W proponowanych rozwiązaniach nie miał 
przypisanej takiej roli, ale nie uspokoiło to obaw. Rozwiązania zostały zakomuniko-
wane w organizacji i rozpoczęto proces ich wdrażania, który napotykał na przeszko-
dy. Szczególnie trudno było wprowadzić delegację zadań i większą swobodę dla 
pracowników. Wielu było przekonanych, że zmiana miała charakter pozorny i była 
kolejną obietnicą bez pokrycia.
d) Improwizacja

Około 20:00 zadzwonił do mnie zdenerwowany i przejęty Pan Paweł. Spytał się 
mnie czy czytałem w Internecie o śmiertelnym wypadku, który wydarzył się tego 
dnia. Powiedziałem, że tak, ale wyjaśniłem, że nie wiem, jakie jest związek z firmą 
projektową. Pan Paweł łamanym głosem powiedział mi, że w tym wypadku zginął 
Prezes. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, co zrobić dla zapewnienie ciągłości działania 
firmy. Mieliśmy świadomość, że Prezes był jedną z tych osób, których nie da się za-
stąpić. Kilka dni później Pan Paweł powiedział mi, że osoby „na mieście”: odliczają 
już dni do upadku firmy. Mieliśmy przygotowane wszystko, co należało zrobić, aby 
spełniło się życzenie z pierwszego spotkania, ale pozostawała kwestia wdrożenia. 
Pracownicy spontanicznie sięgnęli do zapisanych reguł i  zasad działania, które 
wcześniej były zawieszone teraz zostały wdrożone. Dla ich sprawnego funkcjono-
wania konieczne było podejmowanie decyzji, ale przede wszystkim wypełnienie 
roli profesjonalnego autorytetu dla zespołów projektantów. Pan Paweł w  pełni 



120

Tomasz Ludwicki

zaangażował się we wdrożenie rozwiązań organizacyjnych. Wprowadzone przez 
niego rozwiązania cieszyły się szacunkiem i wsparciem ze strony pracowników, 
choć zajęło to dużo więcej czasu niż zakładano – zabrakło wiedzy i doświadczeń, 
których nie zdążył przekazać Prezes. Aby wypełnić pustkę w roli autorytetu profe-
sjonalnego – żona Prezesa, zdecydowała się na rezygnację z kariery akademickiej 
i w pełni zaangażowała się w pracę projektową. W przeciwieństwie do Prezesa, 
była dostępna i  otwarta na merytoryczne dyskusje projektowe. Przejęła też od 
swego męża rolę osoby zapewniającej ramy dla działania zespołów projektantów. 
Poziom swobody biznesowej szefów zespołów nie zwiększył się istotnie – nadal 
większość decyzji finansowych było podejmowanych w gronie zarządu. Szefowie 
mieli jednak poczucie większej swobody artystycznej i możliwości realizowania 
swoich własnych koncepcji. Z kolei zadania związane z finansami i układaniem re-
lacji z klientami zostały przejęte przez syna właścicieli. Jego rola była najbardziej 
kontestowana w organizacji. Jednak ze względu na to, że inne zadania realizowa-
ne przez Prezesa zostały wypełnione przez panią wiceprezes i pana Pawła, rola 
syna – prokurenta była dość jasno określona. Wraz z pierwszymi sukcesami zaczął 
się powolny proces akceptacji w nowej roli. Proces ten trwa już wiele lat i mogę 
powiedzieć, że większość pracowników dostrzega wkład syna i jego umiejętność 
budowania relacji z klientami organizacji.

Podsumowanie

Powszechne jest przekonanie, że życie pisze najlepsze scenariusze. W  przedstawionym 
przypadku organizacji sam lider jak i  wielu pracowników spodziewało się przekazania 
przywództwa w  organizacji. Co więcej, proces ten został zapoczątkowany przez lidera 
w projekcie organizacyjnym mającym na celu przygotowanie strategii, struktury i proce-
sów, który stał się skryptem strategicznym. Oczekiwanie zmiany przywództwa ujawniło 
obawy uczestników organizacji dotyczące odejścia charyzmatycznego lidera i zagrożenia 
dla sprawnego funkcjonowania organizacji, ale też osoby nowego lidera. Odkrycie przez 
podwładnych, że zmiana może być okazją do zwiększenia samodzielności czy realizacji in-
dywidualnych potrzeb, jest przykładem pojawienia się skryptów osobistych. Należy zwró-
cić uwagę, że równolegle do etapu odkrycia rozpoczął się proces wyjścia lidera – poprzez 
delegowanie części zadań, ale też proces wejścia nowych liderów. To wtedy oni zdobywali 
doświadczenia w  relacji z  podwładnymi, a  z  drugiej strony budowali relacje ze współ-
pracownikami prezesa. Proces ten został zahamowany, z powodu braku determinacji ze 
strony Prezesa, jak i niepewności podwładnych. Obawiali się, że może to być kolejna pró-
ba podobna do wcześniejszych, która skończy się na deklaracjach. Nagła śmierć prezesa 
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wymusiła na organizacji wdrożenie w życie przygotowanego planu i działanie w oparciu 
o skrypt sytuacyjny. Okazało się, że pracownicy i zarząd twórczo zinterpretowali to co było 
przygotowane we współpracy z konsultantami. Przede wszystkim, transfer przywództwa 
nie dotyczył jednej osoby bowiem rola charyzmatycznego lidera została podzielona mię-
dzy trzy osoby: wiceprezes odpowiedzialnej za zachowanie linii artystycznej i profesjo-
nalnej, wiceprezesa odpowiedzialnego za operacyjne zarządzanie firmą, oraz prokuren-
ta, który przejął relacje z klientami oraz finanse. Role zostały ustabilizowane i opisywana 
organizacja od kilku lat działa w nowej formie. Spośród grona bezpośrednio podległych 
wszyscy zaadaptowali się do nowej sytuacji, a zmiany wynikały z odejść na emeryturę. 
Obserwując organizację można powiedzieć wiele się zmieniło, ale z drugiej strony organi-
zacja kontynuuje misję i realizuję strategię wskazaną wspólnie z Prezesem.

Etapy procesu DEERS opisywanego przez G. Ballingera i F.D. Schormanna [2007] za-
chodziły firmie projektowej niemal równocześnie. Proces nie miał charakteru wyniko-
wego, choć z drugiej strony pozwala na uporządkowanie kluczowych czynników deter-
minujących przebieg transferu przywództwa. Ponadto na każdy z nich miały wpływy 
relacje między skryptem strategicznym, osobistym a  sytuacyjnym. Dopiero harmonia 
między nimi doprowadziła do stabilizacji ról liderów oraz transferu przywództwa. W ra-
mach kolejnych badań będę starał się wskazać złożoność czynników wpływających na 
przebieg procesu i wzbogacić jego zrozumienie.

Rysunek 2. Model DEERS uzupełniony elementy podejścia teatralnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Ballinger, Schoorman 2007, s. 119].
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Elementy psychologii stresu w zawodzie księgowego

Items of Stress Structure in the Accounting Profession

Abstract: The Purpose − this article aims to identify and assess the scale of stressor areas in 

accounting profession and, consequently, their impact on the functioning of an enterprise.

The research methods − the key research method in this article is the analysis of the re-

spective literature, the analysis of the results of available studies on psychology of stress 

in relevant professions, identification of the affected areas, the assessment of the scale of 

stressor areas based on a qualitative study, and inference as well.

The findings − the analysis reveals the stressor areas in the accounting profession as 

well as the cognitive gap in Polish research. The scale of stressor areas in the accounting 

profession was investigated. The general ways of dealing with stress were also presented.

The main conclusions − the results of deliberations should determine the direction of 

further research in the field of enterprise management, taking into account the aspects of 

psychology of stress for accountant practitioners. The article presents identified areas that 

generate stress in the accounting profession and the consequences of its occurrence on the 

functioning of an enterprise.

Key words: psychology, stress, accountancy, accountant, enterprise, management

Wprowadzenie

Można zauważyć, iż wydarzenia stresowe rozgrywają się w określonych dziedzinach ży-
cia czy działalności człowieka, mając określoną, związaną z tymi dziedzinami specyfikę 
[Heszen 2013, s. 15]. W związku z tym w pracy skupiono się na dziedzinie życia człowieka, 
którą jest praca zawodowa, stanowiąca źródło stresu. Profesja osób zajmujących się ra-
chunkowością nierozerwalnie wiąże się z działalnością gospodarczą i społeczną, a jakość 
pracy świadczonej przez te osoby wpływa w dużej mierze na rozwój jednostki, w której 
jest zatrudniona.
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Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja i ocena skali obszarów stresogennych 
w zawodzie księgowego, a w konsekwencji ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębior-
stwa. Podstawową metodą badawczą przyjętą w artykule jest analiza literatury przed-
miotu, analiza wyników dostępnych badań w zakresie psychologii stresu w poszczegól-
nych zawodach, identyfikacja obszarów zagrożeń, ocena skali obszarów stresogennych 
przy wykorzystaniu badania jakościowego oraz wnioskowanie. W uwagach końcowych 
dokonano analizy ukazującej obszary stresogenne w  zawodzie księgowego oraz lukę 
poznawczą w  badaniach polskich. Dokonano zbadania skali obszarów stresogennych 
w zawodzie księgowego na arenie krajowej. Zaprezentowano także ogólne sposoby ra-
dzenia sobie ze stresem. Wyniki rozważań należy traktować jako wyznaczenie kierunku 
dalszych badań w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, uwzględniających aspekty 
psychologii stresu u osób wykonujących zawód księgowego. Artykuł prezentuje ziden-
tyfikowane obszary generujące stres w zawodzie księgowego oraz wpływ jego wystę-
powania na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Elementy psychologii stresu zawodowego 

Truizmem wydaje się, że problematyka psychologii stresu spotyka się z szerokim zaintere-
sowaniem społecznym z powodu wszechobecności czynników powodujących stres, po-
wszechności jego doświadczania oraz nieuchronności stawiania czoła wydarzeniom stre-
sowym [Heszen 2013, s. 13]. Istotę sytuacji stresowej stanowi brak równowagi pomiędzy 
wymaganiami a możliwościami człowieka, przeważnie wywołujący emocje o ujemnym za-
barwieniu [Heszen 2013, s. 14]. Hans Selye w 1926 roku wprowadził termin „stres” do nauk 
o zdrowiu [Everly, Rosenfeld 1992, s. 13]. W psychologii współcześnie pojęcie stresu rozu-
mie się trojako: jako reakcję, bodziec i transakcję [Moryś 2006, s. 67]. Najbardziej popularne 
jest ujęcie transakcyjne. Ujęcie to zakłada, iż stresem jest rozbieżność (brak równowagi) 
pomiędzy wymaganiami a możliwościami danej jednostki [Ogińska-Bulik, Juczyński 2010, 
s. 106]. Natomiast jedną z podstawowych właściwości stresu jest ogromna różnorodność 
wywołujących go czynników [Łosiak 2008, s. 46]. Szczególnie w ostatnich latach wzrosło 
zainteresowanie problematyką stresu zawodowego (stresu związanego z pracą), który sta-
nowi problem społeczny, narastający w konsekwencji zmian cywilizacyjnych oraz wyma-
gań stawianych pracownikowi w miejscu pracy. Można upatrywać kilku przyczyn pogłębia-
jącego się zjawiska stresu wśród pracowników, przykładowo:

1. wzrost obciążeń psychicznych poprzez zwiększenie wymagań co do kompeten-
cji, wydolności, dyspozycyjności, tempa wykonywanych usług i ich jakości; 
2. większe roszczenia i prawa pracodawcy, skutkujące sukcesywnym wzrostem ob-
ciążeń ilościowo-jakościowych pracowników;
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3. wyraźny spadek prestiżu wielu tradycyjnych zawodów (np. wykładowców, leka-
rzy, księgowych), pociągający za sobą kwestionowanie ich kompetencji, zmniejsze-
nie szacunku i uznania, wzrost braku zaufania ze strony otoczenia;
4. nadmierne i często nierealne oczekiwania pracowników w kwestii podejmowa-
nej pracy i sposobu jej wykonywania czy odgrywania roli zawodowej oraz możliwo-
ści zaspokojenia własnych potrzeb i ambicji – tzw. mistycyzm zawodowy;
5. obecnie większa gotowość pracowników do uzewnętrzniania swoich stanów 
psychicznych i poszukiwania pomocy, a z drugiej strony rosnące tendencje indywi-
dualistyczne czy rywalizacyjne, zwiększające poczucie anonimowości, wyobcowa-
nia, prowadzące do osłabienia kontaktów międzyludzkich;
6. zmniejszenie znaczenia i roli tradycyjnych społeczności, takich jak rodziny, koś-
cioła, sąsiadów [Ogińska-Bulik 2006, ss. 9 –11].
Występujące w pracy czynniki stresogenne (zwane przez Międzynarodową Orga-

nizację Pracy zagrożeniami psychospołecznymi) można zdefiniować jako te aspekty 
projektowania i zarządzania procesem pracy, a także ich kontekst społeczno-organi-
zacyjny, które mogą potencjalnie spowodować szkody psychologiczne bądź fizyczne 
[Cox, Griffiths 2005, ss. 553–572]. Wyodrębnia się dziesięć oddzielnych kategorii do-
tyczących charakterystyki zawodu, organizacji, pracy, zarządzania i  innych organi-
zacyjno-środowiskowych czynników mogących wiązać się z  ryzykiem zdrowotnym. 
W określonych warunkach te 10 aspektów pracy jest stresogennych bądź wywołują-
cych bezpośrednio szkody zdrowotne [Orlak 2014, s. 7].

Przemiany cywilizacyjne oraz wzrastające wymagania stawiane pracownikom 
różnych zawodów (a  zwłaszcza zawodu zaufania publicznego) pociągają za sobą 
koszty mogące przejawiać się w  różnych obszarach jednostkowych i  organizacyj-
nych. Przedłużający się i występujący w nadmiernej ilości stres zawodowy generuje 
różne konsekwencje, w zależności od sfery funkcjonowania człowieka w organizacji 
(por tabela 1).

Tabela 1. Konsekwencje stresu zawodowego

Obszar konsekwencji Następstwa
Stan zdrowia dolegliwości, zaburzenia i choroby somatyczne

Sfera emocjonalno- 
-poznawcza

wzrost napięcia psychicznego, lek, irytacja, obniżone samopoczucie, 
depresja, skłonność do hipochondrii, osłabienie kontroli emocji, poczucie 
bezradności i beznadziejności, permanentne niezadowolenie z siebie 
i wykonywanej pracy, poczucie braku kompetencji, osłabienie (bądź brak) 
zainteresowań, osłabienie krytycyzmu, składające się na zespół wypalenia 
zawodowego
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Obszar konsekwencji Następstwa

Zachowanie

obniżenie wydajności pracy i energii życiowej, rezygnacja z wytyczonych 
celów, podatność na wypadki, wzrost skłonności do agresji, przemocy, 
nadużywania alkoholu/nikotyny/narkotyków, wzrost absencji, zrzucanie 
odpowiedzialności na innych, nasilenie postawy cynicznej wobec 
klientów/pacjentów/współpracowników, wzrost liczby popełnianych 
błędów, pogorszenie zdolności do organizowania i planowania działań, 
skłonność do ignorowania nowych informacji, odmowa pełnienia 
obowiązków.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ogińska-Bulik 2006, s. 62.

Zaburzenie po stresie traumatycznym jest jedną z  poważniejszych konsekwencji 
zdrowotnych silnego stresu doświadczonego w  miejscu pracy. Horowitz wyodrębnia 
pięć faz reakcji potraumatycznej (por. rys. 1).

Rysunek 1. Pięć faz reakcji potraumatycznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ogińska-Bulik 2006, s. 70.

B. Dudek podkreśla, że mechanizmy wyjaśniające rozwój opisywanych zaburzeń 
uzupełniają się, a nie wykluczają, gdyż ujmowane samodzielnie nie wystarczają do zro-
zumienia procesu powstawania i przebiegu zaburzeń po stresie traumatycznym [Dudek, 
Koniarek 2004, ss. 183–198].

Psychologia radzenia sobie ze stresem (w pracy) oznacza poznawcze i behawioral-
ne wysiłki, które podejmuje jednostka w danej sytuacji stresowej. Odpowiedni dobór 
strategii uzależniony jest od specyfiki indywidualnej sytuacji stresowej, uwarunkowań 
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osobowościowych, przejawiających się stylem radzenia sobie ze stresem, poziomem 
samooceny, optymizmem, cechami jednostki, takimi jak aktualny stan psychofizyczny, 
płeć, wiek, poziom wykształcenia czy inteligencji [Wrześniewski 1996, ss. 44–65]. To, 
w jaki sposób stres jest doświadczany oraz jak jednostka sobie z nim radzi, zależy od 
m.in. czynników zwanych zasobami osobistymi [Ogińska-Bulik 2001, s. 92], do których 
zalicza się: wsparcie społeczne, poczucie kontroli osobistej nad stresującymi wydarze-
niami, pozytywną, lekko zawyżoną samooceną i  samoakceptację, poczucie własnej 
skuteczności, umiejętność radzenia sobie z  trudnymi sytuacjami, uogólnioną wiarę 
w siebie oraz optymizm [Poprawa 1996, ss. 101–136].

W  literaturze prezentowanych jest kilka podejść do rozumienia radzenia sobie ze 
stresem jako stylu (por. tabela 2).

Tabela 2. Style radzenia sobie ze stresem

Data Autor Style radzenia sobie ze 
stresem

Komentarz Uwagi

1987 S. Miller Pierwszy wymiar – 
styl konfrontacyjny

Tendencja do 
poszukiwania informacji 
(monitoring) Odwołanie do nurtu 

psychologii poznawczejDrugi wymiar – styl 
unikatowy

Tendencja do unikania 
informacji

1984 Cronkite 
i Moos

Styl polegający na 
zbliżaniu Podobne ujęcie do 

S. MillerStyl polegający na 
unikaniu

1998 Costa 
i McCrae

Czynnik stylu radzenia 
sobie – dojrzałe
Czynnik stylu radzenia 
sobie – neurotyczne

2006 Thaois Radzenie sobie 
skoncentrowane na 
problemie

Wymiar pierwszy

Radzenie sobie 
skoncentrowane na 
emocjach
Behawioralne radzenie 
sobie

Drugi wymiar

Poznawcze radzenie 
sobie
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Data Autor Style radzenia sobie ze 
stresem

Komentarz Uwagi

1991 Steptoe Radzenie sobie 
skoncentrowane na 
problemie

Wymiar pierwszy Nawiązuje do ujęcia 
Thaois

Radzenie sobie 
skoncentrowane na 
emocjach
Behawioralne radzenie 
sobie

Drugi wymiar

Poznawcze radzenie 
sobie
Strategie oparte na 
zbliżaniu się

Trzeci wymiar Dodany przez Steptoe

Strategie oparte na 
unikaniu

1988 E. Band i 
J. Weisz 

Proces pierwotnej 
kontroli

Dotyczy próby zmiany 
warunków zewnętrznych 
i dostosowania ich do 
swoich potrzeb

Przykładowo poprzez 
koncentrację na 
problemie

Proces wtórnej kontroli Związane ze zmianą 
samej jednostki i jej 
dopasowania do 
warunków zewnętrznych

Przykładowo poprzez 
akceptację zaistniałej 
sytuacji

1990 Endler 
i Parker 

Styl skoncentrowany na 
zadaniu 

Dwa pierwsze 
odpowiadają 
wymienionym przez 
folkmana i lazarusa 
funkcją radzenia sobie

Nawiązanie do teorii 
Lazarusa i Folkmana

Styl skoncentrowany na 
emocjach

Styl radzenia sobie 
ukierunkowany na 
unikaniu 

Służy zredukowaniu 
efektów działania 
stresora



131

Elementy psychologii stresu w zawodzie księgowego

Data Autor Style radzenia sobie ze 
stresem

Komentarz Uwagi

1999 Schwarzer 
i Taubert 

Reaktywny Mający na celu 
kompensację doznanej 
krzywdy lub straty

Antycypacyjny Ukierunkowany na 
wydarzenia mające 
wystąpić w niedalekiej 
przyszłości

Prewencyjny Związany 
z gromadzeniem 
zasobów pozwalających 
na zmniejszenie skutków 
przyszłych wydarzeń 
stresowych

Tym dwóm stylom 
przypisuje się szczególną 
rolę – korespondują 
(w pewnym stopniu) 
z dążeniem do 
gromadzenia 
i powiększania zasobów 
zawartych w koncepcji 
Hobfolla

Proaktwny Powiązany z przyszłymi 
wyzwaniami, polegający 
na gromadzeniu 
zasobów ułatwiających 
wykorzystanie przyszłych 
szans, gdzie główną 
siłą napędową jest 
poszukiwanie wyzwania 
moderowanego przez 
poczucie własnej 
skuteczności

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ogińska-Bulik, Juczyński 2010, ss. 53–55 oraz Moos, Schaefer 

1993, ss. 234–257.

Stres powoduje powstawanie tzw. kosztów w miejscu pracy. Potrzebne jest zatem stałe 
monitorowanie poziomu stresu w przedsiębiorstwie. W związku z czym tak istotne staje się 
zastosowanie wszelakich metod pozwalających na kontrolowanie stresu. Opracowano więc 
pięć zasad, na których opiera się tzw. zarządzanie stresem, czyli zapobieganie pojawieniu 
się stresorów (stres rozwija się wraz z organizacją, jednostka i organizacja są od siebie wza-
jemnie zależne, każda jednostka i organizacja reagują indywidualnie na sytuacje stresowe). 

W zarządzaniu stresem w pracy podkreśla się eliminowane jego źródła, modyfikowanie spo-
sobu reakcji ludzi na sytuacje stresowe, a w następstwie zminimalizowanie kosztów stresu. 
Stres nie stoi w miejscu, tylko się rozwija wraz z przedsiębiorstwem, dlatego tak potrzebne 
jest stałe monitorowanie poziomu stresu w miejscu pracy [Zięba 2013, ss. 87–88].

Charakterystyka zawodu księgowego

Dostarczaniem użytkownikom wiarygodnych i terminowych informacji o przebiegu i re-
zultatach działalności jednostki w oczekiwanych przekrojach informacyjnych zajmuje się 
system rachunkowości. Natomiast za odpowiednią jakość informacji przekazywanych 



132

Aneta Brzeska

zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym odbiorcom, odpowiedzialne są osoby zawo-
dowo zajmujące się rachunkowością (tzw. księgowi) [Jaworska 2013, s. 75]. Próbę zdefi-
niowania zawodu księgowego podjął P. Szczypa, który wskazał, iż za księgowego uważa 
się osobę „zajmującą się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, zatrudnioną najczęściej 
w dziale księgowości lub biurze rachunkowym” [Szczypa 2016, s. 126].

Zgodnie z definicją zawartą w encyklopedii rachunkowości zawód księgowego „po-
lega na wykonywaniu przez odpowiednio przygotowaną osobę wszelkich prac i czyn-
ności wchodzących w zakres rachunkowości”. Pod pojęciem księgowego można rozu-
mieć również: 1) osoby fizyczne zatrudnione na umowę o  pracę lub umowę zlecenia 
bezpośrednio w  jednostkach prowadzących rachunkowość; 2) osoby fizyczne, osoby 
prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, doradców podatkowych pro-
wadzących działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych jednost-
ki; 3) biegłych rewidentów i podmioty posiadające uprawnienia do badania sprawozdań 
finansowych” [Gmytrasiewicz 2005, s. 248]. 

Specyfika wiedzy i  umiejętności wymaganych do wykonywania tej profesji selek-
cjonuje osoby mogące ją wykonywać, gdyż muszą posiadać określone predyspozycje 
[Buczkowska 2011, s. 45]. W ujęciu czynnościowym do zadań księgowego należy m.in. 
wystawianie faktur, układanie dokumentów, posiadanie wiedzy z aktualnych przepisów 
prawnych i  podatkowych, aby poprawnie odpowiadać na zadawane pytania pracow-
ników, przełożonych czy klientów, sporządzanie sprawozdań i raportów, aż po współ-
tworzenie i wdrażanie strategii finansowej w przedsiębiorstwie [Artienwicz 2014, s. 164].

Obecnie księgowemu stawiane są coraz wyższe wymagania, oczekuje się od niego 
umiejętności interpersonalnych. Dobry księgowy powinien posiadać umiejętność lo-
gicznego wyciągania wniosków, wzbudzać zaufanie, wykonywać swoją profesję dokład-
nie, być cierpliwy, życzliwy i komunikatywny [Żuraw 2012, s. 176] (por. tab. 3).

Tabela 3. Obszary charakterystyczne dla zawodu księgowego

Obszary Księgowy
Cel działania - prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostki gospodarczej

Główne zadania

- sporządzenie budżetu jednostki gospodarczej i czuwanie nad jego 
realizacją 
- prowadzenie bieżącej ewidencji i rejestracji operacji 
gospodarczych 
- obliczanie kosztów produkcji, podatków i składek 
- akceptacja, sprawdzanie dokumentów oraz dokonywanie płatności 
- sporządzanie sprawozdania finansowego

Efekt pracy - sporządzone sprawozdanie finansowe
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Obszary Księgowy

Zakres wiedzy oraz 
doświadczenie

- doświadczenie 
- co najmniej średnie wykształcenie 
- dodatkowe kursy, szkolenia

Przynależność do organizacji - dobrowolne, np. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Możliwość oferowania usług - prowadzenie własnego biura rachunkowego, zatrudnienie 
w jednostce gospodarczej

Regulacje prawne - brak uregulowań prawnych co do zawodu, usługowe prowadzenie 
ksiąg uregulowane w Ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i  Polityki Społecznej 2003, 

ss. 149–154, 167–169 oraz Potka 2018.

Wskazana krótka charakterystyka udowadnia, iż jest to odpowiedzialna praca, 
a najmniejszy błąd może narazić jednostkę gospodarczą na straty bądź nawet dopro-
wadzić do upadłości. Z tych powodów zaistniała potrzeba przeanalizowania proble-
mu stresu u  czynnych księgowych, z  którym musi się zmagać, aby prawidłowo ten 
zawód wykonywać.

Psychologia stresu w pracy zawodowej księgowego 

Praca w zawodzie księgowego wiąże się z wieloma stresorami, znacząco wpływającymi 
na jego efektywność zawodową. Współcześnie można również zauważyć szereg zagro-
żeń dla postawy zawodowych księgowych. W  profesji księgowego szczególnie uwy-
datnia się przyczyna stresu tzw. mistycyzmu zawodowego. Realia w pracy księgowego, 
podporządkowanej przepisom, regułom, normom, sztywnym rozkładom i terminom, 
w wielu przypadkach czynią zastaną rzeczywistość środowiska pracy księgowego zu-
pełnie odmienną od jego wyobrażeń i oczekiwań. Chęć traktowania pracy księgowego 
jako wyzwania stwarzającego szansę pełnej samorealizacji w zetknięciu z codziennymi 
rutynowymi, czasami nudnymi czynnościami, prowadzi do rozczarowań, zniechęcenia, 
a tym samym nasila się poczucie stresu. Podobnie przekonania księgowego, że relacje 
zawodowe są oparte wyłącznie na zasadach szczerości, uczciwości, zrozumienia i życz-
liwości, na ogół pociągają za sobą rozczarowanie, poczucie niemocy i  wyczerpania 
[Ogińska-Bulik 2006].

Wśród licznych czynników określanych jako stresogenne, pozostających w związku 
z  wykonywaną pracą zawodową księgowego, można zidentyfikować obszary streso-
genne (por. tab. 4).
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Tabela 4. Identyfikacja obszarów stresogennych w zawodzie księgowego

Obszar Opis sytuacji w zawodzie księgowego
Treść pracy wysoki poziom niepewności i odpowiedzialności, stała ekspozycja na 

innych ludzi w trakcie pracy,
Tempo i ilość pracy przeciążenie pracą, wymuszone tempo pracy, znaczna i stała presja 

czasu (zwłaszcza pod wpływem terminów podatkowych i wymogów 
kierownika jednostki), nieprzekraczalne terminy jako stały element 
pracy 

Harmonogram pracy dyspozycyjność, długi czas pracy (zwłaszcza do 25 danego miesiąca 
i w okresie sporządzania sprawozdań finansowych, znacznie 
przekraczający 8-godzinny dzień pracy)

Środowisko i wyposażenie niesprawność sprzętu IT, niewłaściwe oświetlenie, długa praca przy 
komputerze do późnych godzin wieczornych, 

Kultura i funkcja 
organizacyjna 

niewłaściwa komunikacja z kierownikiem jednostki, niski poziom 
wsparcia w rozwiązywaniu problemów w związku z brakiem fachowej 
wiedzy księgowej kierownika jednostki/innych pracowników, 
brak rozwoju osobistego ze względu na fundusze, poczucie bycia 
obserwowanym i kontrolowanym, niemożność dostosowania tempa 
pracy księgowego do wymagań kierownika jednostki

Relacje interpersonalne 
w miejscu pracy 

izolacja społeczna, niewłaściwe relacje z przełożonymi (kierownik chce 
realizować własne cele, często niezgodne z etyką i regulacjami prawnymi 
narzuconymi do stosowania przez księgowego) stąd pojawiające 
się konflikty interpersonalne, brak wsparcia ze strony kierownika 
jednostki, a także zastraszanie w związku z niewykonaniem danego 
np. kreatywnego księgowania 

Rola w organizacji odpowiedzialność za innych ludzi w sytuacji księgowego będącego na 
stanowisku kierowniczym, wyniki finansowe i podatkowe jednostki

Rozwój kariery niskie wynagrodzenie połączone z wykonywaniem coraz większej 
ilości pracy również w związku z samokształceniem wynikającym 
z dynamicznych zmian w regulacjach prawnych, niepewność 
zatrudnienia 

Relacja praca-dom konflikt wymagań praca–dom, niski poziom wsparcia w domu, problemy 
wynikające z poświęcanego czasu na pracę–dom, brak zrozumienia ze 
strony rodziny

Źródło: opracowanie własne na podstawie Orlak 2014, s. 7.

Księgowi pracujący w zidentyfikowanych warunkach silnego i chronicznego stresu 
nie tylko częściej chorują, stres powoduje też u nich zmniejszenie wydajności i popełnia-
nie więcej błędów. Skutkuje to obniżeniem wydajności w pracy, chęci do wykonywania 
zadań i częstszym korzystaniem ze zwolnień lekarskich i braniem dni wolnych od pracy. 
W tym zawodzie nie można przesunąć terminów składania deklaracji podatkowych czy 
terminów sporządzania sprawozdań finansowych, w związku z tym braki kadrowe wiążą 
się z problemami z wywiązywaniem się z przepisów. Księgowi, w nadmiarze obowiąz-
ków, niejednokrotnie omijają regulacje prawne, tracą zainteresowanie pracą, stają się 
mniej zaangażowani w  wykonywanie swoich codziennych rutynowych obowiązków, 
a w skrajnych przypadkach rezygnują i odchodzą z pracy.
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Efektem chronicznego i  niezmniejszonego stresu w  pracy jest eskalacja kosztów 
funkcjonowania jednostki gospodarczej, przykładowo wskutek błędnych decyzji księ-
gowych, obniżenia jakości i  wydajności pracy, niezrealizowanych zleceń, utraconych 
klientów, niewywiązywania się z terminów narzuconych przez ustawy podatkowe, usta-
wy rachunkowe i inne regulacje prawne, skutkującego karami, na które narażeni są właś-
ciciele jednostki. Kolejne poniesione koszty jednostki gospodarczej to wysokie koszty 
odpraw, kolejnych naborów, szkoleń i przygotowania zawodowego nowych pracowni-
ków działu księgowości.

Uwagi końcowe

Psychologowie wykazali, że opanowanie stresu jest prawdopodobnie jednym z podsta-
wowych warunków udanego życia, a  liczne badania ukazują, że stres potrafi przeszka-
dzać w realizacji celu [Franken 2005, s. 12]. Natomiast różne sytuacje mogą mięć wpływ 
na sposób postępowania zawodowego księgowego, gdyż ludzkie działanie determino-
wane jest zarówno przez zdrowie psychiczne, jak i fizyczne.

Analizując środowisko osoby wykonującej zawód księgowego, można dokonać sto-
sownej oceny skali obszarów stresogennych. Przeprowadzone zostało badanie jakościo-
we za pomocą wywiadów indywidualnych na próbie składającej się z 10 osób pracują-
cych w zawodzie księgowego. Osoby wykonujące profesję księgowego dokonały oceny 
obszarów stresogennych w ich zawodzie według skali: od 0 do 5, gdzie „0” oznacza ob-
szar najmniej stresogenny, a „5” obszar najbardziej stresogenny (por. tab. 5).

Tabela 5. Ocena skali obszarów stresogennych w zawodzie księgowego

Obszar Skala 0–5 Uzasadnienie

Treść pracy 5
Praca bardzo odpowiedzialna, popełnione błędy 
skutkują często zwolnieniem z pracy i karą finansową czy 
pozbawieniem wolności.

Tempo i ilość pracy 4
Osoby odporne na presję czasu mogą poradzić sobie 
z tempem i ilością pracy, jednak dla większości osób to obszar 
zdecydowanie problematyczny.

Harmonogram pracy 2
Można poprzez odpowiednie zarządzanie czasem pracy 
dostosować ten obszar do zawodu księgowego, co spowoduje 
mniejszy stres.

Środowisko 
i wyposażenie 1

Czasami wadliwy sprzęt powoduje szczególną nerwowość 
i stres, zwłaszcza przy wysyłce dokumentacji podatkowych, 
jednak we współczesnej gospodarce istnieją systemy 
informatyczne i wyposażenie zapasowe.
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Obszar Skala 0–5 Uzasadnienie

Kultura i funkcja 
organizacyjna 2

Obszar ten jest subiektywnie stresogenny, uwarunkowany 
wrażliwością i potrzebami danej jednostki. Brak fachowej 
wiedzy jest obszarem stresogennym, jednak księgowy może 
zwracać się o fachową poradę do organów podatkowych, 
doradców podatkowych, czy prawników.

Relacje 
interpersonalne 
w miejscu pracy 

3

Wpływają na efektywność i właściwe realizowanie celów przez 
księgowego. W przypadku rozbieżności celów i oczekiwań 
osób pracujących w organizacji pojawia się problem 
z wykonywaniem właściwe obowiązków księgowego.

Rola w organizacji 5 Profesja księgowego należy do zawodu zaufania publicznego. 

Rozwój kariery 3 W zależności od osoby księgowego, jednym bardzo doskwiera 
niskie wynagrodzenie, a inni są bardzo zadowoleni.

Relacja praca-dom 3

Przy umiejętnym zarządzaniu relacją dom–praca, skale tego 
obszaru stresogennego można ograniczać. Jednak prowadzić 
on może do wielu negatywnych sytuacji np. rozpadu rodziny, 
nieodpowiedniego wychowania dziećmi itp.

Źródło: opracowanie własne.

Z zebranych, zagregowanych i przedstawionych powyżej badań wynika, iż obszarem 
najbardziej stresogennym w  zawodzie księgowego jest obszar nazwany „treść pracy” 
i „rola w organizacji”. Natomiast pozostałe elementy uzależnione są w szczególności od 
predyspozycji osoby wykonującej profesję księgowego. Głównym wnioskiem, jaki można 
wysnuć z przedstawionych badań, jest stwierdzenie, iż jeżeli u pracownika wykonującego 
zawód księgowego zostaną rozpoznane czynniki stresogenne, to natychmiast należy roz-
patrzeć najlepszą strategię radzenia sobie ze stresem i rozpocząć jej stosowanie, aby prze-
ciwdziałać konsekwencjom związanym ze stresem. Nadmierny stres w pracy zawodowej 
jest więc pośrednią przyczyną kłopotów finansowych i organizacyjnych pracodawcy, co 
może przekładać się zarówno na wizerunek, jak i pozycję jednostki na rynku.

Kolejnym krokiem badawczym powinno stać się poszukiwanie odpowiednich spo-
sobów radzenia sobie ze zidentyfikowanymi czynnikami stresogennymi oraz próba ich 
efektywnego eliminowania.

Na gruncie polskim psychologia stresu w  zawodzie księgowego zdaje się nowym 
obszarem naukowych dociekań, w którym istnieje szereg luk i pytań pozostawionych 
bez odpowiedzi. Trudno doszukać się nie tylko badań próbujących aplikować osiągnię-
cia i zastosowania psychologii stresu w pracy księgowego, ale również porównujących 
i wskazujących czynniki stresogenne w podmiotach zajmujących się profesją księgowe-
go. Powyższe wnioski prowadzą do konkluzji o potrzebie włączenia do badań aspektów 
psychologii stresu i rozpoznania właściwych strategii radzenia sobie ze stresem u osoby 
zajmującej się zawodowo rachunkowością. W luce tej autorka upatruje bardzo duży po-
tencjał naukowy do podjęcia badań, które staną się bodźcem do uzupełnienia powyż-
szej luki, aby w  sposób pełniejszy zweryfikować wpływ czynników stresu na profesję 
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księgowego i generalnie całego przedsiębiorstwa, nie wykluczając również porównań 
na arenie międzynarodowej.
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Custom of Drinking Coffee at Work as a Tool of Building 
the Atmosphere of Cooperation and Creativity in the Workplace

Abstract: The article focusses on selected aspects of the custom of drinking coffee at work. 

It argues that regular, moderate coffee usage has the potential to boost personal creativity 

and productivity, and the social aspects of drinking coffee at work can strengthen the team 

spirit and incentivise cooperation, as well as add a  degree of informal hospitality to the 

host-client relationship. Based on a multidisciplinary review of literature, personal observa-

tion as well as a series of questionnaires, authors note an increasing awareness of the glo-

bal diversity of coffee-related traditions and customs. However, it is also observed that the 

multiplicity of coffee making and drinking methods is rarely reflected in the office environ-

ment, dominated by standardised coffee styles, despite the growing availability of suitable 

alternatives and the increasingly culturally diverse workforce. 
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Wprowadzenie

Codzienne zwyczaje dają poczucie bezpieczeństwa, wprowadzają spokój i porzą-
dek. Zygmunt Freud zwrócił uwagę, że człowiek, funkcjonując w uporządkowanej 
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rzeczywistości, oszczędza siły psychiczne, które może później wykorzystać w trud-
nych sytuacjach. Teorię o znaczeniu rytuałów rozbudował Carl Gustaw Jung, który 
zauważył, że rytuały dają poczucie sensu życia [Jung 2018]. Jung twierdził też, że 
rytuały pomagają w uporaniu się z zadaniami, które podświadomie oceniamy jako 
przerastające nasze siły [Kaik 2015, www.deon.pl, 9.05.15]. A. Grün [Grün 2009] za-
uważa, że bardzo ważne są osobiste rytuały na rozpoczęcie dnia, a rytuały wspólno-
towe dają nam poczucie bezpieczeństwa w stosunkach międzyludzkich.

Do zwyczajów, które porządkują, ubarwiają i  często napędzają życie osobiste, jak 
i budują wspólnotę oraz usprawniają relacje interpersonalne, można zaliczyć picie kawy 
w środowisku pracy. 

Ze względu na wieloaspektowość i złożoność rytuału picia kawy w środowisku pra-
cy oraz różnorodność skutków tej aktywności, warto przeanalizować składa się na ten 
rytuał i jaka jest jego rola w budowaniu atmosfery współdziałania i rozwoju kreatywno-
ści. W zaprezentowanym badaniu istotna była zarówno obserwacja uczestnicząca, jak 
i oparcie na pilotażowym badaniu opinii pracowników wybranych firm.

Zróżnicowanie kulturowe w firmie

Zróżnicowanie kulturowe przedsiębiorstw ma swoje zalety i wady. Do zalet należy ela-
styczność globalnie rozproszonych jednostek organizacyjnych, pozwalająca na szybkie 
i skuteczne reagowanie na zmiany w otoczeniu ekonomicznym, prawnym i społecznym. 
Z drugiej strony, wielokulturowość może utrudniać strategiczne zarządzanie zasobami 
ludzkimi [Zając 2011, ss. 43−60].

Biorąc pod uwagę rosnące zróżnicowanie kulturowe w firmach i kreatywny poten-
cjał wielokulturowości, zastanawiające jest, jak wygląda integracja środowiska pracy, ko-
munikacja interpersonalna, rytuały dnia codziennego i wzajemne relacje pracowników 
w sytuacji, gdy reprezentują oni różne kultury. Traktując rytuał picia kawy jako wyraz 
wyznawanych zasad, stanowionych norm i nieformalnych relacji społecznych – warto 
również zadać pytanie, czy tworząc pracowniczy zespół wielokulturowy, można spo-
dziewać się w tym zakresie dyfuzji zwyczajów i wzajemnego przenikania rytuałów oraz 
uniwersalizacji wartości.

Miejsce zwyczajów żywieniowych w kulturze

Wspólne spożywanie żywności w wielu krajach jest bardzo ważnym przejawem oby-
czajowości, daje członkom danej grupy społecznej poczucie przynależności oraz 
bezpieczeństwa. Udział we wspólnej konsumpcji sprzyja integracji poziomej, czyli 
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nawiązywaniu i  utrwalaniu kontaktów z  członkami społeczności, w  której jednostka 
funkcjonuje, stanowić może też swoisty rytuał przyjęcia do grupy osób nowych. Abs-
trahując od sytuacji, w których spożywanie posiłków podlega ścisłym normom, jak np. 
zasady segregacji klasowej lub ze względu na płeć, można zauważyć, że zachowania 
żywieniowe są w dużym stopniu uwarunkowane modą. Moda, w przeciwieństwie do 
norm obyczajowych, jest zjawiskiem zmiennym i nietrwałym, dopuszczającym zróżni-
cowanie, tym samym umożliwiając podkreślenie własnej osobowości. Moda również 
przypomina, że postępowanie człowieka w dużym stopniu jest warunkowane oddzia-
ływaniami ze strony innych osób i grup, których dana osoba jest członkiem lub z któ-
rymi kontaktuje się z racji odgrywania różnych ról społecznych. Zachowanie jednostki 
bardzo często jest również efektem naśladowania innych, czy to wynikającym z konfor-
mizmu lub przymusu, czy to z chęci zdobycia szacunku, uznania lub stworzenia okre-
ślonego wizerunku własnej osoby [Jeżewska-Zychowicz 2007, ss. 126−135].

Badania etnograficzne potwierdzają, że produkty spożywcze i ich konsumpcja peł-
nią nie tylko funkcje biologiczne i ekonomiczne, ale są też wyrazem określonych wzorów 
kulturowych i stosunków społecznych. Rodzaje pożywienia, w tym napoje, są jednym 
z elementów różnicujących społeczności regionalne, uchodzą za symbol przynależności 
grupowej, odgrywają ważną rolę we współdziałaniu społecznym, utrzymywaniu więzi, 
budowaniu prestiżu itp. Równie istotne są kulturowe funkcje pożywienia: wzory i nor-
my obowiązujące w pewnych sytuacjach, obyczajowość związana z jedzeniem i piciem, 
wiedza ludowa i wierzenia. Żywność w kulturze to element tak samo ważny, jak rzemio-
sło, obrzędy, taniec czy śpiew. Zwyczaje żywieniowe często są jednym z najciekawszych 
aspektów dziedzictwa kulturowego, co m.in. znajduje odbicie w rosnącej popularności 
turystyki kulinarnej; są też jednym z ostatnich elementów ulegających zmianie w proce-
sach globalizacyjnych [Babicz-Zielińska, Zabrocki 2003].

Kawa jako zjawisko historyczne

Kawę po raz pierwszy zaczęto uprawiać na Półwyspie Arabskim, tam też po raz pierw-
szy nią handlowano. W XV wieku kawa była już uprawiana na terenie Jemenu, a do XVI 
wieku dotarła do Persji, Egiptu, Syrii oraz Turcji. Publiczne kawiarnie były w  tamtym 
okresie na Środkowym Wschodzie bardzo popularne, można było w nich słuchać mu-
zyki, oglądać przedstawienia, grać w szachy oraz dyskutować o sprawach bieżących. 
Kawiarnie stały się tak istotnym miejscem wymiany informacji, że często określano je 
mianem „Szkół Mędrców”, co na początku XVI wieku wśród konserwatywnych duchow-
nych islamskich wzbudziło obawę, iż kawa – tak jak wino – jest szkodliwa i niezgodna 
z  Koranem, ponieważ stymuluje „radykalne myślenie”. Na fali podobnego niepokoju 
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sułtan Konstantynopola, Murad IV, uznał, iż kawa to napój heretycki, a  jej miłośnicy 
spotykają się w „domach kawowych” po to, by spiskować przeciwko władzy [Unowsky 
2016, ss. 806−810].

Pierwsza na świecie kawiarnia powstała w latach 20. XVI wieku w Mekce. W Konstan-
tynopolu pierwsza znana kawiarnia powstała w 1534 r. [Jolliffe 2010]. W XVII wieku kawa 
pojawiła się w Europie. Z początku sprzedawano ją w aptekach jako środek leczniczy, 
jednakże wkrótce otwarte zostały pierwsze kawiarnie, które błyskawicznie zyskały na 
popularności. Pierwsza europejska kawiarnia została otwarta w  Wenecji w  1683 roku. 
W drugiej połowie XVII w. powstały pierwsze kawiarnie w Oxfordzie, Paryżu i Wiedniu. 
Obecnie kawiarnie, zarówno te małe i niezależne, jak i sieciowe giganty, których lokale 
znajdziemy w wielu krajach świata jako dowód na siłę procesów globalizacji, stały się 
typowym elementem miejskiego krajobrazu i kultury [Tucker 2017].

Pierwsze kawiarnie w Europie Zachodniej zazwyczaj imitowały klimat kawiarni im-
perium osmańskiego, choć niektóre tworzone były na wzór europejskich piwiarni. W ka-
wiarniach wzorowanych na tureckich przesiadywali początkowo wyłącznie mężczyźni, 
dyskutując przy filiżankach kawy o wydarzeniach politycznych i nowinkach z otaczają-
cego świata. Klienci kawiarni pochodzili z kręgów ludzi wykształconych, o wysokiej po-
zycji społecznej − byli wśród nich kupcy, fabrykanci, wyżsi rangą urzędnicy, naukowcy; 
rzadko byli to ludzie młodzi. Kawiarnie stały się dla wielu z nich miejscem regularnych 
spotkań – częścią osobistego rytuału [Albrecht 1980, ss. 7−18] – a ich pojawienie się za-
owocowało licznymi kulturalnymi i politycznymi zmianami w XVII oraz XVIII wieku.

Gdy na początku XVII wieku kawa pojawiła się we Włoszech, do czasu zajęcia ofi-
cjalnego, rozstrzygającego stanowiska w tej sprawie przez papieża Klemensa VIII, wielu 
duchownych katolickich uznawało, iż jest to napój szatański i powinien być zakazany. 
Niechęć do kawy żywił również król pruski Fryderyk Wielki oraz król Gustaw III ze Szwe-
cji, który w 1746 roku zakazał posiadania jakichkolwiek akcesoriów do jej przyrządzania.

Mimo wszystko popularność kawy rosła, a w pierwszej dekadzie XIX wieku pojawił 
się nowy typ kawiarni europejskiej: w  luksusowych pomieszczeniach znajdowała się 
jednocześnie cukiernia, kawiarnia i sala taneczna. Ich goście również pochodzili z wyż-
szych i zamożnych sfer. Innowacją był fakt, że mogły je odwiedzać także kobiety. Inny 
typ stanowiły kawiarnie poza miastami oraz w parkach, do których udawano się całymi 
rodzinami, najczęściej w niedziele. W tych miejscach oprócz kawy podawano także le-
moniadę, piwo i inne napoje alkoholowe [Albrecht 1980, ss. 28–30].

Znaczenie kawy dostrzegł Honore Balzac, który uważał, że bez kawy nie ma dla niego 
pracy. Wraz z papierem i piórami zabierał ze sobą wszędzie jako trzecie narzędzie maszyn-
kę do kawy [Zweig 2010, s. 456]. Wielu pisarzy i artystów – m.in. Ernest Hemingway, Francis 
Scott Fitzgerald, Pablo Picasso – spędzało godziny w ulubionych kawiarniach, dyskutując 
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o sztuce i otaczającym świecie. „Nie pójść do kawiarni o oznaczonej godzinie, to po prostu 
zachorować”, pisał Witold Gombrowicz [witoldgombrowicz.com, 15.09.2018]. Kultura ka-
wiarniana rozwinęła się również znacząco w Ameryce Łacińskiej [Astorino 2018].

Obecnie mówimy o  trzeciej fali kawy (Third Wave Coffee), która wykształciła się na 
Zachodzie w latach 90. XX wieku [Manzo 2014]. W trzeciej fali rynek dzieli się na masowy 
i rynek kaw jakościowych. Charakterystyczny jest wzrost zainteresowania samą produk-
cją surowca, jego pochodzeniem oraz sposobem pozyskiwania i  przetwarzania. Duży 
nacisk kładziony jest na ekologię, fair trade itp. W ramach nurtu powstają „rzemieślni-
cze” kawiarnie, specjalizujące się w alternatywnych sposobach parzenia kawy takich, jak 
AeroPress, Chemex czy dripp. Wiąże się to również z powstawaniem grup koneserów 
i smakoszy oraz fachowych baristów [Truker 2017].

Kawa współcześnie

Współcześnie kultura picia kawy w Europie Zachodniej różni się znacznie od tej przejętej 
z Turcji. Z jednej strony istnieje tzw. włoska kultura kawiarniana, z drugiej strony obser-
wuje się rosnącą powszechność „tyranii chwili”. W społeczeństwach postindustrialnych 
awans zawodowy niemal nieodłącznie wiąże się z presją czasu i przyspieszeniem wyko-
nywanych czynności, co prowadzi do uproszczeń, a to z kolei łączy się często z obniże-
niem jakości. Możemy to obserwować na przykładzie porcjowanej kawy w wersji instant 
czy szeroko rozpowszechnionych automatów do kawy. Łatwa obsługa, przystępne ceny 
i oszczędność czasu sprawiają, że wynalazki te cieszą się popularnością, choć jakość kon-
sumowanego w ten sposób produktu nie jest zazwyczaj wysoka.

Współczesne kawiarnie nadal są miejscami, w których koncentruje się życie kultural-
ne i towarzyskie. Luźne „kawiarniane” rozmowy służą do tworzenia i podtrzymywania 
więzi z grupą, a także do przekazywania informacji. Kawiarnie mogą odgrywać ważną 
rolę w  tworzeniu sieci społecznych, utrwalając wartości reprezentowane przez daną 
wspólnotę, a także wspierając rozprzestrzenianie informacji. Dzieje się to nieoficjalnie, 
jako efekt rozmów towarzyskich lub, rzadziej, za pomocą tablic ogłoszeniowych. Gdy 
informacja jest przekazywana w obrębie danej sieci społecznej, wówczas poszczegól-
ne jednostki w obrębie danej społeczności wpływają na siebie nawzajem. Zachowania 
i normy obowiązujące w danej społeczności, jak również poziom wzajemnego zaufania, 
są efektem takich interakcji oraz świadomości zbiorowej – zjawisko to zostało współ-
cześnie lepiej zbadane w  odniesieniu do sieci społecznościowych [Allcott i  Gentzkow 
2017; Choi i Lee 2017], ale jego źródło znajduje się w kulturze kawiarnianej.

Funkcja kulturotwórcza kawy i kawiarni w wieloetnicznych społecznościach przyczy-
nia się do dyfuzji zwyczajów i rytuałów. Wraz z przenikaniem się upodobań względem 
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samej kawy – jej smaku, sposobu palenia i  przyrządzania – podlegają oswojeniu od-
mienność i egzotyka. Jednocześnie to, co neutralne i ogólnie przyjęte często wypiera 
i zastępuje regionalne odmienności, rodzinne upodobania i zwyczaje. W konsekwencji 
powstają nowe, wspólne rytuały, wynikające z mieszania się kultur i wartości.

Z czynnością picia kawy i towarzyszącymi jej okolicznościami związana jest też pod-
wyższona efektywność pracy [Goffman 2011]. W miejscach publicznych, w towarzystwie 
innych ludzi, na których chcemy zrobić określone wrażenie i których towarzystwo wpły-
wa na nasz nastrój, mobilizujemy się do pracy, ponieważ nasze skupienie, zaangażowa-
nie oraz wygląd są poddawane społecznej ocenie. W ten sposób tworzymy wokół siebie 
odpowiednią atmosferę, która paradoksalnie wpływa na stworzenie tzw. efektu lustra, 
a uporządkowana, zadbana przestrzeń sprzyja skupieniu [Cyzio 2016, www.enterthero-
om.pl, 15.06.18].

Podobny efekt osiągnięto w nowoczesnych biurach w Dolinie Krzemowej oraz w co-
raz bardziej popularnych w  wielkich miastach przestrzeniach coworkingowych, gdzie 
obszary przeznaczone do pracy i do rozrywki przenikają się, a w otwartych zazwyczaj 
wnętrzach panuje sprzyjająca wymianie myśli i emocji atmosfera rodem z kawiarni [Cy-
zio 2016, www.entertheroom.pl, 15.06.18]. Wypicie kawy ze współpracownikami potrafi 
zmniejszyć stres związany z obowiązkami zawodowymi. Wspólne picie kawy jest okazją 
do tworzenia nieformalnych grup wsparcia, często związanych ze stresującą obsługą 
klientów [Korczyński 2003]. Uczeni z Uniwersytetu Kopenhaskiego odkryli, że gdy pod-
czas przerwy kawowej pracownicy wymieniają się spostrzeżeniami, wyrażają opinie 
i frustracje spowodowane pracą, dochodzi do obniżenia poziomu stresu, a jednocześnie 
zwiększa się zaufanie do współpracowników. Wynika z tego, że przerwa kawowa nie jest 
osłabieniem produktywności, ale pozytywną okolicznością dla potencjału społecznego 
i ekonomicznego firm [Stroebaek 2013].

Kawa w miejscu pracy 

Kawa jest napojem bardzo często spożywanym w miejscu pracy i można ją uznać za in-
tegralną część kultury pracy. Na łamach “Journal od Environmental Psychology” opubli-
kowano najnowsze wyniki badań, które wskazują na to, że zapach kawy może poprawiać 
wyniki osiągane w testach matematycznych. Badaczom ze Stevens Institute of Techno-
logy (USA) udało się wykazać, że sam aromat kawy, nawet bez spożywania kofeiny, spra-
wia, że ludzie bardziej skutecznie radzą sobie z wyzwaniami [Madzharov 2018, ss. 83 −86].

W wielu kulturach powstały rytuały picia kawy, które weszły do kanonów bizneso-
wych. Polska przerwa kawowa w nomenklaturze anglosaskiej to coffee break, a u Szwe-
dów gwarantowana ustawowo fika. Aż 77 proc. szefów przyznaje, że poranna przerwa na 
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kawę wpływa pozytywnie na produktywność pracowników, ale pod warunkiem, że nie 
spędzi się jej samotnie [www.eden.pl/blog/jestes-w-pracy-siegnij-po-kawe, 15.10.18]. 
Praktykowanie przerw na kawę w pracy spokrewnione jest z brytyjskim zwyczajem pi-
cia herbaty i zdobywa sobie coraz większe uznanie tam, gdzie picie herbaty miało zna-
czenie kulturowe i społeczne. Zwyczaj przerywania pracy, aby wspólnie napić się kawy, 
został przeniesiony na amerykański grunt m.in. przez norweskich imigrantów w stanie 
Wisconsin, gdzie do tej pory co roku obchodzony jest Stoughton Coffee Break Festival 
[www.stoughtonwi.com/coffee-break-festival, 1.10.18]. Również w  Europie rytuał picia 
kawy współtworzyli Skandynawowie, którzy obecnie piją najwięcej kawy na Starym 
Kontynencie i  przodują również w  statystykach światowych [Bonnes 2017; Søderberg 
2017]. Przeciętnie spożywają oni ok. 10 kg kawy rocznie, co przekłada się na ok. 4 filiżanki 
dziennie [www.ico.org, 15.12.18].

Kawa korzystnie wpływa na samopoczucie człowieka na kilka sposobów [Boitnott 
2015, https://www.entrepreneur.com/article/248031, 20.12.18]:

 · Obniżenie poziomu stresu
Stres w miejscu pracy często jest nieodłącznym towarzyszem. Szacuje się, że w USA 
firmy tracą z tego powodu do 300 mld dolarów rocznie. Stres jest przyczyną spadku 
wydajności, błędów, konfliktów międzyludzkich oraz wyższych kosztów leczenia. Na-
leży zatem wykorzystywać każdą możliwą okazję i środki na redukcję stresu, na pew-
no krótka przerwa na kawę może pomóc w redukowaniu stresu. Jest to często jedyna 
chwila w ciągu dnia, kiedy można oderwać się od wykonywania swoich obowiązków. 
Pomaga to się zrelaksować, odświeżyć umysł oraz odzyskać siły potrzebne do pracy.

 · Okazja do rozmów
Specjalny pokój lub przestrzeń, w  której w  luźnej atmosferze można napić się 
kawy, to świetna okazja do odbycia rozmów i integracji z innymi członkami zespo-
łu. Stanowi szansę nie tylko na lepsze poznanie kolegów z pracy, ale także na wy-
mianę informacji lub spostrzeżeń związanych z realizacją poszczególnych zadań. 
W  efekcie w  ten sposób może narodzić się wiele ciekawych pomysłów. Znacze-
nie przerwy na kawę docenił np. Steve Jobs, który zaprojektował w siedzibie Pixar 
duże atrium, w którym pracownicy różnych działów mieli okazję do nieformalnych 
spotkań i rozmów. 

 · Korzystny efekt zdrowotny
Przerwa na kawę może mieć korzystny wpływ dla zdrowia człowieka, m.in. dlate-
go, że zmusza do oderwania się od biurka. Długotrwała pozycja siedząca może być 
przyczyną m. in. cukrzycy, słabego krążenia czy problemów ze stawami, a nadmier-
ne wpatrywanie się w  monitor prowadzi do uszkodzeń wzroku i  zwiększa ryzyko 
depresji lub lęku.
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Wyniki przeprowadzonej ankiety TNS OBOP [www.officemanager.pl/kawa-pracuje-
na-atmosfere, 15.09.2018] potwierdziły, że większość pracowników (66 proc.) pije kawę 
zaraz po przyjściu do pracy. Większość ankietowanych (69 proc.) uznała, że możliwość 
korzystania z ekspresu do kawy wpływa bezpośrednio na lepszą atmosferę pracy. Prze-
rwa na kawę wiąże się wprawdzie z oderwaniem od obowiązków, ale nie musi oznaczać 
rozluźnienia dyscypliny pracy [Dominik, Koskowski 2018, ss. 3−17].

W  momencie powstawania niniejszego artykułu, spośród 80% Polaków, którzy 
deklarują regularne spożywanie kawy, aż 53% robi to w  kawiarniach sieciowych. 
[kawa.pl/artykuly/kawa-w-liczbach-czyli-garsc-statystyk/, 10.10.18]. W  Polsce ofi-
cjalna przerwa na kawę nie jest tak mocno jak w Skandynawii osadzona w kulturze 
firmowej. Większość pracowników pija kawę bez celebracji. Zazwyczaj przerwa ka-
wowa trwa 10−15 minut i ma miejsce mniej więcej w  jednej trzeciej czasu trwania 
danej zmiany w pracy. W nielicznych firmach wyznaczona jest na to określona go-
dzina. Kodeks Pracy reguluje jedynie, że osoba, która pracuje co najmniej 6 godzin 
dziennie, ma prawo do 15-minutowej przerwy w  ramach czasu pracy. Zasadniczo 
można z  niej skorzystać w  dowolnym momencie dnia, ale jeśli wymaga tego cha-
rakter pracy, pracodawca ma prawo określić, kiedy ta przerwa może się rozpocząć. 
Osoby pracujące przy komputerze, które co najmniej połowę czasu pracy spędzają 
przed monitorem, mogą po każdej godzinie zrobić 5-minutową przerwę. W  przy-
padku osób pracujących w warunkach szkodliwych przerwa może zostać wydłużona 
do 60 minut dziennie. Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy 
trwającej 15 minut [Kodeks Pracy 1974].

Pomimo ograniczeń lokalowych czy braku specjalnej atmosfery, większość polskich 
pracowników nie zamieniłaby spotkania w  pracy na mniej formalny lokal kawiarni. 
W świetle badań kawiarnię jako miejsce pracy dyskwalifikują przede wszystkim brak pry-
watności (80%), konieczność pilnowania rzeczy osobistych (74%) oraz hałaśliwe osoby, 
przeszkadzające w prowadzeniu służbowych rozmów (70%). Wśród innych wad kawiarni 
wymienia się brak dostępu do sprzętu biurowego i gwar, który utrudnia koncentrację 
i  zmniejsza wydajność. Połowa respondentów (49%) uważa, że kawiarnie nie są właś-
ciwym miejscem dla spotkań z  klientami, jest to jednak opinia charakterystyczna dla 
pokolenia wyżu demograficznego (60%) − reprezentanci generacji Y znacznie rzadziej 
mają o kawiarnianych spotkaniach biznesowych aż tak negatywną opinię (48%) [www.
officemanager.pl/kawa-pracuje-na-atmosfere, 29.10.13].

O znaczeniu dobrej kawy podczas spotkań biznesowych w firmie są przekonani 
również pracodawcy. Z badań TNS OBOP wynika, że w trzech z pięciu firm klienci są 
zawsze lub prawie zawsze częstowani kawą z ekspresu, a zaledwie 4% z badanych 
firm przyznało, że nie ma takiego zwyczaju. Aż 81% ankietowanych osób przyznało, 
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że częstowanie klientów kawą z ekspresu, która jest dobrej jakości, wpływa na po-
lepszenie relacji biznesowych. Ważny jest nie tylko smak serwowanego napoju, lecz 
także to, w  czym oraz w  jaki sposób zostanie on podany. Liczą się także miejsce 
i  komfort spożycia napoju. Ponad 60% osób biorących udział w  ankiecie zakupiło 
ekspres do kawy ze względu na chęć poprawy warunków pracy swoich pracowni-
ków lub też kierując się oczekiwaniami klientów [Dominik, Koskowski 2018].

Mając na uwadze wielokulturowe środowisko pracy w dużych miastach Polski, inte-
resujące dla rozważań podjętych w niniejszym opracowaniu było, w jakim stopniu przy-
należność kulturowa pracowników do określonej grupy etnicznej czy narodowościowej 
może wpływać na sposób spędzania przerwy kawowej i  formę picia kawy. Z  jednej 
strony postawiono pytanie, czy pracownicy chcą – oraz czy mogą – kultywować swoje 
tradycje w  tym zakresie, a  z  drugiej: czy możliwe jest znalezienie uniwersalnej formy 
konsumpcji kawy, która będzie integrować większość pracowników.

Omówienie wyników badań własnych

Dla potrzeb opracowania tematu przeprowadzono sondaż diagnostyczny, w którym po-
służono się formularzem ankietowym składającym się z 25 pytań. Ankietę skierowano 
do pracowników 100 firm o charakterze międzynarodowym, zatrudniających wielokul-
turowy personel. Badanie prowadzono w okresie 10 miesięcy od stycznia do listopada 
2018 roku.

W zdecydowanej większości badanych firm okazało się, że picie kawy jest istotnym 
elementem codziennego życia przedsiębiorstwa, zarówno w  sferze pracowniczej, jak 
i postepowania z klientami. Ponadto badanie potwierdziło, że kawa z reguły towarzy-
szy spotkaniom roboczym grup pracowniczych i stanowi nieodłączny element spotkań 
z klientami w siedzibie firmy (wykresy 1 i 2).
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Wykres 1. Spożywanie kawy przez pracowników firmy

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 2. Spożywanie kawy podczas spotkań z klientami

Źródło: opracowanie własne.

Aż 90% ankietowanych zadeklarowało znaczenie jakości kawy spożywanej podczas 
przerw kawowych lub spotkań biznesowych z klientami. W 15% analizowanych firm ze 
względu na słabą jakość kawy (np. jedyna możliwość na terenie firmy spożycia kawy 
to automaty serwujące kawę w papierowych kubeczkach), pracownicy w czasie przerw 
w pracy kierowali się do pobliskich kawiarni lub przynosili z domu własną kawę do sa-
modzielnego przygotowania. W 25% przypadków również spotkania z klientami niejako 
z konieczności musiały odbywać się w miejscach publicznych.
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Jeśli chodzi o  sposób przyrządzania i  spożywania kawy w  pracy, ponad połowa 
ankietowanych wyraziła pogląd, iż wybór rodzaju kawy i  sposobu jej picia w  miejscu 
pracy jest uzależniony od „stylu”, jaki został stworzony przez społeczność pracowniczą 
firmy; nieliczni spożywali kawę w pracy w takiej samej formie, jak w domu i zgodnie z ich 
ulubionym, tradycyjnym sposobem. Jednocześnie ów ustalony styl przygotowywania 
i spożywania kawy w badanych firmach zaledwie w 5% przypadków zgodny był z kul-
turą kraju pochodzenia zagranicznych pracowników. Większość zatrudnionych w bada-
nych firmach obcokrajowców wskazywała (45%), że sposób picia kawy w firmie znacznie 
różnił się od rytuału, znanego im z kraju pochodzenia. 

Ze względu na szczególny charakter badania, w  ankiecie wzięli udział liczni oby-
watele Turcji (25% ankietowanych), Włoch (20%), Gruzji (10%), Maroka (5%), Libii (5%) 
i Egiptu (5%). Jednocześnie 75% respondentów stanowili obywatele Polski, a 30% kra-
jów Europy Wschodniej (wartości nie sumują się do 100%). Większość ankietowanych 
wyraziła opinię, że najlepszym rozwiązaniem dla stworzenia pozytywnej i atrakcyjnej 
kultury spożywania kawy w firmie jest posiadanie przez firmę własnego, profesjonalne-
go ekspresu do kawy – w szczególności, gdy proponujemy kawę klientom biznesowym.

W przypadku 3% badanych firm wykazano, iż podczas indywidualnych, kameralnych 
spotkań, zarówno pracowniczych, jak i z klientem, stosuje się rytualny poczęstunek wy-
jątkową kawą, o określonym miejscu pochodzenia. Tak było w przypadku firm greckiej 
oraz włoskiej i szwedzkiej. Klienci z chęcią i ciekawością kosztują te rodzaje kaw i traktują 
to jako wyraz wyjątkowej gościnności. 

Podsumowanie

Kawa stała się oczywistym atrybutem kultury biznesowej we współczesnym świecie, 
a zasięg geograficzny, siła oddziaływania kulturowego i „kariera” społeczna tego napo-
ju nie mają sobie równych. Oprócz korzyści zdrowotnych, panuje również przekonanie 
o pozytywnym wpływie kawy na samopoczucie, produktywność i kreatywność pracow-
ników. Powszechna akceptacja czy wręcz oczekiwanie, że kawa stanowić będzie element 
dnia pracy oraz spotkań biznesowych sprawiają, że nabierają znaczenia konkretne spo-
soby i warunki jej przyrządzania i  serwowania. Jednocześnie globalizacja i wielokultu-
rowy charakter środowiska pracy, zwłaszcza w  wielkich ośrodkach miejskich, stwarza-
ją liczne okazje do wymiany wiedzy, tradycji i preferencji w zakresie przygotowywania 
i  spożywania kawy. Proces ten zazwyczaj przebiega bezkonfliktowo, co nie znaczy, że 
jeden „typowy” styl spożywania kawy, narzucony pracownikom w miejscu pracy, będzie 
powszechnie akceptowany. Istnieją kultury i narodowości, które przywiązują do sposobu 
przyrządzania kawy większą wagę niż inne, co może być źródłem napięć. Jednocześnie 
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można zauważyć, że różnorodność tradycyjnych form i sposobów przyrządzania kawy 
stanowi wciąż skuteczną przeciwwagę dla wystandaryzowanej oferty międzynarodo-
wych kawiarni sieciowych.

Badania wskazują również, jak istotne są odpowiednie warunki do przygotowania 
i wypicia kawy w biurze. Inwestycja w profesjonalny ekspres i dobrą jakościowo kawę 
może poprawić samopoczucie pracowników i stworzyć sprzyjającą skupieniu atmosfe-
rę. Ponadto dobra kawa sporządzona na miejscu nie tylko stwarza korzystne warunki 
do konwersacji z klientami, ale może być również odebrana jako przejaw szczególnej 
gościnności. W kontekście kultywowanych w miejscu pracy kawowych zwyczajów z ba-
dań wynika, że dominują formy uniwersalne, niezwiązane z konkretną tradycją lub re-
gionem. Globalizacja zwyczajów kawowych sprawia, że pomimo rosnącej świadomości 
różnorodności kulturowej w kontekście przygotowywania i spożywania kawy, zwyczaje 
biurowe pozostają pod tym względem neutralne, a potencjał, jaki niesie ze sobą trady-
cja, pozostaje niewykorzystany.
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Twenty Five Years of Balanced Scorecard as a Strategy 
Performance Management Tool in an Organization

Abstract: BSC is the basis of a strategy-oriented organization. It is a proven tool for measu-

ring and performance reporting. This tool translates the mission and strategy into goals and 

a system of measures compiled in four perspectives: financial, market, process and develop-

ment. The aim of the article is to show the path to BSC, its essence, structure, way of functio-

ning, conditions of effectiveness, benefits that BSC brings. The article uses the analysis of 
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Wprowadzenie

BSC (Balanced Scorecard) to zrównoważona karta wyników, która poprzez mechanizm 
pomiaru umożliwia umiejscowienie strategii w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. 
Stanowi ona podstawę organizacji zorientowanej na strategię. Coraz częściej podkreśla 
się, że jest to nie tylko narzędzie pomiaru i raportowania dokonań, ale narzędzie oceny 
i kontroli poziomu realizacji założonych celów i adekwatności oraz efektywności działań 
służących ich osiągnięciu. To alternatywna propozycja w stosunku do tradycyjnych syste-
mów finansowych, wskazuje, co powinno być w organizacji mierzone, aby jak najlepiej 
ocenić efektywność organizacji w realizacji strategii oraz by umożliwić w krótkim okresie 
ocenę adekwatności samej strategii. Jest to instrument zarządzania strategicznego, który 
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pozwala na umiejscowienie długookresowej strategii firmy w systemie zarządzania przed-
siębiorstwa poprzez mechanizm pomiaru. Narzędzie to przekłada misję i strategię na cele 
i system mierników zestawionych z perspektywami wydzielonymi w organizacji. Ponadto 
określa cele biznesowe organizacji, które wychodzą poza obszar celów finansowych. Jest 
narzędziem, umożliwiającym wyznaczenie działań, które są znaczące z punktu widzenia 
tworzenia wartości. Wskazuje czynniki, które są w stanie kształtować efektywność w krót-
kim okresie oraz wpływać na sukces finansowy i rynkowy w długim okresie. Pozwala na 
ocenę efektywności w takich procesach zarządzania, jak: dopracowanie strategii, wyjaś-
nianie celów i mierników strategicznych, określanie możliwości integracji z systemem za-
rządzania w  takich obszarach, jak planowanie, wyznaczanie celów oraz podejmowanie 
inicjatyw strategicznych służących usprawnianiu systemów uczenia się i nauczania. Celem 
artykułu jest pokazanie drogi dojścia do BSC, wskazanie na jej istotę, strukturę, proces 
funkcjonowania, warunki skuteczności BSC, korzyści, jakie przynosi BSC. Ponadto celem 
pracy jest pokazanie roli, znaczenia i różnorodności w określaniu BSC, które można spot-
kać w ujęciach teoretycznych i praktycznych, tworzonych i funkcjonujących w ciągu ostat-
niego ćwierćwiecza. Artykuł opiera się na krytycznej analizie dostępnej literatury, wnio-
skowaniu i własnych doświadczeniach autorki pracy.

Droga prowadząca do powstania BSC

Koncepcja BSC ma swoje źródło i podłoże w praktyce. Jest rezultatem projektu pt. Mierze-
nie efektywności w organizacjach przyszłości, który realizowany był w 1990 roku w dwuna-
stu wiodących firmach amerykańskich przez prof. Harvard Business School R.S. Kaplana 
oraz D.R. Nortona. Miał on na celu badanie istniejących sposobów mierzenia efektywno-
ści, stosowanych przez najbardziej znaczące firmy amerykańskie. Wyniki badań uzyska-
nych w trakcie realizacji projektu umożliwiły opracowanie narzędzia wielowymiarowego 
pomiaru i analizy osiągnięć przedsiębiorstwa. 

W procesie prowadzącym do powstania BSC ważne okazały się także inne okolicz-
ności. W 1987 roku amerykańska firma Annalog Devices Inc. (ADI) opracowała nowe na-
rzędzie pomiaru dokonań przedsiębiorstwa: Corporate Scorecard. Na początku lat 80. 
miał miejsce kryzys na rynku półprzewodników. ADI starał się utrzymać pozycję lidera 
innowacyjnego. Kryzys zmuszał ADI do produkcji seryjnej, która stała się tańsza i mu-
siała spełniać warunki realizowania zamówień, jak między innymi: odpowiednia jakość 
produktu, czas realizacji, przychody ze sprzedaży, czas wejścia nowego produktu. Zasto-
sowano wówczas mechanizm Half-Life, co umożliwiało wskazanie, w jakim czasie możli-
we jest usprawnienie w każdym obszarze (ok. 50%). Cele do osiągnięcia zawarto w struk-
turze pomiaru określanej jako Corporate Scorecard, która zawierała miary finansowe 
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i niefinansowe, takie jak: terminowość dostaw, długość czasu dostawy, jakość, efektyw-
ność, koszt wytwarzania, innowacyjność [Świderska 2002, ss. 13 –30]. W 1988 roku Apple 
Computer rozpoczęła reingineering wybranych procesów biznesowych oraz pomiar 
dokonań. System pomiaru skupiał się na miarach finansowych. Firma KPMG włączyła się 
w proces analizy stanu obecnego procesu pomiaru i zaproponowała kształt przyszłego 
systemu pomiaru. W 1990 roku KPMG zorganizowała grupę badawczą, której celem było 
opracowanie nowoczesnego systemu pomiaru dokonań, który wyeliminowałby niedo-
skonałości systemu pomiaru opartego na miarach finansowych [Zrównoważona karta… 
2012]. Projekt ten to Mierzenie efektywności w  organizacjach przyszłości. Pracowali nad 
nim m.in. Kaplan i Norton. Przez okres jednego roku grupa opracowała nowy model po-
miaru dokonań. Vice szef ADI Arthur M. Schneiderman zaprezentował grupie badawczej 
Corporate Scorecard, opracowany przez ADI, stanowiło to punkt wyjścia do prac nad 
BSC. Corporate Scorecard została przekształcona w system pomiaru, który komuniko-
wał intencję strategiczną przedsiębiorstw oraz system pomiarowy i monitorujący jego 
dokonania w odniesieniu do wyznaczonych celów strategicznych. W rok po zakończeniu 
projektu Kaplan i Norton opisali wyniki prac tej grupy w Harvard Business Review [Kaplan, 
Norton 1992, ss. 71–79]. Robert Kaplan i David Norton wyszli z założenia, że kapitał in-
telektualny sam z siebie nie ma określonej wartości rynkowej [Pietrzak 2003, ss. 12–15], 
dlatego skupili się na włączeniu składników kapitału intelektualnego do strategii firmy 
i połączeniu z ogólną wizją rozwoju. Karta zbudowana jest ze wskaźników służących po-
łączeniu wizji i strategii, która jest wyrażona w postaci konkretnych celów i służy okre-
śleniu postępu w realizacji strategii organizacji. Wskaźniki w BSC zostały zintegrowane 
we wzajemnie powiązanych ze sobą obszarach, które mają charakter finansowy i niefi-
nansowy i  służą do określenia rezultatów działań stymulujących rozwój [Paliszkiewicz 
2005, ss. 41–42]. Dziś mamy do czynienia z wieloma pracami doktorskimi poświęconymi 
BSC, z tysiącami wdrożeń BSC realizowanych przez autorów BSC oraz setką konsultan-
tów na całym świecie. W rankingach metod i koncepcji biznesowych BSC jest uznane za 
najlepszą koncepcję biznesową opracowaną w latach 90. Natomiast miesięcznik Harvard 
Business Review zaliczył BSC do stu najważniejszych idei gospodarczych XX wieku. Auto-
rzy podkreślają, że tradycyjne wskaźniki finansowe nie mogą być podstawą zarządzania 
nowoczesnym przedsiębiorstwem, dlatego w opracowanej metodzie zaproponowano 
cztery perspektywy: finansową, klientów, procesów wewnętrznych oraz wiedzy i rozwo-
ju, które powinny zabezpieczyć zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa.

Z czasem Kaplan i Norton rozbudowali zadania postawione przed BSC. Oznacza to, że 
obok pomiaru i monitorowania dokonań potraktowali BSC jako system wdrażania, urze-
czywistniania oraz egzekwowania strategii [Jaruga, Kabalski, Szychta 2010, s. 777]. Kon-
sekwencją takiego podejścia było traktowanie BSC jako instrumentu wykorzystywanego 
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w charakterze narzędzia umożliwiającego wizualizację strategii oraz powiązań przyczyno-
wo-skutkowych, jakie występują w obszarze jej założeń. Proces ten umożliwił zrozumienie 
przez pracownika relacji, współzależności, jakie zachodzą pomiędzy ich przedsięwzięcia-
mi i realizowanymi zadaniami a celami firmy oraz stopniem ich realizacji [Świerk 2009, s. 55] 
Współcześnie BSC znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach, które wdrażają założe-
nia CSR, odgrywa ona rolę ważnego narzędzia umożliwiającego kreację wartości przed-
siębiorstwa. W warunkach narastającego znaczenia innowacji BSC jest narzędziem, które 
wpływa na kształtowanie świadomości znaczenia strategii innowacyjnych w warunkach 
postępujących zmian otoczenia i narastającej konkurencji. 

Ewolucję koncepcji BSC można ująć w czterech etapach (generacjach) [Świerk 
2009, ss. 54–95]:

 · lata 1990 –1993: zbiór miar służących kadrze zarządzającej do kompleksowej oceny 
działalności przedsiębiorstwa w obszarach: finanse, klienci, procesy wewnętrzne, wie-
dza i rozwój, służą temu mierniki finansowe i niefinansowe w liczbie 15 20 miar,
 · lata 1994–1996: kompleksowy system zarządzania organizacją w aspekcie strategicz-

nym i  operacyjnym, uwydatniający strategiczny charakter karty, kładzący nacisk na 
zarządzanie organizacją ukierunkowane na wdrażanie strategii poprzez przełożenie 
jej na spójny zestaw celów strategicznych, mierników i działań. Umożliwia wdrażanie 
strategii w długim okresie,
 · lata 2000–2003: rozbudowanie BSC o mapę strategii, będącą jej opisem i punktem 

wyjścia do jej tworzenia; narzędzie staje się systemem opisywania, wdrażania, moni-
torowania i egzekwowania strategii przedsiębiorstwa. Mapa umożliwiła wizualizację 
strategii i związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy elementami, co umożliwiło 
zrozumienie związków pomiędzy pracą ludzi a celami organizacji. Tu wskazano na za-
sady organizacji zorientowanej na strategię: mobilizacja do zmian, przetłumaczenie 
strategii na działania operacyjne, dopasowanie organizacji do strategii, strategia co-
dziennym zadaniem pracowników, strategia ciągłym procesem [Kaplan 2005],
 · lata 2004 i dalsze: BSC staje się modelem synergii organizacyjnej poprzez zintegro-

wanie aktywów niematerialnych ze strategią, BSC jest rozbudowywana w perspekty-
wie wiedzy i  rozwoju, nacisk położony został na mierzenie strategicznej gotowości 
aktywów niematerialnych. Propozycja twórców metody to powołanie biura zarządza-
nia strategią, co stanowi konsekwencję przekształcenia BSC z projektu w ciągły proces 
dopasowywania i zarządzania przedsiębiorstwem [Kaplan, Norton 2006, s. 254].

W ciągu 25 lat funkcjonowania BSC w literaturze i praktyce przedsiębiorstw powstało 
wiele jej określeń (tabela 1).
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Tabela 1. Rozumienie BSC po 25 latach funkcjonowania w teorii i praktyce

Narzędzie zabezpieczenia zrównoważonego rozwoju
Zrównoważone patrzenie na efektywność
Mapa drogowa, ścieżka, według której poprawa aktywów niematerialnych przekłada się na rezultaty 
widoczne w kategoriach finansowych
Wspólny język dla kierownictwa
Środek informacji i komunikowania
Interaktywny system dla dyskusji i dialogu dla wypracowania sposobu postępowania w przyszłości
Naturalne i potężne narzędzie zarządzania i kształtowania świadomości biznesowej
Nowa struktura opisywania strategii przez łączenie aktywów materialnych i niematerialnych
Najbardziej popularna metoda wyceny wiedzy i kapitału intelektualnego, umożliwia obniżenie 
kosztów raportowania wyników
BSC i mapy strategii to podstawa strategicznych dyskusji
Narzędzie umożliwiające pomiar i zarządzanie zasobami niematerialnymi
Narzędzie pomiaru efektywności finansowej, rynkowej, procesowej i rozwoju
Narzędzie pomiaru i raportowania dokonań
Narzędzie przekładania misji i strategii na cele i system mierników w czterech perspektywach: 
finansowej, procesowej, rynkowej, rozwojowej
Narzędzie monitorujące w systemie kontroli
Ważny składnik procesu oceny ryzyka
Narzędzie kreacji wartości przedsiębiorstwa
Narzędzie wspomagające implementację założeń CSR
Narzędzie pokazujące znaczenie innowacji w przedsiębiorstwie
Narzędzie oceny i kontroli wewnętrznej ukierunkowanej na strategię 
Ważny mechanizm kontrolny
Narzędzie wykorzystywane jako system wczesnego ostrzegania
Wspólny język dla kierownictwa i pracowników uczących się, na czym polega opracowanie i realizacja 
strategii
Narzędzie ukazujące całokształt działalności przedsiębiorstwa
System mierników pozwalający skutecznie zarządzać kapitałem intelektualnym na poziomie 
strategicznym i operacyjnym, jednocześnie monitorujący wyniki finansowe
Narzędzie oceny efektywności i skuteczności działania organizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnej literatury i doświadczeń własnych.

Miarą aktualności problematyki związanej z BSC jest stopień zainteresowania nią, co 
odzwierciedlają publikacje. Na rysunku 1 przedstawiono liczbę publikacji z bazy Web of 
Science.
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Rysunek 1. Liczba publikacji z bazy „Web of Science Core Collection” (Clarivate 
Analytics) zawierających w tytule frazę „Balanced scorecard” w latach 1993–2017

Źrodło: https://apps.webofknowledge.com/, dostęp: 23.07.2018.

Rysunek 2. Liczba publikacji z bazy „Web of Science Core Collection” (Clarivate 
Analytics) zawierających w tytule frazę „Balanced scorecard” z uwzględnieniem 
obszarów, w których zastosowano BSC w latach 1993–2017

Źrodło: https://apps.webofknowledge.com/, dostęp: 23.07.2018.
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Istota BSC

W warunkach zmian otoczenia koniecznością staje się uwzględnianie w decyzjach zarówno 
wartości materialnych, jak i niematerialnych. Poszukuje się także narzędzi, które mogą do-
starczyć informacji niezbędnych przy podejmowaniu trafnych decyzji przez kierownictwo 
oraz ocenie skuteczności działania osób zarządzających przedsiębiorstwem. BSC cieszy się 
coraz większą popularnością Jest ona narzędziem, które umożliwia przełożenie strategii na 
działania oraz wskazanie celów w perspektywie finansowej, klientów, procesów wewnętrz-
nych i rozwoju. Stosowanie w przedsiębiorstwie wyłącznie miar i wskaźników finansowych 
w XXI wieku już nie wystarczy. Konieczne jest uwzględnianie w działalności zarówno miar fi-
nansowych, jak i niefinansowych [Durak 2003, ss. 13–52], ponieważ udział zasobów niemate-
rialnych wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw systematycznie wzrasta. Potwier-
dza to Dyrektywa 2014/95/UE oraz nowelizacja Ustawy o rachunkowości [www.mf.gov.pl]. 
Dyrektywa w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różno-
rodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy wprowadziła dwa rodzaje obowiązków dla 
częściowo różnego zakresu jednostek: ujawniania rozszerzonych informacji niefinansowych 
– na poziomie jednostkowym: największe z dużych JZP (jednostki zainteresowania publicz-
nego: średnioroczne zatrudnienie powyżej 500osób, suma bilansowa powyżej 20 mln EUR 
lub obroty netto powyżej 40 mln EUR) – na poziomie skonsolidowanym: największe z dużych 
JZP będące jednostką dominującą grupy kapitałowej; oraz ujawnianie informacji o polityce 
różnorodności w odniesieniu do składu organów spółki (tylko duże spółki giełdowe). Dyrek-
tywa wprowadza dla JZP wymóg ujawniania w sprawozdawczości z działalności minimum 
istotnych informacji dotyczących spraw środowiskowych, pracowniczych, społecznych oraz 
ujawniania miedzy innymi opisu polityki prowadzonej w danym zakresie, jej rezultatów, ry-
zyk i zarządzania ryzykiem w kwestiach niefinansowych. Umożliwia też raportowanie według 
wybranych przez spółki zasad (własnych, krajowych, unijnych, międzynarodowych [https://
ksiegowosc.infor.pl]. Jednym z narzędzi wykorzystywanym w procesie raportowania jest BSC.

Zrównoważona Karta Wyników ukazuje całokształt działalności organizacji. Integru-
je zespół finansowych i pozafinansowych wskaźników pozwalających na bieżące moni-
torowanie stanu organizacji. Wskaźniki te ujęte są w czterech różnych perspektywach 
Kaplan, Norton 2001, s. 365; Gołębiowski 2001, s. 418]:

 · finansowej (financial perspective) – obrazuje przetrwanie organizacji, wzrost/rozwój, 
rentowność zainwestowanego kapitału, przykładowy miernik: przychody ze sprzedaży,
 · klienta (customer perspective) – obrazuje pozycję rynkową, zaspokajanie potrzeb 

i wymagań klientów, wizerunek organizacji, rentowność klienta, czas reakcji na zmiany 
wymagań, czas reakcji na zmiany wymagań, partnerstwo z nabywcami, przykładowy 
miernik: liczba reklamacji,
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 · procesów wewnętrznych (internal business perspective) – służy identyfikacji działań 
i procesów kluczowych dla realizacji celów określonych w perspektywie klientów i finan-
sów, obejmuje procesy innowacyjne (badanie ukrytych potrzeb klientów i produkowa-
nie wyrobów zaspokających te potrzeby), operacyjne (wytwarzanie produktów i dostar-
czanie) i  obsługi posprzedażnej (podnoszenie wydajności, zmiany struktury kosztów, 
obniżenie kosztów), przykładowy miernik: liczba wyprodukowanych wyrobów,
 · rozwoju, innowacji i uczenia się (innovation and learning), obejmuje potencjał kadrowy, 

mierzony rotacją, wydajnością i  satysfakcją pracowników, możliwości systemów infor-
macyjnych oraz poziom motywacji, decentralizacji oraz bieżności celów, cele i mierniki 
determinujące rozwój organizacji, rozwoju, przywództwo technologiczne, szybką reak-
cję na zmiany otoczenia, budowanie kompetencji, przykładowy miernik: liczba szkoleń.

Służą one określeniu czynników, które wpływają na obecny i  przyszły sukces fir-
my. Wszystkie perspektywy są od siebie zależne i  wzajemnie powiązane, co sprawia, 
że organizacja oceniana jest kompleksowo. Każda z perspektyw zawiera najważniejsze 
z punktu widzenia przyjętej strategii cele, mierniki ich realizacji oraz przedsięwzięcia, ja-
kie muszą być zrealizowane dla osiągnięcia przyjętych celów. Wybór celów i mierników 
odpowiadających strategii firmy w poszczególnych perspektywach jest sprawą indywi-
dualną każdej organizacji, podobnie jak dobór perspektyw oraz ich hierarchia w łańcu-
chu obrazującym zależności przyczynowo-skutkowe.

Podejmując decyzję o wdrożeniu BSC, należy podjąć następujące kroki:
 · określenie celów strategicznych i kluczowych czynników wpływających na ich realizację, 
 · rozpoczęcie procesu wyjaśniania i  integracji, będącego podstawą podejmowania 

działań przez pracowników rozumiejących długookresowe cele organizacji oraz stra-
tegię służącą realizacji celów organizacji,
 · określenie trzy- lub pięcioletnich celów, które umożliwia przekształcenie organizacji,
 · strategiczne sprzężenie zwrotne i proces uczenia się.

BSC to narzędzie usprawniające system komunikacji strategii, pozwalające na prze-
łożenie strategii na działania, które wspierają proces kreacji wartości przez organizacje 
[Jabłoński, Jabłoński 2011, s. 39]. BSC umożliwia weryfikację stopnia realizacji założonych 
celów i  kontroli efektywności realizacji strategii [Skowronek-Mielczarek, Leszczyński 
2007, ss. 84–99].

BSC to naturalne i potężne narzędzie zarządzania, a mapy strategii to podstawa stra-
tegicznych dyskusji. Karta powinna zawierać od 20–25 mierników [Kaplan, Norton 2001]:

 · perspektywa finansowa: 5 mierników, czyli 22%,
 · perspektywa klienta: 5 mierników, tj. 22%,
 · perspektywa procesów wewnętrznych 8 mierników, czyli 34%,
 · perspektywa wiedzy i rozwoju 5 mierników, czyli 22%.
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Oznacza to w strukturze mierników w BSC, że 80% powinno przypadać na mierniki 
niefinansowe [Best Practices 1999].

W każdej z przyjętych perspektyw przedsiębiorstwo powinno określić [Wierzbiński 
2008, ss. 122–128]:

 · cele o charakterze strategicznym i cele szczegółowe,
 · mierniki służące mierzeniu stopnia wykonania poszczególnych celów,
 · wartości, jakie powinny przyjąć mierniki,
 · działania niezbędne do realizacji celów.

Warunkiem efektywnego wykorzystania BSC jest zrównoważenie miar stosowanych 
przez przedsiębiorstwo. Dotyczy to różnych miar, w tym finansowych i niefinansowych, 
długo- i  krótkoterminowych. Zróżnicowanie wyników w  czterech perspektywach po-
winno dotyczyć [Lewandowski, Likierski 2005, s. 33]:

 · celów krótko- i długoterminowych,
 · mierników finansowych i niefinansowych,
 · wskaźników finansowych i niefinansowych,
 · wskaźników wynikowych (przeszłość),
 · wskaźników prognozujących (przyszłość),
 · celów skwantyfikowanych, miękkich, subiektywnych,
 · wskaźników zewnętrznych dotyczących akcjonariuszy,
 · wskaźników wewnętrznych dotyczących pracowników i procesów.

Rozwiązania w ramach BSC powinny być wdrażane w sposób przemyślany, konse-
kwentny i dokładny, wymaga ona włączenia w ten proces całej kadry i pracowników.

BSC jako ważne narzędzie zarządzania w organizacji

BSC jako koncepcja zarządzania strategicznego rozwija się od lat 90. XX wieku. Słowo balan-
ced oznacza wyważony, kompleksowy, zrównoważony, zbilansowany, natomiast scorecard 
to karta wyników, karta dokonań, tablica wyników. Jest narzędziem, bo umożliwia realiza-
cję wszystkich funkcji zarządzania strategicznego. Odgrywa rolę narzędzia oceny i kontroli 
wewnętrznej, ukierunkowanej na strategię przedsiębiorstwa, w którym jest wprowadzona, 
stanowi ważny element kształtujący środowisko kontroli. Pokazuje także wpływ ryzyka na 
proces podejmowania decyzji. Możliwe jest to dzięki opracowanemu zbiorowi miar i  ich 
wartości, które umożliwiają monitorowanie oraz ocenianie stopnia realizacji założonych ce-
lów i strategii. Porównanie wskaźników planowanych z faktycznie osiągniętymi umożliwia 
pokazanie wpływu nośników ryzyka, a zatem umożliwia wskazanie czynników otoczenia 
(zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych), które mogą stanowić zagrożenie dla realizacji 
strategii. W dalszej kolejności możliwe jest podjęcie działań mających na celu ograniczenie 
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lub eliminację negatywnych skutków działań. BSC pozwala przełożyć strategię na cele, dzia-
łania i inicjatywy, które podlegają mierzeniu w oparciu na zrównoważonym zestawie mierni-
ków. Uzasadnieniem używania określenia zrównoważona karta jest to, że zachowuje odpo-
wiednie proporcje pomiędzy zewnętrznymi miernikami satysfakcji klienta a wewnętrznymi 
miernikami efektywności kluczowych procesów i  rozwoju. Równowaga dotyczy w  BSC 
mierników efektów zdarzeń przeszłych i przyszłych [Kaplan, Norton 2007, s. 29].

W  polskiej literaturze występuje kilka innych terminów definiujących BSC. Nazwy, 
jakie możemy spotkać to: Zrównoważona karta Wyników, Zbilansowana Karta Wyników, 
Kompleksowa Karta Wyników, Zrównoważony Zestaw Wskaźników, Zrównoważona 
Sprawozdawczość lub Zrównoważony Arkusz Ocen.

BSC traktowana jest jako ważne narzędzie zarządzania strategicznego. BSC [Brzo-
zowski, 2004, s. 16]:

 · to system zarządzania przedsiębiorstwem, który jest narzędziem realizacji planu 
strategicznego przedsiębiorstwa,
 · umożliwia przełożenie strategii na cele mierzalne,
 · umożliwia powiązanie odpowiednich mierników, które wskazują na stopień realiza-

cji celów z osobami odpowiedzialnymi,
 · wytycza kierunki rozwoju,
 · poprzez plan strategiczny wskazuje co, kiedy i gdzie powinno być osiągnięte.

Zrównoważona karta wyników to bardzo ważny mechanizm kontrolny. Pełnienie tej 
funkcji przez BSC możliwe jest poprzez [Krawczyk 2014]: sformalizowaną formę, inter-
pretację wskaźników oraz wskazanie ich oczekiwanej wartości, raportowanie dokonań 
BSC. Jest to także narzędzie informowania i  komunikowania. Jego konstrukcja, dzięki 
systemowi pomiaru, przybliża strategię oraz cele i działania, które stanowią instrumen-
ty umożliwiające realizację strategii. To sprawdzone narzędzie przełożenia strategii na 
szczegółowe zadania oraz pokazujące wskaźniki, które służą monitorowaniu stopnia 
realizacji strategii. To także sprawdzone narzędzie monitorowania w systemie kontro-
li, które odgrywa swoją rolę dzięki bieżącej weryfikacji wartości przyjętych i faktycznie 
osiągniętych miar. BSC stwarza możliwości oceny oraz kontroli dokonań i stopnia reali-
zacji strategii w poszczególnych perspektywach.

Monitoring może umożliwić uzyskanie odpowiedzi na ważne pytania, w tym [Kraw-
czyk 2014, s. 57]:

 · czy pracownicy rozumieją zadania i odpowiedzialności, jakie zostały im powierzone,
 · czy przyjęte w BSC zadania służą realizacji celów strategicznych i czy nie należy ich 

modyfikować,
 · czy wskaźniki i ich wartości są adekwatne do przyjętych w BSC celów i działań służą-

cych ich realizacji i czy nie należy ich zmienić,
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 · jaka jest efektywność realizacji zadań i założonych celów,
 · jakie są dokonania i wyniki przedsiębiorstwa na każdym etapie realizacji strategii,
 · jaki jest stopień realizacji strategii. 

Zrównoważona karta wyników to narzędzie wykorzystywane jako system wczesne-
go ostrzegania (SWO). W BSC i SWO monitoruje się parametry i wskaźniki, które służą 
jako narzędzia umożliwiające badanie otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego przed-
siębiorstwa. Zastosowane mierniki spełniają kryteria miar stosowanych w  systemach 
wczesnego ostrzegania. By przyniosły oczekiwane efekty, konieczne jest ich zrozu-
mienie, umiejętność poprawnej interpretacji i wnikliwa obserwacja, co zapewni wgląd 
w występujące trendy, dostosowanie do zachodzących zmian, wzrost efektywności we 
wszystkich wymiarach, tj. finansowej, procesowej, rynkowej i uczenia się [Skowronek-
Mielczarek, Leszczyński 2007]. BSC to sprawdzone narzędzie wspomagające system 
zarządzania oraz kontroli jednostki. Umożliwia usprawnianie systemu komunikacji stra-
tegii, monitorowanie jej realizacji, wskazuje argumenty potwierdzające konieczność 
wprowadzenia zmian będących konsekwencją zmienności otoczenia oraz ułatwia ich 
implementację.

Strategiczna karta Wyników występująca w roli narzędzia kontrolnego może przy-
nieść różne korzyści, w tym [Skowronek-Mielczarek, Leszczyński 2007, s. 86]:

 · weryfikację, czy cele strategiczne są jasne, mierzalne i możliwe do osiągnięcia,
 · sprawdzenie, czy wszystkim pracownikom zakomunikowane zostały cele, za które są 

odpowiedzialni, z użyciem czynników sukcesu oraz miar ich realizacji,
 · możliwość monitorowania stopnia realizacji strategii,
 · możliwość monitorowania i oceny dokonań w trakcie realizacji strategii,
 · umożliwienie identyfikacji zagrożeń wewnętrznych i  zewnętrznych mogących za-

grozić realizacji strategii,
 · zarekomendowanie działań korygujących w przypadku wystąpienia zagrożeń, a na-

wet wdrożenie działań naprawczych, prowadzących do wyeliminowania obszarów 
problemowych,
 · wsparcie kierownictwa w podejmowaniu decyzji strategicznych,
 · usprawnianie kontroli wewnętrznej w zakresie procesu realizacji strategii.

Bardzo dużą zaletą BSC jest to, że uwzględnia wskaźniki odnoszące się do przeszłości 
i przyszłości [Dąbrowski 2011, s. 33]. Odnosząc się do BSC, autorzy wskazują, że dotychczas 
żaden ze stosowanych w rachunkowości zarządczej raportów nie generował tylu różno-
rodnych, jasnych i przejrzystych danych [Sobańska, Królikowska 2004]. Dlatego jest to na-
rzędzie coraz częściej wykorzystywane w raportowaniu wartości niematerialnych. 

M. Sierpińska wskazuje na następujące ważne cele wdrożenia BSC [Sierpińska, Nie-
dbała, 2003, s. 113]:



166

Elżbieta Skrzypek

 · komunikowanie i wyjaśnianie celów organizacji kierownikom niższych szczebli za-
rządzania i pracownikom, dostawcom, odbiorcom, inwestorom,
 · unaocznienie firmie i  jej współpracownikom rzeczywistego znaczenia opracowa-

nych i analizowanych kierunków rozwoju,
 · umożliwienie wykorzystania wszystkich potencjałów rozwoju i rentowności,
 · koncentracja na wynikach o kluczowym znaczeniu dla rozwoju,
 · doprowadzenie do zbieżności celów pracowników z celami przedsiębiorstwa jako 

całości,
 · tworzenie podstaw do doskonalenia systemu wynagrodzeń,
 · poprawa wykorzystania inwestycji w kapitał intelektualny, lepsze zarządzanie wie-

dzą dzięki zmotywowanym pracownikom,
 · wzrost zysków poprzez odkrycie i wykorzystanie wewnątrzzakładowych potencja-

łów synergicznych w poszczególnych obszarach przedsiębiorstwa,
 · wskazanie czynników krytycznych, które wymagają szczególnej uwagi,
 · możliwości wskazania najważniejszych miejsc decydujących o efektach działalności,
 · wprowadzenie systemu wczesnego ostrzegania, umożliwiającego poinformowanie, 

w jakich obszarach ma miejsce poprawa, a gdzie występują trudności – dostarczanie 
informacji o stopniu realizacji wyznaczonych celów.

Podsumowanie

BSC odgrywa rolę narzędzia raportowania dokonań i  efektywności działania. Obecnie 
staje się narzędziem oceny i kontroli ukierunkowanej na strategię. Zrównoważone pa-
trzenie na efektywność przedsiębiorstwa powinno zabezpieczyć jego zrównoważony 
rozwój. Zbilansowana karta wyników jest narzędziem umożliwiającym wspieranie przy-
jętych przez przedsiębiorstwa celów strategicznych w  obszarze finansów, zarządzania 
wiedzą oraz relacji z klientem i procesów. Zrównoważona Karta Wyników ukazuje cało-
kształt działalności organizacji [Skrzypek 2012, ss. 313–325; Cholewicka-Goździk 2002, 
ss. 6–9]. Integruje zespół finansowych i pozafinansowych wskaźników pozwalających na 
bieżące monitorowanie stanu organizacji. Pełne możliwości BSC można osiągnąć, gdy 
spełnione zostaną następujące warunki: wszystkie miary są opracowane na bazie przy-
jętej wizji i strategii firmy, miary powinny łączyć się w sposób przyczynowo-skutkowy, 
by mogły opisać strategię, powinny się też nawzajem równoważyć, chodzi tu o  miary 
wynikowe i prowadzące. Miary wynikowe to wskaźniki, które pokazują rezultaty działań 
mających miejsce w przeszłości, natomiast miary prowadzące to wskaźniki, które poka-
zują możliwe do osiągnięcia rezultaty w przyszłości, z uwzględnieniem podejmowanych 
obecnie działań. Ważna jest ponadto równowaga miar obiektywnych i  subiektywnych 
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oraz finansowych i  niefinansowych, miar krótkoterminowych i  długoterminowych, ze-
wnętrznych i  wewnętrznych. BSC to kompleksowe narzędzie zarządzania integrujące 
wokół strategii wszystkie systemy zarządzania. Koncepcja ta jest sprawdzonym sposo-
bem na uzyskanie poprawy w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem. Potwierdza to 
wzrastająca liczba wdrożeń BSC w przedsiębiorstwach oraz wyniki badań zawarte w licz-
nych pracach i artykułach naukowych. 
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podatkowa

Interventionism or liberalism – which tax policy

Abstract: In macroeconomics there is a constantly recurring dispute between supporters of 

state intervention and supporters of liberal politics. An important role in these processes is 

played by the state’s tax policy. The collapse of the concept of the liberal economic era led 

to a return to an economy in which the state will be incomparably more than to interfere, 

control and plan so far. The basis of interventionism tax is the proper use of stimulating tax 

functions, inscribed in the perspective tax strategy of the state. In all countries of the Euro-

pean Union, tax solutions are a tool not only for redistributing income, creating consump-

tion and supplying budget revenues, but also have a  fundamental role in targeting the 

behavior and activities of business entities. In Poland, a completely underrated role of taxes 

is a simulative function, urging taxpayers to comply with the intention of the legislator and 

resulting from the assumptions of economic policy, his behavior.

Key words: taxes, tax policy, interventionism, liberalism, entrepreneurship, business

Wprowadzenie

W  makroekonomii stale powraca spór między zwolennikami interwencjonizmu a  wy-
znawcami polityki liberalnej, który w  istocie dotyczy tego samego problemu: wpływu 
państwa na procesy gospodarcze. 

Historycznie ukształtowaną rolą każdego rządu jest ochrona indywidualnych wolności 
i promowania dobrobytu społeczeństwa. Aby pokryć wydatki związane z takimi zadania-
mi, rząd potrzebuje dochodów, które w  decydującej części pochodzą z  podatków. Go-
spodarka wolnorynkowa, nie jest jednak gwarantem wytworzenia wszystkich usług po-
trzebnych społeczeństwu. Przyjmując prostą formułę zależnościową w postaci realizacji 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2018
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190

Tom XIX | Zeszyt 11 | Część II | ss. 173–185



174

Wojciech Wyrzykowski

potrzeb społeczno-finansowanych przez państwo, dzięki środkom pobieranym w postaci 
podatków o odpowiedniej wysokości, nie możemy mówić o braku wpływu państwa na 
podatników i gospodarkę [Begg, Fischer, Dornbusch 1996]. 

Podstawowym argumentem uzasadniającym interwencję państwa w  gospodarce 
rynkowej jest zawodność samego rynku. Wielu ekonomistów uważa, że pomimo tego, iż 
państwo teoretycznie może wpływać na poprawę alokacji zasobów, to jednak w prakty-
ce zbyt intensywna ingerencja państwa wywołuje skutek odwrotny i to państwo wpły-
wa na nieefektywną alokację zasobów [Friedman 1989]1. Prawidłowo skonstruowany 
system podatkowy wpływa na zmniejszanie wahań koniunkturalnych, kompensuje 
wpływ czynników zewnętrznych, kształtuje dystrybucję dochodów i  dóbr społecznie 
pożądanych, kształtuje popyt, podaż, siłę nabywczą oraz zyski przedsiębiorców. Jest na-
rzędziem interwencjonizmu.

Artykuł ma na celu wskazanie, w jak dużym stopniu w następstwie kryzysu koncep-
cji liberalnych, państwo powinno stosować narzędzia interwencjonizmu, wykorzystując 
narzędzia podatkowe, a przede wszystkim stymulacyjną funkcję podatków, oraz w jakim 
stopniu zależne jest to od posiadanej strategii podatkowej.

Historyczne koncepcje poboru podatków i wynikająca 
z nich rola państwa

Historycznie, procesom wymiaru i  ściągania danin towarzyszyły rozważania dotyczące 
zasadności ciężaru daninowego, jego ukształtowania, egzekwowania oraz sprawiedliwo-
ści podatkowej. Już na etapie koncepcji podatku jedynego, zwracano uwagę na granice 
poboru podatków, wiążąc je z pozytywnym lub negatywnym wpływem na gospodarkę 
[Owsiak 2013]. Wiek XVII i XVIII to spór między fizjokratami, a zwolennikami tworzenia 
systemu podatkowego, czyli merkantylistami. Pierwsi, podkreślali znaczenie pracy, roz-
wój rolnictwa i uprawę ziemi, jako jedyne źródła bogactwa (François Quesnay). Drudzy 
uznawali, że gospodarkę należy chronić za pomocą systemu podatków. Teorie te dały 
podstawę do systematyzacji i standaryzacji prawa podatkowego (J.B. Colbert). Rozpoczął 
się nieustający, spór związany z koncepcjami zasad pobierania podatków, rozkładu cięża-
ru podatkowego oraz zasad redystrybucji, a nade wszystko roli państwa w tym obszarze. 
Różnice poglądów są skrajne i ewoluując, wracają do punktu wyjścia. Dwie główne teorie 
podatkowe można określić jako stanowiska: liberalne i  interwencjonizmu państwowe-
go. Pierwsza z nich charakteryzuje się: ograniczonym odziaływaniem państwa na kształt 

1 „Jeśli płacicie ludziom za to, że nie pracują, a każecie im płacić podatki, gdy pracują, nie dziwcie się, że macie 
bezrobocie”.
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systemu podatkowego, mniejszym zapotrzebowaniem na gromadzone środki, reduko-
waniem zadań finansowanych przez państwo, deklaracjami zmniejszania poboru podat-
ków. Idea interwencjonizmu podatkowego opiera się natomiast na przekonaniu o ko-
niecznym udziale państwa w funkcjonowaniu systemu gospodarczego. Przedstawiciele 
tego nurtu uważają, że podatki są idealnym narzędziem realizacji zachowań podatników, 
stąd też powinny stanowić podstawowe narzędzie oddziaływania państwa na gospodar-
kę. Traktują system podatkowy jako szczególny instrument finansowy, który umożliwia 
realizację celów ekonomicznych i społecznych państwa, a funkcje podatków nie ograni-
czają się wyłącznie do spełniania funkcji dochodowych.

Koncepcje konstruowania nowoczesnego systemu podatkowego nakreślone zostały 
przez Adama Smitha [1954]. Lokując koncepcje podatkowe w obszarze poglądów libe-
ralizmu gospodarczego uznawał, że prawa obiektywne rządzące życiem gospodarczym 
i społecznym muszą być uwzględniane, również przy realizacji dochodów budżetowych 
państwa. Doktryna poboru podatków powinna być oparta na neutralności polityki 
podatkowej, niwelowaniu wpływu opodatkowania na hamowanie aktywności gospo-
darczej i  oszczędności społeczeństwa oraz na wprowadzeniu podatków pośrednich, 
co wpływa na sprawiedliwsze rozłożenie ciężaru podatkowego. Kontynuatorami myśli 
Smitha byli przedstawiciele tzw. ortodoksyjnej teorii finansów. J.B. Say [1960] prezento-
wał pogląd o potrzebie maksymalnego zawężania funkcji państwa i ograniczaniu zadań 
finansowanych bezpośrednio z  budżetu, co spowoduje jego zrównoważenie. Podatki 
powinny być jak najbardziej dogodne dla płacących, sprawiedliwe i  moralne. Należy 
ograniczać ulgi i przywileje. 

Kontynuatorem liberalnych teorii wpływu państwa na gospodarkę był John S. Mill, 
uważany za twórcę liberalizmu demokratycznego (socjalnego). Utrzymywał on, że poli-
tyka podatkowa państwa powinna być realizowana tak, aby maksymalnie uszczęśliwiać 
obywateli. Dochód powinien im być pozostawiany w jak największych rozmiarach a po-
bieranie podatków od wyższych dochodów jest karaniem za pracowitość.

Zmiany społeczne i gospodarcze przełomu XIX i XX wieku, charakteryzujące się kry-
tyką wolnorynkowej gospodarki, niekontrolowanej wolności gospodarczej i ograniczo-
nej roli państwa, zmieniły radykalnie poglądy i poddały krytyce koncepcje liberalne. Od-
rzucając zasady ekonomii klasycznej, zaczęto podkreślać rolę państwa, które realizując 
politykę protekcjonizmu powinno zapewnić akumulacje kapitałów, rozwój gospodarczy 
i osiąganie zysków. Odkryto, że najlepszym narzędziem realizacji wpływu państwa na 
procesy społeczne i gospodarcze są podatki. Pojawiła się redystrybucyjna funkcja po-
datków. A. Wagner jako pierwszy zwrócił2 uwagę na ich niefiskalną funkcję. Zauważył, 

2  Teoria wzrastających wydatków publicznych.
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że poziom wydatków publicznych zwiększa się wraz ze wzrostem uprzemysłowienia, 
a państwo wpływając na wzrost inwestycji nie może pozostawić sektorowi niepublicz-
nemu zadań związanych z rosnącymi potrzebami społeczeństwa, gdyż nie jest on w sta-
nie temu podołać, w konsekwencji rolę tę musi aktywnie uzupełniać. Jego koncepcja 
dążyła do pogodzenia fiskalnej i niefiskalnej funkcji podatku, godząc interesy państwa 
i  podatników. Ciężar fiskalny powinien być instrumentem oddziaływania na procesy, 
które zachodzą w gospodarce.

Kryzys lat 1929–1933 obalił pogląd, że gospodarkę mogą kształtować same mechani-
zmy rynkowe. Pojawiło się pojęcie interwencjonizmu państwowego. Wprowadził je John 
Keynes, krytyk zdolności procesów samoregulacji gospodarki. Stworzył ogólną teorię, 
obejmującą stan równowagi makroekonomicznej, przy różnym stopniu wykorzystania 
potencjału produkcyjnego. Zasada uznawana jest za jedną z pierwszych zasad ekonomii 
[Wojtyna 2000]. Keynes umiejscowił rolę podatków w gospodarce wg następującego sche-
matu: wzrost wydatków publicznych jest efektem intensyfikacji popytu na dobra i usługi 
publiczne. Konsumenci kreują popyt. Ten z kolei może być stymulowany przez odpowied-
nią podaż pieniądza. W tym miejscu pojawia się rola państwa. Wykorzystując odpowied-
nie regulacje, musi ono podwyższyć wydatki rządowe, przekazując środki podtrzymujące 
konsumpcje. W  tym samym okresie (depresji gospodarczej) maleją środki z  dotychczas 
otrzymywanych podatków. Należy zatem podnieść stawki podatkowe. Reprezentanci 
szkoły keynesowskiej wychodzą z założenia, że rynek jest niedoskonały, w związku, z czym 
uważają ingerencje państwa za konieczną i wierzą w skuteczną i aktywną politykę inter-
wencyjną3. W latach osiemdziesiątych XX wieku teoria Keynesa zaczęła być poddawana 
coraz szerszej krytyce. Wielu ekonomistów uważało, że rola państwa w gospodarce stałą 
się zbyt duża, a skutki daleko posuniętej interwencji były rozczarowujące. Stwierdzono, że 
podatki dławią prywatny sektor przedsiębiorczości a ograniczenie zaangażowania apara-
tu władzy wyzwoliłoby dodatkową inicjatywę i energię tego sektora. Teorii tej zarzucano, 
że powodując wzrost wydatków publicznych doprowadza do inflacji i rosnących podat-
ków, które generują spadek tempa wzrostu PKB. Koncepcja interwencjonizmu załamała 
się. Nastąpił zwrot w kierunku ekonomii klasycznej i ponowny rozwój koncepcji neolibe-
ralnych oraz neokonserwatywnych. Wyrazem tego, stały się nowe doktryny ekonomiczne, 
takie jak: monetaryzm, nowa ekonomia klasyczna, nowa szkoła austriacka, chicagowska 
szkoła ekonomii, ekonomiczna teoria praktyki, ekonomia podaży, czy instytucjonalizm4. 

3 Przekonanie opierają przede wszystkim na zasadzie, że rząd jako uczestnik życia gospodarczego ma przewa-
gę z uwagi na posiadane informacje.
4 Szczególną rolę w tworzeniu nowych teorii odegrali m.in. Milton Friedman, Frank Knight i George Stigler, 
Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, Robert Lucas i Thomas Sargent.
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Kierunki te krytykując interwencjonizm, akcentowały racjonalność działania podmiotów 
gospodarczych, wierząc w naturalną elastyczność rynku, zdolność do jego samoregulacji 
a podstawową rolę pełnił pieniądz. Państwo powinno stać się jednostką oszczędną, redu-
kującą wydatki, a tym samym ograniczającą ich pobór. Kolejne kryzysy, które pojawiły się 
w ostatnich latach, spowodowały powrót do idei eksponującej interwencyjną rolę pań-
stwa, realizowaną przy wykorzystaniu polityki podatkowej.

Wpływ unijnej polityki podatkowej na kształtowanie 
wewnętrznej polityki podatkowej.

Zbliżenie systemów prawnych krajów członkowskich Unii Europejskiej ma charak-
ter procesów harmonizujących systemy podatkowe, a  nie procesów unifikujących 
prawo. Uznano, że aparat podatkowy ma podstawowe znaczenie dla suwerenności 
państw członkowskich UE5. Obszarem obowiązkowej harmonizacji zostały objęte je-
dynie podatki służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku. 
Zakres działań harmonizujących odnosi się do podatków obrotowych, akcyzy i  in-
nych rodzajów podatków pośrednich (art. 110–113 TFUE). W sposób pośredni regu-
lowane są również sprawy podatkowe mające wpływ na tworzenie rynku wewnętrz-
nego (art. 114–118 TFUE) oraz odnoszące się do swobodnego przepływu osób, usług 
i  kapitału (art. 45–66 TFUE), ochrony środowiska (art. 191–192 TFUE) i  konkurencji 
(art. 107–109 TFUE). Opodatkowanie bezpośrednie nie jest przedmiotem procesów 
harmonizujących. Nadrzędnym zadaniem unijnej polityki podatkowej jest wdrożenie 
rozwiązań prawnych, które zapewniałyby zasady neutralności dla przepływu towa-
rów, usług, kapitałów i czynników produkcji. Nie będą naruszały zasad konkurencji, 
jak i nie będą stanowić narzędzia protekcjonizmu państwowego. W tym też kontek-
ście rozwiązania przyjęte w UE mają wpływ na kształtowanie wewnętrznej polityki 
podatkowej ograniczającej nadmierne, niezgodne z  regułami swobodnego rynku 
działania interwencjonistyczne państw członkowskich. W ujęciu tym Komisja Euro-
pejska prowadzi politykę umiarkowanego interwencjonizmu podatkowego [COM 
(2001) 0260]. Przyjęcie zasad liberalnych i  pozostawienie takich działań wyłącznie 
wpływowi samoregulującego się rynku, w żadnym wypadku nie przyniosłoby ocze-
kiwanych rezultatów. Komisja jednoznacznie wskazała na potrzebę działań interwen-
cyjnych jak np. zalecenie inwestowania w usługi publiczne, promujące aktywną rolę 

5 Zgodnie z zasadami przyjętej polityki podatkowej w UE każde państwo członkowskie ma prawo wyboru ta-
kiego systemu podatkowego, jaki uzna za najbardziej odpowiedni, pod warunkiem, że przestrzega przepisów 
UE [COM (2001) 0260].
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państwa w  gospodarce. Potrzeba interwencjonizmu podatkowego znajduje swój 
wyraz również w  założonej polityce zwiększania i  zmiany struktury zatrudnienia, 
zmniejszania bezrobocia, ochrony zdrowia oraz praw konsumenckich, wspierania in-
nowacji, polityki środowiskowej i energetycznej. Wyznaczono bardzo konkretne cele 
koordynacji polityki podatkowej, jak np. sprawy opodatkowania spółek, opodatko-
wanie emerytur (wnoszenie wkładów w systemy emerytalne poszczególnych państw 
członkowskich powinno być neutralne), ujednolicenie zasad opodatkowania pojaz-
dów z  uwzględnieniem wysokości podatku od poziomu emisji dwutlenku węgla, 
uszczelnianie systemu podatkowego akcyz na tytoń i alkohol w celu wyeliminowa-
nia skali oszustw. Następnym etapem była konieczność włączenia komputerowego 
nadzoru w systemie akcyz oraz opodatkowania nowych instrumentów finansowych 
[COM (2010) 2020; COM (2010) 769 final]. 

Jaka polityka podatkowa

Polityka podatkowa państwa oparta musi być na racjonalnym systemie podatkowym 
stanowiącym zbiór zintegrowanych i  wewnętrznie spójnych podatków [Ofiarski 2013] 
oraz posiadanej strategii podatkowej. Idealny system podatkowy powinien generować 
niezbędne dochody, bez nadmiernego zadłużania się przez rząd, w sposób niezniechę-
cający do działalności gospodarczej, chroniąc poziom konsumpcji, umożliwiając rozwój 
inwestycji i zwiększania oszczędności [Tanzji, Zee 2001]. Realizowanie polityki podatko-
wej uzależnione jest od skali wykorzystania funkcji przypisywanych podatkom.

Poszerzenie przypisanych podatkom funkcji o funkcję stymulacyjną („Myśl podatko-
wa” A. Wagnera) [1877–1889] spowodowała, że odwieczna funkcja fiskalna, uzupełniana 
od XIX w. funkcją dystrybucyjną, następnie poszerzona została o  funkcję stymulacyjną, 
która pełni rolę instrumentu polityki gospodarczej. Istnieje ona niezależnie od warun-
ków politycznych, gospodarczych czy społecznych. Skala jej wykorzystania zależna jest 
od struktury gospodarki. Funkcję alokacyjną i dystrybucyjną realizuje się poprzez wyko-
rzystywanie podatków do korygowania rynkowej struktury PKB. Zwolennicy nurtu inter-
wencjonistycznego, opierając się na realizacji tzw. sprawiedliwości pionowej6, odwołują 
się do zdolności systemu podatkowego jako szczególnego instrumentu finansowego, 
umożliwiającego oprócz realizacji funkcji fiskalnych, również osiąganie celów ekonomicz-
nych i społecznych państwa [Gajl 1992]. W procesie tym sporną pozostaje kwestia spra-
wiedliwości podatkowej. Zwolennicy liberalnych zasad podatkowych opowiadają się za 
równością opodatkowania, spłaszczaniem skal podatkowych, likwidacją ulg i preferencji, 

6 Zasada odnosi się do stosowania obciążeń, stosowanie do zdolności podatkowej podatników.
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ograniczaniem wpływu państwa na zachowania podatników i skupieniu się na wypełnia-
niu funkcji fiskalnej podatków. Zwolennicy interwencjonizmu podkreślają, że państwo 
demokratyczne jest swego rodzaju kontraktem, w którym zobowiązuje się dbać o indywi-
dualne interesy obywateli, poprzez tworzenie warunków umożliwiających wyrównywanie 
szans. Potwierdzeniem tej zasady są wybory publiczne, dokonywane w procesie głoso-
wania, w którym zawsze są wykorzystywane aspekty podatkowe [Buchanan, Musgrave 
2005]. W państwie demokratycznym skala fiskalizmu jest wyborem publicznym, a zada-
niem państwa jest łączenie celów fiskalnych z celami społecznymi i ekonomicznymi. Nie 
uda się tego osiągnąć bez realizacji funkcji stymulacyjnej.

Bardzo trudno jest pogodzić fiskalną i stymulacyjną funkcją podatków [Pach 2016]. 
Fundamentem takich założeń jest teza, że jeśli podstawowym celem nie jest w pierw-
szej kolejności uzyskiwanie dochodów, lecz stymulowanie lub redystrybucja, ozna-
cza to wadliwość samego systemu podatkowego. Przywołuje się przykłady jednora-
zowych instrumentalnych podatków7. Nie można zgodzić się z  opinią, że przypadki 
te potwierdzały niekorzystne oddziaływanie funkcji stymulacyjnych podatków. Były 
one jedynie dowodem na wadliwość systemu podatkowego, w  którym wszystkie 
przynależne podatkom funkcje nie były racjonalnie wykorzystywane. System podat-
kowy musi iść w parze z przemyślaną polityką podatkową. Jest on głównym filarem 
racjonalnego fiskalizmu (akceptowania przez podatników i właściwego zaopatrzenia 
budżetu). Taka polityka podatkowa to umiejętność łączenia celów fiskalnych z  cela-
mi pozafiskalnymi oraz wpływanie na zachowania podatników, którzy w wyniku za-
proponowanych bodźców podatkowych realizować będą cele gospodarcze państwa, 
również te z  opóźnionym efektem fiskalnym. Należy przyjąć, że np. racjonalna ulga 
podatkowa to nic innego jak kredyt podatkowy, który prędzej czy później przyniesie 
dodatkowe wpływy podatkowe.

Jeśli państwo nie prowadzi wyraźnie ukierunkowanej i aktualizowanej polityki po-
datkowej (strategii podatkowej), to obowiązujący system norm prawnych (system po-
datkowy) jest wykorzystywany w stopniu niesatysfakcjonującym zarówno podatników, 
jak i instytucję skarbową. Zaangażowanie w gospodarkę państwo może realizować po-
przez politykę fiskalną, monetarną, ulgi, preferencje i zwolnienia podatkowe i inne dzia-
łania o wyraźnie podatkowym związku.

7 W latach siedemdziesiątych niewydolność systemu podatkowego naprawiana była szeregiem jednorazo-
wych podatków wyrównujących dochody. Były nimi np. podatek wyrównawczy, podatek na fundusz aktywi-
zacji zawodowej, jednorazowe podatki majątkowe, czy w latach osiemdziesiątych podatek od ponadnorma-
tywnych wypłat wynagrodzeń.
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Stymulacja podatkowa

Celem stymulacji ekonomicznej jest wspieranie określonych dziedzin działalności go-
spodarczej oraz podmiotów działających na rynku, realizowane poprzez stwarzanie im 
uprzywilejowanych warunków, przy jednoczesnym zachowaniu określonych wpływów 
podatkowych do budżetu państwa. Mówimy zatem o  istnieniu bodźca podatkowego, 
którego skuteczność zależy od perspektyw ekonomicznych państwa. Wskazuje on, jakie 
są priorytety oraz zależy od prognozy budżetowej wprowadzającej ograniczenia finan-
sowe [Sperling, Orszag 2001]. Narzędziami realizacji funkcji stymulacyjnych, jest sprecy-
zowana polityka fiskalną i określona strategia podatkowa. To właśnie niedawny kryzys 
gospodarczy przypominał o funkcjach stymulacyjnych podatków, w wyniku czego rządy 
większości państw aktywnie zareagowały interweniując w  celu wsparcia systemów fi-
nansowych, przyspieszenia wzrostu gospodarczego oraz złagodzenia wpływu kryzysu 
na słabsze grupy podmiotów [Horton, El-Ganainy 2017]. Funkcja ta może być realizo-
wana poprzez użycie wielu dostępnych narzędzi, spośród których najistotniejszymi są: 
ukształtowanie podstawy opodatkowania oraz system stawek i  ulg podatkowych. Na-
rzędzia podatkowe oraz inspirowane w ten sposób wydatki zarówno przedsiębiorców, 
jak i  osób fizycznych, mogą stymulować zagregowany popyt, a  wzrost zamówień rzą-
dowych bezpośrednio zwiększa wydatki. Zmniejszanie opodatkowania osób fizycznych 
przekształca się na zwiększenie popytu i podobnie u przedsiębiorców zwiększa się popyt 
inwestycyjny. Udzielenie kredytu osobom fizycznym w postaci np. ulgi mieszkaniowej 
pobudza całą branżę budowlaną, ożywiając popyt zarówno na materiały budowlane, jak 
i usługi w tej branży, co skutkuje wzrostem dochodów budżetowych zarówno osiąganych 
w wyniku zwiększania dochodów przedsiębiorców branży, jak i podatku VAT, związane-
go ze zwiększonym popytem inwestycyjnym. Narzędzia te działają również w odwrotny 
sposób i powinny być wykorzystywane w sytuacji potrzeby „schłodzenia” nadmiernej ko-
niunktury gospodarczej, stanowiąc przykład automatycznych stabilizatorów koniunktu-
ry [Auerbach, Feenberg 2000]. Takie instrumenty muszą być wcześniej wprowadzone do 
sytemu, poprzez odpowiednią politykę fiskalną państwa [Nowak, Zalega 2015]. Wśród 
nich szczególną rolę należy przypisać podatkom bezpośrednim. Spowolnienie gospo-
darcze powinno wywoływać reperkusje podatkowe w formie automatycznego zmniej-
szenia obciążenia przedsiębiorstw i gospodarstw domowych (próba zwiększenia zagre-
gowanego popytu), skutkując jednak redukcją wpływów budżetowych. Natomiast przy 
wzroście aktywności gospodarczej, zarówno obciążenia podmiotów gospodarczych, jak 
i wpływy budżetowe z tytułu podatków automatycznie rosną (ograniczenie zagregowa-
nego popytu). Oddziaływanie systemu podatkowego jako automatycznego stabilizato-
ra koniunktury jest szczególnie silne w przypadku stawek podatkowych. Przy progresji 
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podatkowej zmiany obciążeń i wpływów budżetowych z tytułu podatków są relatywnie 
większe, niż powodujące je zmiany aktywności gospodarczej. Badania empiryczne np. 
analizy obejmujące gospodarkę USA w latach 1962–1995 i 1913–2000 potwierdzają, że 
taki stabilizujący efekt rzeczywiście zachodzi w praktyce, i sprzyja dłuższym i stabilniej-
szym okresom wzrostu [Piketty, Saez 2003]. 

Niestety, sama deklaracja o  posiadaniu systemu progresywnego nie wystarcza. 
Musi on być odpowiednio skonstruowany. Zasadniczym problemem polskiego syste-
mu opodatkowania dochodu osób fizycznych, jest to, że przy doktrynalnym założeniu 
progresywnego opodatkowania, w  rzeczywistości okazuje się być fikcją8. Szybkie ob-
jęcie wyższą stawką dochodów powoduje, że większość dobrze zarabiających ucieka 
od opodatkowania progresywnego zakładając działalność gospodarczą, zmniejszając 
jednocześnie stawkę podatkową, dochód do opodatkowania, oraz obciążenia spo-
łeczne. Efekty braku racjonalnej polityki podatkowej w tym zakresie spowodowały, że 
polski system danin publicznoprawnych, zagubił się. Klin podatkowy dla pracownika 
osiągającego dochód roczny 50000 zł wynosi 27% kwoty brutto, a dla prowadzącego 
działalność gospodarczą przy tym samym dochodzie spada do 21%. Posiadamy najbar-
dziej płaski system podatkowy spośród krajów OECD9. Jest on jednym z najbardziej li-
niowych i najmniej redystrybucyjnych na świecie. Potęguje to niska, stale niezmieniana 
kwota wolna od podatku10, która powoduje, że mniej zamożni w  Polsce płacą więcej 
niż mniej zamożni w innych krajach UE. W Polsce pomimo zaistniałej poprawy w ostat-
nich latach,11 współczynnik Giniego jest istotnie mniej korzystny niż w wysoko rozwi-
niętych krajach UE12. Z kolei stymulowanie inwestycji biznesowych można zrealizować 
przy zastosowaniu ulg inwestycyjnych lub polityki amortyzacji. Są to powszechnie sto-
sowane w państwach UE instrumenty o charakterze stymulacyjnym. W Polsce ulgi inwe-
stycyjne, mimo czynionych nielicznych prób nie przynoszą spodziewanego rezultatu, 
a amortyzacja od lat nie jest wykorzystywana do pobudzania przedsiębiorczości13. Ulgi 
inwestycyjne dające możliwość zmniejszania podstawy opodatkowania stosowane są 

8 Najwyższa stawka podatkowa zaczyna się od stosunkowo niskiego dochodu 7,1 tys. zł miesięcznie, jednak 
objętych nią jest w Polsce jedynie 3% osób.
9 Różnica w klinie podatkowym między zarabiającymi 67% średniej krajowej a 167% wynosi zaledwie 2 pkt 
procentowe (w Niemczech jest to 6% a w Wlk. Brytanii 12 %).
10 Zmiany kwoty wolnej w 2017 i 2018 r. mają znaczenie jedynie dla osób zarabiających istotnie poniżej mini-
malnego wynagrodzenia.
11 Współczynnik Giniego w 2013 r. wynosił 35,2, a w 2016 spadł do 30,5 (źródło Eurostat 2017).
12 Współczynnik Giniego nazywany jest wskaźnikiem nierówności społecznej i stosowany do liczbowego wyra-
żania nierównomiernego rozkładu dóbr, zwłaszcza dochodu (na przykład gospodarstw domowych).
13 Nie jest wykorzystywana w procesach inwestowania w określonych branżach, czy na obszarach, na których 
szczególnie istotnym jest tworzenie nowych miejsc pracy.
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m.in. w Holandii, Belgii, Luksemburgu w Słowenii i na Węgrzech. Kraje te stosują także 
ulgi związane z wydatkami na badania i  rozwój, a w Wielkiej Brytanii i Łotwie istnieją 
ulgi na nowe technologie. W kilku krajach UE wykorzystywane są przywileje podatkowe 
związane z  zatrudnianiem wybranych grup pracowników. Odpowiednie stymulowa-
nie amortyzacją może w istotny sposób być alternatywą dla ogólnego, często populi-
stycznego obniżania stawek podatku dochodowego dla przedsiębiorców, które samo 
w sobie nie przynosi perspektywicznie oczekiwanego skutku. Obniżka taka powoduje 
powstanie efektu, będącego pochodną inwestycji wcześniejszych, zatem trudno jest 
jednoznacznie stwierdzić, czy będzie to motywacją do realizacji nowych inwestycji. 
W miejsce obniżania stawek w krajach UE stosuje się: zwolnienia z podatków zysków za-
trzymanych, zwolnienia części kwot przeznaczanych na preferowane cele, preferowanie 
przedsiębiorstw działających na wybranych obszarach czy w określonych dziedzinach.

Model redystrybucji publicznych dochodów realizowany za pomocą systemu podat-
kowego dokonał podziału na Polskę solidarną i liberalną. Scena polityczna jest pełnym 
kalejdoskopem opinii w sprawie zakresu ingerencji państwa w gospodarkę. Mamy do 
czynienia z polityką „zero państwa w gospodarce” (KORWIN), hasłami przywrócenia wol-
ności gospodarczej (Nowoczesna, Kukiz 15) oraz z  przeciwnikami urynkawiania usług 
publicznych (Zjednoczona Lewica). Platforma Obywatelska preferuje zasadę: „im mniej 
państwa w  gospodarce, tym lepiej”, a  partia PIS prezentuje tezę o  „nowoczesnym in-
terwencjonizmie państwowym”. Partie skrajnie prawicowe wyrażają potrzebę likwida-
cji większości obciążeń podatkowych. Propozycję jednolitego podatku dochodowego 
przedstawia PO, a Nowoczesna promuje program 3x15. Propozycja PIS stanowi o umiar-
kowanych podatkach, kompetentnej administracji podatkowej oraz o  coraz większej 
bezpośredniej ingerencji państwa (500+, wyprawki szkolne, zwiększanie obciążeń naj-
lepiej zarabiających). Lewica postuluje podniesienie poziomu finansowania państwa 
przez banki, instytucje finansowe oraz obciążanie najbogatszych. PSL wskazuje na ko-
nieczność większego i skuteczniejszego opodatkowania firm zagranicznych oraz „udo-
mawiania” gospodarki. Realizacja tych programów wskazuje, że mimo powszechnej de-
klaracji o woli zmniejszania ciężaru podatkowego, czeka nas jednak proces stopniowego 
zwiększania relacji dochodów podatkowych do PKB.

Podsumowanie

Załamanie koncepcji epoki liberalizmu gospodarczego to powrót do gospodarki, w któ-
rej państwo będzie nieporównywalnie więcej niż do tej pory ingerować, sterować i pla-
nować. Wiąże się to z większą odpowiedzialnością za wyniki gospodarcze i poziom życia 
społeczeństwa. W  taką politykę wpisany jest ograniczony interwencjonizm państwa, 
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który powinien być realizowany przy użyciu odpowiednich procedur, wśród których naj-
ważniejszymi są narzędzia podatkowe wspierane przejrzystym i racjonalnym systemem 
podatkowym. Ten z kolei powinien być skonstruowany na podstawie przemyślanej stra-
tegii podatkowej państwa. Niestety, tego typu koncepcji brakuje w Polsce.

Podatki powinny służyć nie tylko funkcji fiskalnej i redystrybucyjnej, ale także stymu-
lacji ekonomicznej, realizowanej poprzez wspieranie wybranych obszarów aktywności 
gospodarczej. Niedoceniana funkcja stymulacyjna podatków może być przedmiotem 
zdecydowanie bardziej intensywnego zainteresowania. Towarzyszyć temu powinny po-
głębione badania nad zależnością konstrukcji systemu podatkowego a zachowaniami 
podatników i oddziaływaniem systemu na wzrost gospodarczy.

We wszystkich krajach Unii Europejskiej rozwiązania podatkowe stanowią narzędzie 
redystrybucji dochodów, kreowania konsumpcji oraz zasilania dochodów budżetowych. 
Pełnią również fundamentalną rolę w  ukierunkowaniu zachowań i  działań podmiotów 
gospodarczych. W Polsce zupełnie niedocenianą rolą podatków jest funkcja stymulacyjna, 
nakłaniająca podatników do zachowań zgodnych z zamiarem ustawodawcy i wynikających 
z założeń polityki gospodarczej. Wskazanym jest ograniczanie eksploatowania podatków 
do celów, które deformują ich konstrukcje, w tym do wykorzystywania podatków w celach 
politycznych o dyskryminacyjnym lub nieuzasadnionym gospodarczo charakterze.
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Diversification of Forms of Financing Enterprises and Problems 
of Their Classification in the Modern Market Environment

Abstract: The issue of enterprises’ demand for capital has been known for many years 

and, what is more – due to the growing number of forms of financing for economic enti-

ties – it is particularly important. Enterprises, depending on many factors, especially the 

phase of life, size, subject of action, management’s approach, report the need to use spe-

cific sources of financing. The range of the market offer in the area of financing business 

activities is constantly growing. Crowdfunding has become one of the new forms of fi-

nancing business ventures. Traditional financing tools are modified in order to meet the 

recipients’ capital requirements. Therefore, the changes also affect the problem of criteria 

for classifying both traditional and modern forms of financing enterprises, which is the 

subject of this article. 
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cing methods of enterprises

Wstęp

Przedsiębiorstwo na różnych etapach prowadzonej działalności gospodarczej wykorzy-
stuje różne rodzaje kapitału pochodzące z różnych źródeł. Co więcej, rozmiar zapotrze-
bowania na dany rodzaj kapitału zmienia się w czasie i zależy od bardzo wielu czynników, 
np.: cyklu życia przedsiębiorstwa, jego wielkości, profilu działania, sposobów zarządza-
nia, preferencji zarządzających, dostępności na rynku finansowym. Poza tym dokonanie 
wyboru właściwej struktury finansowania przedsiębiorstwa wymaga od zarządzających 
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znajomości oferty rynkowej w zakresie narzędzi i instrumentów finansowych, ich kosztu 
i warunków dysponowania nimi bądź pozyskania na własność.

Celem artykułu jest prezentacja tradycyjnych i współczesnych form finansowania 
przedsiębiorstw i  kryteriów ich podziału w  warunkach zmieniającego się otoczenia 
rynkowego.

Kryteria podziału form finansowania działalności 
przedsiębiorstwa – ujęcie ogólne

 Z uwagi na ogromne zróżnicowanie form finansowania przedsiębiorstw i  ich dynami-
kę, w literaturze przedmiotu można znaleźć co najmniej kilka kryteriów ich klasyfikacji. 
Najbardziej znanym kryterium jest źródło pochodzenia kapitału, które pozwala wyróż-
nić finansowanie zewnętrzne i  finansowanie wewnętrzne. Drugie z  kolei kryterium, tj. 
własność kapitału, dzieli je na własne, obce i hybrydowe. Jeśli przyjmiemy funduszowe 
ujęcie kapitału a pomiędzy strukturą finansowania i strukturą kapitału postawimy znak 
równości, to obok własnego, obcego i hybrydowego kapitału można wyróżnić tzw. su-
rogaty finansowania, które nie są źródłami finansowania, gdyż nie zwiększają pasywów 
w bilansie przedsiębiorstwa, natomiast powodują, że zapotrzebowanie na źródła finan-
sowania maleje. Taki podział proponuje K. Kreczmańska-Gigol [2013, s. 134]. Surogatami 
finansowania są: 

1. Amortyzacja, która – z  księgowego punktu widzenia – jest kosztem uzyskania 
przychodów, obniżającym podstawę opodatkowania i tym samym kwotę podatku do-
chodowego, a jednocześnie nie powodującym wypływu gotówki z przedsiębiorstwa.
2. Faktoring wierzytelnościowy, forfaiting i sekurytyzacja aktywów, które przyspie-
szają rotację należności w przedsiębiorstwie i w ten sposób powodują, że zmniejsza 
się zapotrzebowanie na kapitał, chociaż skala działalności nie maleje lub nawet rośnie.
3. Leasing operacyjny, który umożliwia użytkowanie przedmiotu leasingu bez na-
bywania do niego praw własności.
Jeśli z kolei założymy dualne ujęcie kapitału, to surogaty finansowania zaliczyć można 

do wewnętrznych własnych źródeł finansowania [Kreczmańska-Gigol 2013, ss. 134–135].
Z punktu widzenia czasu związania poszczególnego rodzaju kapitału z przedsiębior-

stwem istotny jest trzeci podział, który rozróżnia krótko- i długoterminowe sposoby fi-
nansowania jednostki gospodarczej. Krótkoterminowy kapitał pozostaje do dyspozycji 
przedsiębiorstwa przez okres jednego roku, natomiast długoterminowy – dłużej niż rok 
[Brealey, Myers 1999, s. 493]. 
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Schemat 1. Rodzaje kapitałów w przedsiębiorstwie i kryteria ich podziału
 

 

                                                  RODZAJE KAPITAŁÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Kreczmańska-Gigol [2013, s. 146].

Oprócz wymienionych powyżej trzech głównych kryteriów klasyfikacji źródeł finan-
sowania działalności gospodarczej można wymienić jeszcze następujące:
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 · Powód finansowania dzieli kapitały na: pierwotne (umożliwiające powstanie przed-
siębiorstwa), kapitały finansujące działalność bieżącą (operacyjną) i kapitały finansują-
ce rozwój przedsiębiorstwa (inwestycyjne).
 · Rodzaj dochodu dla dawców kapitału wyróżnia: kapitały oprocentowane (kapitało-

dawcy otrzymują dochody w postaci odsetek wg z góry ustalonej stopy procentowej) 
i  kapitał nieoprocentowany (kapitałodawcy nie otrzymują dochodów w  postaci od-
setek, ale nie oznacza to, że kapitał ten jest z punktu widzenia przedsiębiorstwa bez-
kosztowy).
 · Kryterium ustawiczności w finansowaniu uwzględnia z kolei istnienie: kapitałów per-

manentnych, niepodlegających zwrotowi, i kapitałów niepermanentnych – podlega-
jących zwrotowi.
 · Ostatnie kryterium, zwane kryterium przeznaczenia kapitału przy założeniu istnienia 

ryzyka, wyróżnia: kapitał operacyjny, służący finansowaniu podstawowej działalności 
przedsiębiorstwa, kapitał ryzyka – zabezpieczający przedsiębiorstwo przed skutkami 
ryzyka oraz tzw. kapitał sygnałowy – pełniący rolę gwaranta bezpiecznej inwestycji 
w oczach obecnych i przyszłych interesariuszy przedsiębiorstwa – schemat 1 [Krecz-
mańska-Gigol 2013, ss. 147–148].

Wewnętrzne i zewnętrzne formy finansowania 
działalności gospodarczej

Struktura pasywów bilansu odzwierciedla różnicowanie źródeł finansowania majątku 
przedsiębiorstwa pod względem rodzaju i wielkości [Dębski 2005, s. 383]. Podstawowa 
klasyfikacja form finansowania przedsiębiorstwa wyróżnia wewnętrzne i zewnętrzne fi-
nansowanie. 

Wewnętrzne źródła finansowania charakteryzują się tym, iż powstają dopiero po roz-
poczęciu działalności i zostają wypracowane przez przedsiębiorstwo zarówno ze źródeł 
własnych, jak i obcych. Zalicza się do nich: zysk zatrzymany, amortyzację, środki finan-
sowe pochodzące z tytułu sprzedaży aktywów przedsiębiorstwa, a także agio, rezerwy 
kapitałowe, krótkoterminowe zobowiązania publiczno-prawne czy też zobowiązania 
wobec pracowników. Zmniejszenie stanu aktywów najczęściej jest wynikiem sprzedaży 
zbędnych składników majątku obrotowego, np.: zapasów wyrobów gotowych, zapasów 
materiałów, surowców, półproduktów oraz sprzedaży niewykorzystywanych w działal-
ności podstawowej firmy składników majątku trwałego, np.: maszyn, urządzeń czy też 
linii technologicznych.

Do zewnętrznych form finansowania przedsiębiorstwa, które dodatkowo dzielą 
się na własne, obce i hybrydowe, można zaliczyć kapitał podstawowy oraz pozostałe 



191

Zróżnicowanie form finansowania przedsiębiorstw i problemy ich klasyfikacji we współczesnym 

otoczeniu rynkowym

sposoby jego powiększania, np. poprzez emisję akcji, dokoptowanie nowego wspólni-
ka czy też dokapitalizowanie firmy przy pomocy funduszy private equity oraz dopłaty 
dotychczasowych wspólników zwiększające: poziom kapitału zapasowego, pomoc 
publiczną, fundusze strukturalne UE, kredyty bankowe, leasing, obligacje, factoring, 
franczyzę czy też wykupy menedżerskie i wykupy lewarowane. Tabela 1 przedstawia 
dwukryterialny podział źródeł finansowania przedsiębiorstwa.

Tabela 1. Dwukryterialny podział form finansowania przedsiębiorstwa

Wyszczególnienie
Kryterium własności

Finansowanie własne Finansowanie obce

Kryterium 
źródła 

pochodzenia 
kapitału

Finansowanie 
zewnętrzne

•	 kapitał podstawowy
•	 dopłaty wspólników
•	 pozyskanie nowego 

wspólnika
•	 emisja akcji
•	 fundusze private equity
•	 agio
•	 pomoc publiczna
•	 fundusze strukturalne UE
•	 crowdfunding

•	 kredyty bankowe
•	 leasing
•	 obligacje
•	 fundusze pożyczkowe
•	 forfaiting
•	 factoring
•	 franczyza
•	 kredyt kupiecki
•	 wykupy menedżerskie 

(MBO/MBI)
•	 wykupy lewarowane 

(LBO)

Finansowanie 
wewnętrzne

•	 zysk zatrzymany
•	 amortyzacja
•	 przekształcenia aktywów
•	 przekształcenia kapitałów

•	 zobowiązania wobec 
pracowników

•	 zobowiązania publiczno-
prawne

Źródło: opracowanie własne.

Bardzo młodym, dynamicznie rozwijającym się modelem (sposobem, źródłem, na-
rzędziem) finansowania wszelkiego typu innowacyjnych projektów, także o charakterze 

Finansowanie hybrydowe
•	 obligacje zamienne na akcje
•	 mezzanine finance
•	 derywaty (prawa pochodne)

•	 połączenie tradycyjnych instrumentów 
finansowych z derywatami



192

Agnieszka Janus

gospodarczym, jest finansowanie społecznościowe, zwane crowdfundingiem1. Ów in-
strument finansowania stanowi dzisiaj alternatywną, w relacji do pozostałych form po-
zyskiwania kapitału, metodę finansowego wsparcia własnej działalności gospodarczej 
bądź każdego innego pomysłu, który uzyskał akceptację wśród szeroko pojętej spo-
łeczności wirtualnej [Król 2012]. Decyzja o współfinansowaniu danej inicjatywy jest po-
dejmowana przez dawców kapitału w sposób całkowicie subiektywny i autonomiczny 
– może ona być uwarunkowana zarówno przesłankami ekonomicznymi (racjonalnymi), 
jak i pozaekonomicznymi, np. chęcią realizacji własnych marzeń czy pasji. Atrakcyjność 
crowdfundingu wynika przede wszystkim z nieograniczonych wręcz możliwości komu-
nikacji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami, jakie stwarza przestrzeń wir-
tualna, czyli Internet, oraz z niewielkich formalnych obciążeń związanych z przebiegiem 
transakcji crowdfundingowej. Z  kolei na drodze jego dalszego rozwoju stoją głównie 
niedostateczna promocja, a także brak transparentnych i jednolitych uregulowań praw-
nych, chroniących wszystkich interesariuszy tegoż zjawiska2. Biorąc pod uwagę specy-
fikę tejże formy finansowania różnych przedsięwzięć, można zaklasyfikować ją do ze-
wnętrznych własnych źródeł zdobywania kapitału.

Własne, obce i hybrydowe formy finansowania 
działalności gospodarczej

Jak wynika z tabeli nr 1 kapitały własne, obce, jak i hybrydowe mogą powstawać w wyni-
ku aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa (finansowanie wewnętrzne) lub też mogą 
pochodzić od kapitałodawców zewnętrznych i pozostawać do dyspozycji przedsiębior-
stwa w określonym czasie (finansowanie zewnętrzne). Rolą zarządzających przedsiębior-
stwem jest podjęcie decyzji, w  jakiej proporcji przedsiębiorstwo będzie finansowane 

1 Pierwszą inicjatywą na świecie, która została sfinansowana w wyniku internetowej zbiórki środków finan-
sowych, była organizacja trasy koncertowej po USA brytyjskiej grupy rockowej Marillion w 1997 r. Zebrano 
wówczas 60 tys. $. Z kolei, w 2000 r. powstała pierwsza platforma internetowa o nazwie ArtistShare.net. Jest 
to serwis umożliwiający muzykom pozyskiwanie środków finansowych od swoich fanów na realizację własnej 
twórczości. W 2008 r. powstał Idiegogo, a w 2009 – Kickstarter, obecnie największy i najbardziej znany portal 
na świecie. W Europie platformy internetowe zaczęły powstawać od 2010 r. Za początek crowdfundingu w Pol-
sce można uznać uruchomienie w 2011 r. pierwszej platformy PolakPotrafi.pl. Za dwa lata pojawił się kolejny 
serwis – Wspieram.to [crowdfunding.pl/crowdfunding-faq/, dostęp: 8.02.2018; cgs.org.pl, dostęp: 8.02.2018; 
stowarzyszenie.crowdfunding.pl, dostęp: 8.02.2018; Janus 2017, ss. 105–120]. 
2 Stanowisko Rządu RP, jak i KE w odniesieniu do rozwiązań prawnych regulujących zjawisko crowdfundingu, 
jest jednolite. Uważa się, że na tym etapie rozwoju sektora finansowania społecznościowego nie powinno się 
go nadmiernie regulować i pozwolić, by ewentualne zagrożenia bądź ograniczenia mogły się zmaterializować. 
[zob. Komunikat 2014; Gałuszka, Bystrov 2012]. 
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kapitałem własnym, a w jakiej pozostałymi rodzajami kapitałów. Dla celów decyzyjnych 
użyteczne mogą okazać się istotne cechy kapitału własnego i kapitałów obcych zapre-
zentowane w tabeli 2.

Tabela 2. Cechy kapitału własnego i kapitałów obcych

Kapitał własny Kapitały obce
Kapitał własny jest trwale związany 
z przedsiębiorstwem.
Stanowi bezpieczne i niezależne źródło finansowania 
majątku.
Wysoki udział kapitału własnego stanowi o sile 
i niezależności finansowej.
Duża swoboda w sposobie wykorzystania kapitału 
własnego.
Podmiot wnoszący kapitał własny z reguły nie ma 
gwarancji jego zwrotu, lecz uczestniczy w podziale 
wygospodarowanego zysku.

Kapitały obce są czasowo związane 
z przedsiębiorstwem.
Mogą stanowić ryzykowne źródło 
finansowania kapitałów.
Zwiększają zależność przedsiębiorstwa od 
dawców kapitałów.
Dawcy kapitałów obcych mogą ograniczać 
sposób ich wykorzystania.
Kapitały obce wymagają konieczności zwrotu 
w ustalonym terminie wraz z należnymi 
odsetkami.

Źródło:  W. Gabrusewicz [2014, s. 137].

Kapitał własny jest najbardziej stabilnym źródłem finansowania przedsiębiorstwa, 
dającym prawo jego własności i wiążących się z nim konsekwencji oraz stanowiącym 
gwarancję dla potencjalnych wierzycieli [Kobus-Ostrowska 2014, s. 114]. D. Zarzecki 
[2013, ss.15–16] kapitał własny nazywa „kapitałem właścicielskim”. W jego opinii oznacza 
on udziały, korzyści i prawa przynależne właścicielowi przedsiębiorstwa bądź też jego 
części, mające dowolną formę, a w szczególności obejmuje on kapitał akcyjny, udziały 
w spółkach kapitałowych i osobowych, udziały w spółdzielniach, a także kapitał osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz opcje i gwarancje.

Tabela 3. Kapitał własny w zależności od formy organizacyjno-prawnej jednostki 
gospodarczej

Forma 
organizacyjno-prawna Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały

spółka akcyjna kapitał zakładowy (akcyjny) •	 kapitał zapasowy
•	 kapitał rezerwowy
•	 kapitał z aktualizacji 

wyceny
•	 wynik finansowy

spółka z o.o. kapitał zakładowy (udziałowy)

spółki osobowe kapitał wspólników
•	 kapitał z aktualizacji 

wyceny
•	 wynik finansowy

spółki prawa cywilnego i firmy 
osób fizycznych kapitał właściciela (właścicieli)

•	 kapitał z aktualizacji 
wyceny

•	 wynik finansowy
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Forma 
organizacyjno-prawna Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały

spółdzielnie fundusz udziałowy

•	 fundusz zasobowy
•	 Fundusz z aktualizacji 

wyceny
•	 wynik finansowy

przedsiębiorstwa państwowe kapitał założycielski

•	 fundusz przedsiębiorstwa
•	 fundusz z aktualizacji 

wyceny
•	 wynik finansowy

Źródło: A. Sajnóg [2012, s. 107].

Zgodnie z  art. 36 ust. 1 Ustawy z  dnia 17 września 2009 o  rachunkowości [Dz. U. 
z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.] kapitał własny nie stanowi jednolitej pozycji. Zawie-
ra kilka różnych składowych, które są wyodrębniane głównie ze względu na źródło ich 
tworzenia, możliwości ich redystrybucji, a także formę prawną, w której jest prowadzo-
ne przedsiębiorstwo. Nazwy poszczególnych rodzajów kapitału własnego zróżnicowa-
ne ze względu na formę organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa przedstawia tabela 3.

 Do składników kapitału własnego, najwyżej rozwiniętej formy prawnej prowadzenia 
działalności gospodarczej, czyli spółki akcyjnej, zalicza się: kapitał podstawowy, którym 
jest kapitał zakładowy, zwany akcyjnym; ma on charakter długoterminowy, statyczny, 
jest trwale związany z przedsiębiorstwem i pochodzi od jego właścicieli. W polskiej lite-
raturze przedmiotu można spotkać także podział kapitału własnego na kapitał zakłado-
wy oraz kapitał zasobowy, do którego zalicza się: kapitał zapasowy, kapitał z aktualiza-
cji wyceny, pozostałe kapitały rezerwowe oraz kapitały samofinansowania, stanowiące 
sumę wartości zysku lub straty z lat ubiegłych oraz wyniku finansowego w danym roku 
obrachunkowym wraz z odpisami z zysku w trakcie roku obrachunkowego [Sajnóg 2013, 
s. 33]. Strukturę kapitału własnego spółki akcyjnej prezentuje tabela 4.
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Tabela 4. Struktura kapitału własnego spółki akcyjnej

I. Kapitał (fundusz) podstawowy Kapitał zakładowy 

II. Kapitał (fundusz)zapasowy, w tym:
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną 
udziałów (akcji)

Kapitał 
zasobowy

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
- na udziały (akcje) własne
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych

Kapitał 
samofinansowania

VI. Zysk (strata) netto
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: załącznika nr 1 do ustawy z dnia 17 września 2009 o rachun-

kowości [Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.].

Kapitał zapasowy pełni w spółce kapitałowej głównie funkcję ochronną (rezerwo-
wą). Na kapitał zapasowy przedsiębiorstwa mogą składać się zarówno zewnętrzne, jak 
i wewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej. Należą do nich: nadwyż-
ka finansowa z tytułu sprzedaży akcji bądź udziałów powyżej ich wartości nominalnej 
(tzw. agio), środki finansowe pochodzące z  dopłat wspólników niezwiększających ka-
pitału zakładowego, dopłaty akcjonariuszy za przyznanie akcji uprzywilejowanych po 
pokryciu kosztów ich wydania, a  także zysk zatrzymany, będący częścią lub całością 
wygospodarowanego przez przedsiębiorstwo zysku netto i pozostawionego w nim fa-
kultatywnie. Właściciele przedsiębiorstwa bardzo często, dokonując podziału wyniku 
netto, decydują się na jego reinwestycję. W ten sposób przyczyniają się do wzmocnienia 
standingu finansowego przedsiębiorstwa, poprawy jego wizerunku i pozycji konkuren-
cyjnej w otoczeniu. Zysk zatrzymany jest kapitałem dyspozycyjnym (rozporządzalnym) 
i nie ma stałego charakteru. W zależności od formy prawnej prowadzenia przedsiębior-
stwa może on przyjmować różną postać; zróżnicowane jest także jego przeznaczenie. 
W  przypadku spółki akcyjnej istnieje ustawowy obowiązek przekazywania corocznie 
co najmniej 8% zysku netto na poczet kapitału zapasowego w celu pokrycia przyszłej 
straty, dopóki jego wartość nie będzie stanowiła co najmniej 1/3 wartości kapitału za-
kładowego3. Z chwilą spełnienia powyższego warunku, w kolejnych latach obrotowych 
przedsiębiorstwo może zatrzymywać część lub całość zysku netto, ale na zasadzie do-
browolności. 

3 Art. 396, par. 1, Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych [Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.].
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Zysk zatrzymany w przedsiębiorstwie może również przyjąć postać funduszu celo-
wego, ustanowionego w drodze wewnętrznych uregulowań, np. statutowych, z prze-
znaczeniem na określone potrzeby przedsiębiorstwa, np. rozwój, badania czy pokrycie 
ewentualnych przyszłych strat z tytułu inwestycji w ryzykowne przedsięwzięcia. W za-
kres funduszy celowych nie wchodzą fundusze tworzone na potrzeby pracowników. 

Obecnie przedsiębiorstwa z zysku netto mogą tworzyć także rezerwy kapitałowe na 
podatek dochodowy czy też na przewidywane straty i wydatki niezaliczone do kosztów 
prowadzonej działalności4. 

Kapitał obcy jest relatywnie tańszym źródłem finansowania niż kapitał własny. Znajdu-
je to wyraz w obniżeniu średnioważonego kosztu kapitału (WACC – weighted average cost 
of capital), a spłata odsetek od długu wpływa na obniżenie podstawy opodatkowania, ge-
nerując oszczędności podatkowe i zmniejszenie kosztu kapitału obcego. W związku z tym 
finansowanie działalności inwestycyjnej firmy przy wykorzystaniu długu prowadzi do 
osiągania wyższej stopy zysku przypadającego na jedną akcję (lub jedną złotówkę kapita-
łu podstawowego), jednakże przyczynia się również do podwyższenia ryzyka właścicieli. 
Tak więc wyższym korzyściom dla właścicieli towarzyszy zwykle wzrost ryzyka finansowe-
go prowadzonej działalności, a optymalna struktura kapitałowa stanowi swego rodzaju 
kompromis między wzrostem korzyści a wzrostem ryzyka [Pieloch 2012, s. 67].

Kapitały obce, będące w  czasowej dyspozycji przedsiębiorstwa, podlegają spłacie 
w ustalonych z wierzycielami terminach. Kapitały te występują w podziale na zobowią-
zania długoterminowe i  zobowiązania krótkoterminowe. Do zobowiązań długotermi-
nowych można zaliczyć: kredyty bankowe, pożyczki, leasing czy też emisję obligacji, 
z kolei do krótkoterminowych: kredyty obrotowe, kredyty wekslowe, kredyty kupieckie, 
factoring, emisję krótkoterminowych papierów dłużnych (commercial papers) czy też se-
kurytyzację.

Do trzeciej formy finansowania majątku przedsiębiorstwa, nazwanej finansowa-
niem hybrydowym, zalicza się te wszystkie źródła tworzenia kapitału, które nie wystę-
pują w dwóch pierwszych wymienionych powyżej formach. Finansowanie hybrydowe 
w głównej mierze polega na wykorzystaniu instrumentów finansowych, stanowiących 
kombinację różnych form finansowania, przede wszystkim opartych w swej konstruk-
cji na połączeniu finansowania dłużnego z finansowaniem własnym zewnętrznym, np. 
obligacje zamienne na akcje, mezzanine finance, derywaty oraz na połączeniu tradycyj-
nych instrumentów finansowych z derywatami, np. obligacje zamienne na akcje z opcją 
przedterminowego wykupu, obligacje z warrantami na akcje itp. [Ostaszewski, Cicirko, 
Kreczmańska-Gigol i in. 2009, ss. 104–105].

4 Art. 396, par. 4.
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Wybór rodzaju hybrydowego instrumentu finansowego przez przedsiębiorstwo 
zależy w głównej mierze od etapu jego rozwoju. W ciągu całego cyklu rozwoju jed-
nostki gospodarcze przechodzą także takie stadia, gdy ryzyko związane z działalnoś-
cią ogranicza bądź wręcz uniemożliwia im pozyskanie kapitału obcego (kredyt banko-
wy, emisja papierów dłużnych), względnie własnego w drodze emisji akcji. Hybrydowe 
instrumenty finansowania stają się alternatywnym źródłem pozyskania kapitału 
zwłaszcza wtedy, gdy przedsiębiorstwo nie może wykazać się zdolnością kredytową 
bądź emisyjną ze względu na wczesny etap rozwoju, wysoki stopień innowacyjności 
realizowanego przedsięwzięcia czy też charakter przekształceń, jakim podlega [Węc-
ławski 2006, s. 141].

Krótko- i długoterminowe formy finansowania działalności 
gospodarczej

Trzecim, ważnym kryterium systematyzacji źródeł finansowania działalności gospo-
darczej jest długość okresu udostępnienia przedsiębiorstwu środków finansowych po-
chodzących z tych źródeł. Jako granicę dychotomicznego podziału pomiędzy źródłami 
krótko- i  długookresowymi przyjęto umownie okres jednego roku. Środki pieniężne 
przekazywane firmie do dyspozycji lub na własność na okres nieprzekraczający roku na-
zywa się krótkoterminowymi, a  na okres powyżej roku – długoterminowymi. Spośród 
tych ostatnich wyróżnia się czasami źródła średnioterminowe, czyli wykorzystywane 
przez okres 3 lub 5 lat. Gwarantem bezpieczeństwa każdego przedsiębiorstwa są kapitały 
długoterminowe, które można zaklasyfikować do źródeł wewnętrznych i zewnętrznych 
własnych, jak i zewnętrznych obcych. Ich łączna wartość nazywana jest kapitałem sta-
łym przedsiębiorstwa. Z kolei do źródeł krótkoterminowego finansowania firmy zalicza 
się wszystkie wewnętrzne obce sposoby pokrywania jej zapotrzebowania na kapitał, np. 
zobowiązania wobec dostawców, pracowników, budżetu państwa czy też wobec ban-
ków. Ich podstawowymi cechami jest częsta rotacja i bezpośredni związek ze zdolnością 
przedsiębiorstwa do zachowania płynności finansowej [Dębski 2005, s. 385]. 

Zakończenie

Wybór źródeł pozyskiwania środków finansowych jest uważany za jedną z najważniej-
szych funkcji zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Bez odpowiedniej ilości zaanga-
żowanych kapitałów realizacja jakiegokolwiek celu przyjętego przez firmę nie byłaby 
możliwa. Na procesy gromadzenia i  alokacji kapitału, a  także skutecznego osiągania 
celu (celów) wpływa wiele czynników zarówno tkwiących we wnętrzu przedsiębiorstwa, 
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jak i  w  jego otoczeniu, a  w  tym znajomość oferty rynkowej w  zakresie narzędzi i  in-
strumentów finansowych oraz ich specyfiki przez zarządzających. W dobie wysokiego 
zróżnicowania form finansowania przedsiębiorstw dostępnych na rynku i ich dynamiki 
niewątpliwie użytecznymi narzędziami wspomagającymi proces wyboru są ich klasyfi-
kacje. Najbardziej znane kryteria podziału źródeł finansowania działalności gospodar-
czej, czyli źródło pochodzenia kapitału oraz własność kapitału są obecnie niewystar-
czające, by uwzględnić wszystkie występujące na szeroko pojętym rynku finansowym 
formy pozyskiwania kapitału na własność bądź do czasowej dyspozycji. 
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Wstęp

Każde funkcjonujące na rynku przedsiębiorstwo powinno posiadać określoną strategię 
finansowania. Oznacza, że dzięki przyjęciu określonej struktury źródeł finansowania jego 
majątku stworzy podstawę do osiągnięcia zakładanych przez przedsiębiorstwo celów 
strategicznych. W literaturze przedmiotu występują trzy podstawowe rodzaje strategii: 
strategia agresywna, umiarkowana oraz konserwatywna, różniące się poziomem zadłu-
żenia, ryzykiem niewypłacalności, całkowitym kosztem użycia kapitału oraz rentownoś-
cią kapitału własnego.

Poziom zadłużenia przedsiębiorstwa i co za tym idzie, realizowana strategia finan-
sowania, mają również związek z poziomem rentowności, dzięki występowaniu efektu 
dźwigni finansowej.

Celem artykułu jest prezentacja istoty strategii finansowania, miar wykorzystywa-
nych do oceny równowagi ekonomicznej przedsiębiorstwa, wskaźników do oceny ren-
towności podmiotów gospodarczych oraz ocena strategii finansowania, równowagi 
ekonomicznej oraz poziomu rentowności, co będzie badane na przykładzie spółek z in-
deksu WIG-Chemia. Analiza obejmuje lata 2013–2017.

 Autorzy założyli, że spółki z indeksu WIG-Chemia w analizowanym okresie poprawi-
ły swoje wyniki finansowe, co przełożyło się na wzrost wskaźników rentowności, oraz iż 
występował w badanym okresie niski udział długu w strukturze kapitału tych przedsię-
biorstw, w wyniku czego przestrzegane były złote reguły: bilansowa i bankowa. Skutko-
wało to realizacją konserwatywnych oraz zrównoważonych strategii finansowania.

Problem badawczy niniejszego opracowania koncentruje się na obszarze skłonności 
zarządzających w  przedsiębiorstwach do wyboru źródeł finansowania, których celem 
jest zwiększenie poziomu kapitału obcego, co może zwiększyć poziom rentowności, 
dzięki wystąpieniu efektu dźwigni finansowej.

Strategie finansowania przedsiębiorstw – ujęcie teoretyczne

Każde funkcjonujące na rynku przedsiębiorstwo powinno mieć określoną strategię dzia-
łania. Termin „strategia” wywodzi się z greckiego słowa strategos oznaczającego sztukę 
prowadzenia wojny [Jeżak 1990, s. 9]. Zaobserwowanie podobieństw pomiędzy sztuką 
prowadzenia wojny a współczesną działalnością gospodarczą jest spowodowane dosto-
sowaniem działalności przedsiębiorstw do szybkich zmian zachodzących w jego otocze-
niu, które mają na celu unikanie zagrożeń.

W literaturze ekonomicznej pojęcie strategii przedsiębiorstwa jest różnie definio-
wane. Według M.E. Portera „strategia jest kombinacją celów, do których firma zmierza 
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i środków (zasad postępowania), za pomocą których stara się do nich dojść” [Porter 1999, 
s. 14]. P. Kotler zdefiniował strategię jako „proces wyboru celów przedsiębiorstwa oraz 
utrzymywania relacji między celami, zasobami a zmieniającymi się możliwościami ryn-
ku” [Kotler 1999, ss. 57–58].

P. Druckera, uważa natomiast, że „strategia umożliwia organizacji osiągnięcie zamie-
rzonych rezultatów w nieprzewidywalnym środowisku, czyli pozwala jej wykorzystać 
szanse rynkowe” [Penc 1997, s. 129], według A. Chandlera, „strategia jest procesem okre-
ślania głównych, długofalowych celów firmy i podejmowaniem takich działań oraz takiej 
alokacji zasobów, jakie są niezbędne do realizacji celów” [Drucker 2000, s. 43].

Zagadnieniem strategii zajmują się również Polscy naukowcy. Wielu z nich sformu-
łowało własne definicje pojęcia strategii przedsiębiorstwa. Jednym z takich naukowców 
jest S. Sudoł. Według niego strategia to „koncepcja działania w dłuższym horyzoncie 
czasowym, biorąca pod uwagę przewidywane zmiany w otoczeniu, a także w zasobach 
i warunkach działania przedsiębiorstwa” [Sudoł 1999, s. 214].

J. Jeżak definiuje strategię jako „system pewnych wartości, przy pomocy których 
przedsiębiorstwo rozpatruje i ocenia pojawiające się dla niego szanse i zagrożenia oraz 
zgodnie z którymi wybiera i podejmuje określone działania, mające na celu zapewnienie 
mu długotrwałej egzystencji” [Jeżak 1990, s. 14]. Dla J. Penca strategia jest „zestawem kon-
kretnych decyzji, koncepcją rozwiązywania określonych problemów i wyboru określonych 
działań mających zapewnić przedsiębiorstwu osiągnięcie założonych celów” [Penc 1997, 
s. 129]. Natomiast Z. Pierścionek przedstawia strategię jako „zespół skoordynowanych, do-
stosowanych do sytuacji firmy oraz otoczenia sposobów osiągnięcia celów, a także zbiór 
określonych zasad postępowania zarządu firmy, stałych w pewnym okresie, których za-
stosowanie prowadzi do osiągnięcia celu przedsiębiorstwa” [Pierścionek 2001, ss. 13–14].

K. Obłój uważa natomiast, że „strategia jest esencją, podstawą sukcesu firmy, którą 
trzeba żmudnie wypracować, wdrożyć i udoskonalać w miarę, jak się starzeje” [Obłój 
1993, s. 26]. Ponadto stwierdza, że strategia ma ona fundamentalny wpływ na życie lub 
śmierć, na sukces lub porażkę firmy. 

Niezależnie od sposobu definiowana strategii, posiada ona trzy podstawowe wymia-
ry [Godziszewski 2001, s. 31]:

1. Strategia jest procesem, a nie jednorazowym przedsięwzięciem, czyli składa się ona 
z działań uszeregowanych w czasie i ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorstwa.
2. Strategia posiada treść, na którą składają się różne ustalenia, najważniejsze doty-
czą długookresowych celów, polityk stosowanych w obrębie różnych sfer funkcjono-
wania oraz relacji z misją przedsiębiorstwa.
3. Strategia ma swój kontekst, polegający na tym, iż powinna uwzględniać zewnętrz-
ne i  wewnętrzne uwarunkowania przedsiębiorstwa, identyfikowane w  kategoriach 
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szans, zagrożeń, silnych stron i słabości. Formułowana jest ona dla zbudowania najlep-
szych z możliwych relacji między przedsiębiorstwem i jego otoczeniem.
4. Analizując definicje strategii przedsiębiorstwa można stwierdzić, że jest ona dłu-
gofalowym procesem, zmierzającym do osiągnięcia wyznaczonych przez zarządza-
jących przedsiębiorstwem celów, których nie można by było osiągnąć bez ciągłego 
dostosowywania przedsiębiorstwa do nieustannie zmieniającego się otoczenia oraz 
bez analizy wszelkich atutów i niedoskonałości przedsiębiorstwa.

Metody pomiaru rentowności oraz równowagi 
ekonomicznej

Do oceny poziomu rentowności wykorzystuje się wskaźniki rentowności, których konstrukcja 
stanowi relację zysków do wielkości opisujących rozmiar prowadzonej przez nie działalności. 
Informacje do analizy pochodzą ze sprawozdań finansowych, obowiązkowo publikowanych 
przez spółki z indeksu WIG-Chemia na koniec roku obrachunkowego. Do najistotniejszych 
z punktu widzenia analizy w opracowaniu zaliczyć należy bilans (pochodzą z niego informa-
cje na temat kapitałów własnych oraz aktywów spółek) oraz rachunek zysków i strat (dostar-
cza informację na temat poziomu przychodów z działalności podstawowej oraz zysku netto).

Pierwszym ze wskaźników jest wskaźnik rentowności sprzedaży ROS. Jego poziom 
oblicza się za pomocą następującej formuły [Marcinkowska 2007, s. 266]:

, gdzie:

ZN – zysk netto roku obrachunkowego,
PZS – przychody ze sprzedaży roku obrachunkowego.
Im wyższy poziom tego wskaźnika, tym korzystniejsza relacja pomiędzy zyskiem 

netto a przychodami ze sprzedaży badanego podmiotu.
Następnym wskaźnikiem jest wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE. Oblicza 

się go przy wykorzystaniu poniższego wzoru [Wypych 2007, s. 180]:

, gdzie:

KW – poziom kapitału własnego przedsiębiorstwa na koniec roku obrachunkowego.
Pożądany jest jak najwyższy poziom tego wskaźnika, gdyż wtedy zaangażowane 

środki własne wykorzystywane są w najbardziej efektywny sposób.
Ostatnim ze wskaźników, wykorzystanym podczas analizy, jest wskaźnik rentow-

ności aktywów ROA. Jego poziom ustala się przy wykorzystaniu następującej formuły 
[Sierpińska 2006, s. 179]:
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, gdzie:

A – wartość majątku towarzystwa emerytalnego.
Im wyższy poziom tego wskaźnika, tym udział zysku netto w majątku jest istotniej-

szy i występuje korzystniejsza zależność pomiędzy analizowanymi wielkościami.
Strategię finansową można określić jako „zbiór kryteriów i reguł postępowania pod-

porządkowanych realizacji strategicznego celu rozwoju przedsiębiorstwa, którymi kie-
rują zarządzający przy podejmowaniu decyzji dotyczących pozyskiwania środków na 
działalność bieżącą i rozwojową oraz określaniu kierunków i sposobów wykorzystania 
tych środków, z uwzględnieniem istniejących szans, ograniczeń i związków z otocze-
niem” [Wilimowska Z., Wilimowski M. 2001, s. 712].

Dzięki wskaźnikowi ogólnego zadłużenia możliwa jest ocena strategii finansowania, 
stosowanej w danym przedsiębiorstwie. Oblicza się go za pomocą następującej formuły 
[Waśniewski, Skoczylas 2004, ss. 72–74]:

, gdzie:

WZ – wskaźnik ogólnego zadłużenia,
KO – kapitał obcy przedsiębiorstwa,
Zgodnie z  literaturą przedmiotu wyróżnia się trzy rodzaje strategii finansowania 

działalności przedsiębiorstwa [Brigham, Houston 2000, s. 747]:
 · strategię agresywną (ofensywną),
 · strategię umiarkowaną (zrównoważoną), 
 · strategię konserwatywną (defensywną).

W literaturze przedmiotu uznaje się, że strategię konserwatywną stosują przedsię-
biorstwa, w których poziom wskaźnika zadłużenia nie przekracza 30%, czyli takie gdzie 
w jednej złotówce majątku kapitały obce stanowią maksymalnie 30 groszy. Takie pod-
mioty posiadają niski poziom ryzyka finansowego, wysoki poziom zdolności kredyto-
wej, ale jednocześnie małe możliwości wykorzystania efektu dźwigni finansowej oraz 
efektu tarczy podatkowej [Wypych 2007, s. 183].

Poziom wskaźnika zadłużenia na poziomie 30–70% informuje, iż przedsiębiorstwo 
stosuje umiarkowaną strategię w  zakresie finansowania swojej działalności. Podmioty 
te w większym stopniu mogą korzystać z efektu dźwigni finansowej oraz efektu tarczy 
podatkowej, jednakże ich zdolność kredytowa jest niższa oraz koszty finansowe w więk-
szym stopniu obciążają ich wynik finansowy [Wypych 2007, s. 184].

W sytuacji, gdy poziom wskaźnika zadłużenia jest wyższy niż 70%, przedsiębiorstwo 
stosuje agresywną strategię finansowania swojej działalności. W takiej sytuacji znajdują 
się najczęściej firmy niebędące w stanie wygenerować zysków, które powiększyłyby ich 
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kapitały własne bądź też takie, które świadomie tę strategie stosują, przeznaczając cały 
zysk na dywidendy i korzystają z kapitału obcego, którego koszt pozyskania jest niższy 
niż w przypadku kapitału własnego [Wypych 2007, s. 184].

Główną regułą poziomą jest tzw. „złota reguła bilansowa”. Ze względu na to, że ma-
jątek trwały długo pozostaje w przedsiębiorstwie i obciążony jest dużym ryzykiem, po-
winien być finansowany najbardziej stabilnymi źródłami finansowania, czyli kapitałem 
własnym. Złota reguła bilansowa zostaje zachowana, jeżeli majątek trwały ma w pełni 
pokrycie w kapitale własnym. Inaczej mówiąc, kapitał własny powinien być co najmniej 
równy aktywom trwałym. Reguła ta nazywana jest także „złotą zasadą finansową lub 
złotą regułą bilansową w wąskim ujęciu” [Waśniewski, Skoczylas 2004, s. 133]. Jeżeli re-
lacja kapitału własnego do aktywów trwałych nie przekracza jedności, wówczas część 
zobowiązań znajduje pokrycie w majątku trwałym. W konsekwencji, gdyby zobowią-
zania te stały się wymagalne, zaspokojenie wierzycieli mogłoby być uwarunkowane 
sprzedażą aktywów trwałych. Ich pozbycie się mogłoby mieć negatywne następstwa 
dla przyszłych wyników finansowych przedsiębiorstwa (redukcja przychodów ze sprze-
daży, ograniczenie korzyści skali). Formuła ma następującą postać [Duliniec 2007, s. 25]:

, gdzie:

ZRBIL – złota reguła bilansowa,
AT – aktywa trwałe.
Ponieważ często łatwiejsze jest dla przedsiębiorstwa pozyskanie kapitału obcego niż 

podwyższenie kapitału własnego, dopuszcza się możliwość złagodzenia wymogu sta-
wianego przez złotą regułę bilansową, zakładając, że majątek trwały winien być finan-
sowany kapitałem stałym (kapitałem własnym i długoterminowym kapitałem obcym). 
Dostarczycielem długoterminowego kapitału obcego są głównie banki, dlatego też dla 
oznaczenia tego sposobu ujmowania relacji między kapitałem związanym długotermi-
nowo a majątkiem trwałym przyjęło się określenie „złota reguła bankowa”. Złota reguła 
bankowa zostaje zachowana, jeżeli wartość kapitału stałego jest wyższa od wartości ma-
jątku trwałego. Jej formuła ma następującą postać [Iwin-Garzyńska 2009, s. 56]:

, 
gdzie:

ZRBAN – złota reguła bankowa,
ZD – zobowiązania długoterminowe.
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Rentowność oraz równowaga ekonomiczno finansowa 
spółek z Indeksu  WIG-Chemia

W ostatniej części opracowania przeprowadzona zostanie analiza w dwóch obszarach: 
rentowności oraz równowagi ekonomiczno-finansowej dla 5 podmiotów, wchodzących 
w skład indeksu WIG-Chemia za okres 2013–2017. Wyniki analiz zostaną przeprowadzo-
ne oddzielnie dla każdej spółki oraz w ujęciu łącznym dla całego sektora.

Tabela 1. Wskaźnik ROS dla spółek z indeksu WIG-Chemia w latach 2013–2017

Spółka 2013 2014 2015 2016 2017
Ciech 1,53% 5,15% 10,48% 17,18% 10,99%
Grupa Azoty 6,89% 2,34% 6,04% 3,37% 4,75%
PCC Rokita 5,29% 6,52% 8,08% 18,31% 14,18%
Police 1,93% 2,63% 5,78% 2,93% 4,19%
POLWAX 8,28% 8,68% 8,50% 7,09% 6,07%
BRANŻA 5,05% 3,29% 7,00% 7,33% 6,67%

Źródło: obliczenia własne na podstawie: www.ciechgroup.com, www.grupaazoty.com, www.pcc.rokita.pl, 

www.zchpolice.grupaazoty.com, www.polwax.pl.

Wskaźnik rentowności sprzedaży dla branży chemicznej po intensywnym wzroście 
w 2015 roku ustabilizował się na poziomie około 7% w kolejnych latach. Należy podkreślić 
duże zróżnicowanie poziomu wskaźnika u poszczególnych spółek, PCC Rokita charaktery-
zowała się najwyższym poziomem wskaźnika ROS, osiągając wraz ze spółką Ciech poziom 
dwucyfrowy, podczas gdy pozostałe firmy nie przekraczały na koniec 2017 roku granicy 7%.

Tabela 2. Wskaźnik ROE dla spółek z indeksu WIG-Chemia w latach 2013–2017

Spółka 2013 2014 2015 2016 2017
Ciech 5,42% 16,80% 25,50% 33,59% 17,98%
Grupa Azoty 12,17% 4,02% 9,62% 4,67% 6,66%
PCC Rokita 10,95% 12,14% 14,08% 28,34% 24,42%
Police 4,88% 6,28% 15,67% 6,61% 9,44%
POLWAX 37,67% 34,24% 30,97% 23,96% 16,50%
BRANŻA 10,61% 6,60% 13,03% 11,78% 10,49%

Źródło: obliczenia własne na podstawie: www.ciechgroup.com, www.grupaazoty.com, www.pcc.rokita.pl, 

www.zchpolice.grupaazoty.com, www.polwax.pl.

Wskaźnik ROE dla branży chemicznej do 2015 roku zachowywał się podobnie jak 
wskaźnik ROS, jednakże lata 2016–2017 oznaczały spadek poziomu rentowności kapi-
tału własnego. W okresie 2 lat uległ on obniżeniu o ponad 2,5 punktu procentowego. 
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Najwyższy poziom rentowności zanotowały spółki Ciech, PCC Rokita oraz POLWAX, jed-
nakże każda z nich zanotowała obniżenie poziomu wskaźnika ROE w 2017 roku. Spółki 
Grupa Azoty oraz Police z kolei zwiększyły poziom ROE w 2017 roku, jednak nadal jego 
poziom jest dużo niższy niż w przypadku pozostałych podmiotów.

Tabela 3. Wskaźnik ROA dla spółek z indeksu WIG-Chemia w latach 2013–2017

Spółka 2013 2014 2015 2016 2017
Ciech 1,54% 5,21% 8,68% 13,18% 8,47%
Grupa Azoty 6,80% 2,33% 5,76% 2,75% 3,89%
PCC Rokita 5,60% 5,74% 6,68% 14,06% 11,57%
Police 2,40% 3,06% 8,33% 3,50% 5,03%
POLWAX 14,05% 18,07% 17,59% 14,91% 10,09%
BRANŻA 5,22% 3,35% 6,84% 6,23% 5,71%

Źródło: obliczenia własne na podstawie: www.ciechgroup.com, www.grupaazoty.com, www.pcc.rokita.pl, 

www.zchpolice.grupaazoty.com, www.polwax.pl.

Wskaźnik rentowności aktywów zachowywał się w  analizowanym okresie w  ten sam 
sposób, co wskaźnik ROE: zanotowano istotny wzrost w 2015 roku, a następnie obniżanie 
wartości w dwóch kolejnych latach. Również w odniesieniu do wszystkich spółek z branży 
chemicznej, sytuacja była taka sama jak w przypadku wskaźnika ROE. Spółki, u których war-
tość wskaźnika ROA była dwucyfrowa (Ciech, PCC Rokita, POLWAX), zanotowały jego spadek 
w 2017 roku, zaś dwie pozostałe spółki (Grupa Azoty, Police) zwiększyły jego wartość, jed-
nakże nadal jego poziom jest dużo niższy niż w przypadku trzech pierwszych podmiotów.

Tabela 4. Wskaźnik zadłużenia ogólnego dla spółek z indeksu WIG-Chemia 
w latach  2013–2017

Spółka 2013 2014 2015 2016 2017
Ciech 71,61% 68,97% 65,95% 60,75% 52,89%
Grupa Azoty 44,10% 42,11% 40,11% 41,21% 41,59%
PCC Rokita 48,80% 52,71% 52,57% 50,39% 52,65%
Police 50,84% 51,30% 46,83% 47,08% 46,68%
POLWAX 62,70% 47,23% 43,20% 37,76% 38,81%
BRANŻA 50,79% 49,28% 47,49% 47,11% 45,56%

Źródło: obliczenia własne na podstawie: www.ciechgroup.com, www.grupaazoty.com, www.pcc.rokita.pl, 

www.zchpolice.grupaazoty.com, www.polwax.pl.

W oparciu na wynikach wskaźnika ogólnego zadłużenia należy stwierdzić, iż branża che-
miczna w analizowanym okresie stosowała zrównoważoną strategię finansowania swojego 
majątku. Poziom wskaźnika ulegał nieznacznemu obniżaniu we wszystkich analizowanych 
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latach, jednakże spadek ten nie był zbyt wysoki, gdyż w ciągu 4 lat wyniósł niewiele ponad 5 
punktów procentowych. Nie można zatem potwierdzić tezy, iż spółki z sektora chemicznego 
w Polsce w dużym stopniu korzystają z kapitału obcego w celu poprawienia poziomu rentow-
ności, dzięki efektowi dźwigni finansowej. Jedyną spółką, która przez pewien okres stosowała 
strategię agresywną, był Ciech, jednakże miało to miejsce jedynie w 2013 roku, zaś w kolejnych 
latach poziom wskaźnika zadłużenia regularnie się obniżał. Podobnie zachowywał się POL-
WAX (poza 2017 rokiem), zaś pozostałe spółki posiadały wskaźnik na bardzo podobnym pozio-
mie w analizowanym okresie, konsekwentnie stosując umiarkowaną strategię finansowania.

Tabela 5. Złota reguła bilansowa dla spółek z indeksu WIG-Chemia w latach 2013–2017

Spółka 2013 2014 2015 2016 2017
Ciech 39,62% 40,01% 53,24% 68,13% 68,26%
Grupa Azoty 83,90% 84,93% 90,54% 84,42% 84,95%
PCC Rokita 68,43% 63,92% 60,13% 65,91% 60,85%
Police 76,23% 74,00% 66,29% 73,40% 75,63%
POLWAX 151,71% 189,54% 170,91% 185,32% 147,14%
BRANŻA 72,89% 72,65% 77,41% 78,68% 78,36%

Źródło: obliczenia własne na podstawie: www.ciechgroup.com, www.grupaazoty.com, www.pcc.rokita.pl, 

www.zchpolice.grupaazoty.com, www.polwax.pl.

Założenie sformułowane we wstępie odnośnie stosowania przez spółki z branży chemicz-
nej agresywnych strategii finansowania nie znalazło potwierdzenia w wynikach złotej reguły 
bankowej. We wszystkich latach objętych analizą wskaźnik finansowania aktywów trwałych 
kapitałem własnym pochodził z przedziału 70–80%, czyli z przedziału dla strategii umiarkowa-
nych. Wyjątek stanowiła spółka Ciech, w której w latach 2013–2014 wskaźnik znajdował się po-
niżej 50%. Na przeciwnym biegunie znajdowała się spółka POLWAX, gdzie wskaźnik w każdym 
roku przekraczał poziom 100%, co wskazywało na stosowanie strategii bezpiecznej. Pozostałe 
spółki posiadały ten wskaźnik na poziomie właściwym dla strategii zrównoważonych.

Tabela 6. Złota reguła bankowa dla spółek z indeksu WIG-Chemia w latach  2013–2017

Spółka 2013 2014 2015 2016 2017
Ciech 109,91% 99,21% 115,72% 133,52% 110,98%
Grupa Azoty 105,05% 102,56% 115,42% 111,90% 113,91%
PCC Rokita 107,25% 106,03% 98,24% 103,20% 98,97%
Police 99,98% 96,24% 92,70% 102,30% 102,95%
POLWAX 181,61% 203,50% 172,03% 186,08% 166,71%
BRANŻA 105,88% 101,67% 111,39% 114,71% 111,02%

Źródło: obliczenia własne na podstawie: www.ciechgroup.com, www.grupaazoty.com, www.pcc.rokita.pl, 

www.zchpolice.grupaazoty.com, www.polwax.pl.
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Poziom wskaźnika finansowania aktywów trwałych kapitałem stałym (złota re-
guła bankowa) również nie pozwala na potwierdzenie tezy o  agresywnej strategii 
finansowania przez spółki z  branży chemicznej. W  całym analizowanym okresie 
jego poziom był powyżej 100%, co z jednej strony potwierdza stabilną sytuacją spó-
łek z  branży, zaś z  drugiej wskazuje na całkowite finansowanie majątku długoter-
minowego kapitałami długoterminowymi. Wyjątkiem była spółka Police, która do 
2015 nie spełniała reguły oraz jednorazowo spółki Ciech i  dwukrotnie PCC Rokita. 
W pozostałych przypadkach złota reguła bankowa była przestrzegana (Grupa Azoty 
i POLWAX we wszystkich latach).

Zakończenie

Cel postawiony we wstępie został zrealizowany, zaprezentowane zostały: istota strategii 
finansowania, miary wykorzystywane do oceny równowagi ekonomicznej przedsiębior-
stwa, wskaźniki do oceny rentowności podmiotów gospodarczych oraz ocena strategii 
finansowania. W części empirycznej przeprowadzona została analiza w zakresie równo-
wagi ekonomicznej oraz poziomu rentowności spółek z  indeksu WIG-Chemia. Analiza 
obejmuje lata 2013–2017.

Sformułowana hipoteza badawcza została pozytywnie zweryfikowana. Potwierdziło się 
założenie, że w badanych spółkach w analizowanym okresie wystąpił niski udział długu, cze-
go wynikiem było stosowanie konserwatywnych oraz zrównoważonych strategii finansowa-
nia. Efekt stanowiło przestrzeganie przez badane spółki złotych reguł finansowania.

Osoby decydujące w analizowanych przedsiębiorstwach o wyborze źródeł finanso-
wania majątku, a  co za tym idzie, strukturze pasywów nie decydowały się na wejście 
w obszar agresywnych strategii finansowania, które stwarzały możliwość zwiększenia 
poziomu rentowności dzięki efektowi dźwigni finansowej, jednakże takiej pewności za-
gwarantować nie mogły.

Widoczne to było w szczególności w spółkach Ciech, PCC Rokita oraz POLWAX, gdzie 
w 2017 roku uległy obniżeniu wskaźniki ROE oraz ROA. W tych spółkach, poza POLWA-
XEM, zarówno wskaźnik ogólnego zadłużenia, jak i obie złote reguły czytelnie wskazy-
wały na stosowanie strategii umiarkowanych.

W  spółkach Grupa Azoty i  Police wszystkie wskaźniki rentowności wzrosły 
w 2017 roku, jednakże nie miało to związku ze stosowaniem agresywnych strategii fi-
nansowania. Poza tym poziom ich rentowności, pomimo wzrostu, jest nadal niższy niż 
trzech wcześniej wymienionych przedsiębiorstw.

Reasumując, poziom rentowności spółek z  sektora chemicznego kształtuje się na 
przeciętnym poziomie, wykazując dodatkowo dla wskaźników ROE i  ROA tendencję 
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spadkową w  ostatnich dwóch latach, zaś wskaźnik zadłużenia oraz obie złote reguły 
wskazują na stosowanie w branży chemicznej zrównoważonych strategii finansowania.
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Kasowy i memoriałowy wymiar oceny rentowności 
przedsiębiorstw

Cash and Accrual Corporate Profitability

Abstract: Purpose – The primary objective of the study is to assess the profitability of ac-

crual and cash-industrial companies in the WIG20 index and to examine the relationship 

between the designated indicators. A high degree of correlation between profitability and 

cash basis accounting evidence of quality generated by the company earnings. Research 

Methodology – The author used the financial information derived from the balance sheet, 

income statement and cash flow statement and set them on the basis of measures of profi-

tability and then examined the correlations between them. Result – The result of the survey 

indicates the need to include data from the cash flow of money in the actual assessment of 

the profitability of businesses. The Originality/Value – Use cash data allows you to effectively 

evaluate the profitability of a company and is an important complement to accrual. 

Key words: profitability, cash flow

Wprowadzenie 

Rentowność oznacza stopień efektywności działalności gospodarczej. Jeśli przyjmiemy, 
że celem prowadzenia przedsiębiorstwa jest maksymalizacja bogactwa właścicieli oraz 
zapewnienie istnienia i rozwoju firmie to kluczowe znaczenie w tym aspekcie ma prze-
gląd wskaźników rentowności i wydajności. Wskaźniki rentowności mogą być określane 
na podstawie danych memoriałowych zaczerpniętych z bilansu przedsiębiorstwa. Uzu-
pełnieniem tej analizy jest wyznaczenie wskaźników rentowności kasowej według in-
formacji pochodzących z rachunku przepływów pieniężnych. Zasadność uwzględniania 
wielkości przepływów pieniężnych wynika z tego, iż gotówka w lepszy sposób oddaje 
faktyczne możliwości płatnicze przedsiębiorstwa.
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Punktem wyjścia rozważań na temat zależności pomiędzy rentownością wyzna-
czoną na podstawie wskaźników memoriałowych a  rentownością, którą wyznaczono, 
opierając się na wskaźnikach kasowych jest konceptualizacja pojęcia „rentowność” oraz 
omówienie czynników tę rentowność kształtujących. Dalsza część artykułu poświęcona 
została empirycznej weryfikacji zależności pomiędzy wskaźnikami kasowymi a memo-
riałowymi. Badaniu poddano spółki przemysłowe indeksu Giełdy Papierów Wartościo-
wych w Warszawie WIG20 i ich sprawozdania finansowe z lat 2008–2017.

Rentowność i czynniki ją kształtujące

Analiza rentowności, obok analizy płynności i zadłużenia, jest podstawowym elementem 
analizy finansowej przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo rentowne to taki podmiot, który 
generuje przychody wyższe od kosztów działalności [Dynus, Kolosowska, Prewysz-Kwinto 
2005, s. 86]. Rentowność wyraża relację pomiędzy efektem a nakładem [Ostaszewski 2013, 
s. 490]. Umożliwia ona określenie efektów finansowych w odniesieniu do wartości zaanga-
żowanych aktywów, kapitałów własnych lub przychodów ze sprzedaży, które stanowią trzy 
wymiary oceny rentowności podmiotów gospodarczych [Walczak 2007, s. 335].

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele definicji rentowności. Zdaniem T. Waś-
niewskiego rentowność przez większość ekonomistów określana jest jako „zjawisko osią-
gania przychodów z działalności gospodarczej przewyższających koszty jej prowadzenia” 
[Waśniewski 1997, s. 174]. W opinii E. Burzym jest ona „wielkością względną i stanowi pod-
stawę oceny opłacalności prowadzenia działalności gospodarczej” [Burzym 1971, s. 38]. 
Wypracowanie zysku to jeden z  głównych celów przedsiębiorstwa. Podstawową miarą 
oceny efektywności i korzyści dla właścicieli zaangażowanych kapitałów jest rentowność 
kapitału własnego [Bieniasz, Czerwińska-Kayzer, Gołaś 2008, s. 23]. Co istotne, rentowność, 
w zależności od tego czy przedsiębiorstwo osiąga dodatni, czy też ujemny wynik finanso-
wy, może wystąpić jako zyskowność lub deficytowość. Zdaniem L. Bednarskiego „[…] ren-
towność jest odpowiednio obliczonym wynikiem finansowym działalności gospodarczej 
przedsiębiorstwa i może wystąpić jako zyskowność lub deficytowość. Zyskowność wiąże 
się z osiąganiem przez przedsiębiorstwo dodatniego wyniku finansowego, odwrotnością 
zyskowności zaś jest deficytowość odnotowywana w przypadku wystąpienia straty jako 
ujemnego wyniku finansowego” [Bednarski 2002, s. 96]. Zyskowność zatem oznacza ren-
towność, która jest relacją pomiędzy dodatnim wynikiem finansowym a majątkiem, kapi-
tałami własnymi i przychodami ze sprzedaży. Deficytowość z kolei oznacza podobną rela-
cję, przy czym licznikiem relacji jest relatywna wysokość straty [Stępień 2012, ss. 383–398].

Tradycyjne podejście do analizy rentowności mają P. Szczepaniak i I. Olchowicz, którzy 
również rozumieją przez nią proporcję pomiędzy zyskiem a zaangażowanymi kapitałami, 
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aktywami czy przychodami ze sprzedaży [Szczepaniak 2010, Olchowicz 2007]. Znaczenie 
rentowności w  ocenie efektywności gospodarowania podkreślają także P. Gołaszewski, 
P. Urbanek oraz E. Walińska, M. Sierpińska i T. Jachna [Gołaszewski, Urbanek, Walińska 2001, 
Sierpińska, Jachna 2011, Stępień 2013, ss. 103–104]. M. Sierpińska i T. Jachna podkreślają, 
że „[…] rentowność odzwierciedla w najbardziej syntetycznej formie efektywność gospo-
darowania w przedsiębiorstwie. Wskaźniki rentowności, nazywane również wskaźnikami 
zyskowności lub stopami zwrotu, stanowią, najogólniej ujmując, relację zysku do kapitału” 
[Sierpińska, Jachna 2011].

Rentowność przedsiębiorstw uwarunkowana jest wieloma czynnikami, które można 
podzielić na: wewnętrzne i  zewnętrzne. W  pierwszej grupie znajdują się determinan-
ty zależne od jednostki gospodarczej, takie jak: model zarządzania, polityka cenowa, 
zdolność do generowania nadwyżek pieniężnych, struktura majątku oraz źródeł jego 
finansowania, organizacja produkcji i dystrybucji dóbr oraz umiejętności kadry mene-
dżerskiej. Niewątpliwie na rentowność działalności wpływ mają czynniki zewnętrzne, 
w tym: sytuacja w danej branży, wskaźniki rozwoju gospodarczego kraju oraz ekono-
miczna polityka państwa – regulacje prawno-podatkowe [Niesyn 2015, s. 3].

Należy podkreślić, iż w  ocenie rentowności podmiotów gospodarczych powinno 
wykorzystywać się jednocześnie mierniki oparte na zasadzie memoriałowej i kasowej. 
Uzasadnieniem takiego stanowiska jest to, iż przepływy pieniężne dostarczają bardziej 
rzeczywistego obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa [Wędzki 2008, s. 88]. Bada-
cze przedmiotu, m.in. Ch.A. Carslaw, J.R. Mills, A.N. Duraj, J. Watson, P. Wells, G. Forsythe, 
H. Buk, S. Scott, uważają, że zyski oraz przepływy pieniężne powinny być analizowane 
równocześnie, gdyż takie podejście przynosi dodatkowe korzyści poznawcze inwesto-
rom [Carslaw, Mills 1991, Duraj 2004, Watson, Wells 2005, Forsythe 2006, Buk 2006, Scott 
2007, Karbownik 2014, ss. 85–86]. Gotówka jest bowiem wielkością powstałą jako różnica 
pomiędzy faktycznymi wpływami a wydatkami. Dodatkowo, w odróżnieniu od zysku, 
nie podlega ona sterowaniu.

Wskaźniki rentowności memoriałowej i kasowej – 
ujęcie teoretyczne

Podstawowe źródła informacji finansowej o zdolności przedsiębiorstwa do generowania zy-
sków to bilans oraz rachunek zysków i strat. Rentowność wyznaczona na ich podstawie bazu-
je na księgowych wartościach wyniku finansowego. Fundamentalną zasadą tworzenia spra-
wozdań jest zasada memoriałowa, wskazująca, iż jednostka powinna uwzględniać wszystkie 
przychody i związane z nimi koszty prowadzenia działalności gospodarczej danego okresu 
obrachunkowego, bez względu na termin ich zapłaty. Z punktu widzenia oceny rentowności 
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zasada ta ma poważną wadę, gdyż w bilansie oraz rachunku zysków i strat uwzględnia się 
faktury, które nie zostały jeszcze opłacone. Powoduje to, iż dane memoriałowe niekoniecznie 
odzwierciedlają faktyczne możliwości płatnicze przedsiębiorstwa.

Zgodnie z tradycyjnym ujęciem wskaźników rentowności można je podzielić na trzy 
grupy i wyróżnić: 

a) rentowność aktywów,
b) rentowność kapitałów własnych, 
c) rentowność sprzedaży. 

Wskaźniki rentowności aktywów (ROA) pokazują zdolność majątku do generowania 
zysku, co wyraża się następującym wzorem:

 [Skoczylas 2004, s. 4].

Dokonując dekompozycji wskaźnika, można stwierdzić, iż jest to iloczyn wskaźnika 
rotacji aktywów (sprzedaż/aktywa ogółem) oraz stopy zwrotu ze sprzedaży (zysk netto/
sprzedaż). Należy podkreślić, że rentowność sprzedaży zależy od efektywności marke-
tingowej, a rotacja aktywów od efektywności produkcyjnej [Waściński, Kruk 2010, s. 10].

Rentowność kapitałów własnych jest relacją pomiędzy zyskiem netto a  wysokoś-
cią kapitałów własnych. Pozwala ona na ocenę korzyści wynikających dla właścicieli 
przedsiębiorstw z tytułu zaangażowania przez nich środków finansowych w działalność 
gospodarczą. Rentowność kapitałów własnych (ROE) uzależniona jest od rentowności 
netto sprzedaży (zysk netto/przychody netto ze sprzedaży), rotacji aktywów (przycho-
dy netto ze sprzedaży/średni stan aktywów) oraz struktury kapitałów (średni stan akty-
wów/średni stan kapitałów własnych). Formalnie wskaźnik ROE można zapisać za pomo-
cą następującego wzoru: 

 [Sierpińska, Jachna 2004, s. 197].

Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) pokazuje jak rentowna jest sprzedaż przed-
siębiorstwa. Na wysokość wskaźnika wpływa w  głównej mierze rodzaj działalności 
przedsiębiorstwa i uzależniona jest ona od długości cyklu produkcyjnego oraz możliwo-
ści podmiotu gospodarczego w zakresie pozyskiwania nowych klientów. Wskaźnik ROS 
można zapisać za pomocą następującego wzoru: 

 [Sierpińska, Jachna 2004, s. 197]. 

Wskaźniki rentowności wyznaczone na podstawie bilansu oraz rachunku zysków 
i strat uwzględniają wielkości wskaźników z zapisów księgowych [Pabianiak 2016]. Coraz 
więcej zwolenników zdobywa opinia, że kategoria zysku netto nie powinna być pod-
stawowym miernikiem oceny skuteczności przedsiębiorstwa. Za słuszny należy uznać 
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pogląd, że wskaźniki oceny kondycji finansowo-majątkowej podmiotów gospodarczych 
wyznaczane na podstawie danych memoriałowych trzeba uzupełniać danymi pocho-
dzącymi z rachunku przepływów pieniężnych.

Wskaźniki rentowności kasowej dostarczają informacji dotyczących generowania środ-
ków pieniężnych przez aktywa, kapitały własne oraz przychody ze sprzedaży. Podstawową 
różnicą jest tu zastąpienie zysku netto przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej 
(OCF). Uwzględnienie w ocenie rentowności danych z rachunku przepływów pieniężnych 
pozwala na uzyskanie dynamicznej informacji w ujęciu kasowym o wpływach i wydatkach 
przedsiębiorstw. Zwolennicy podejścia kasowego podkreślają, iż zyski nie są równoznacz-
ne z posiadaniem przez podmiot faktycznych zasobów pieniężnych. Ponadto, przepływy 
pieniężne wyraźniej pokazują rzeczywistą efektywność zasobów przedsiębiorstwa, lepiej 
obrazują wytworzoną przez przedsiębiorstwo nadwyżkę finansową oraz wskazują na fak-
tyczne zdolności do spłaty na bieżąco zobowiązań. Wskaźniki rentowności w ujęciu kaso-
wym można przedstawić, jak podaje L. Karbownik, za pomocą następujących wzorów: 

 [Karbownik 2014, s. 40]

Wskaźniki rentowności kasowej (wydajności) należy interpretować podobnie jak 
wskaźniki memoriałowe, tzn. im wyższa wartość wskaźnika, tym lepiej.

Ocenę rentowności podmiotów gospodarczych trzeba prowadzić równolegle. 
Wskaźniki memoriałowe powinny być porównane ze wskaźnikami kasowymi. Im bar-
dziej zbliżone wartości wyznaczonych mierników, tym wyższa jakość wytworzonego 
wyniku finansowego oraz rzeczywistej rentowności.

Rentowność kasowa i memoriałowa – badanie empiryczne

Analizę rentowności w  wymiarze kasowym i  memoriałowym przeprowadzono na 
podstawie danych ze spółek przemysłowych indeksu Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie WIG20. Badaniu poddano takie spółki, jak: KGHM Polska Miedź SA, Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo – PGNiG (PGN), Grupa Lotos i PKN Orlen. Dane do 
analizy zaczerpnięto ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek obejmują-
cych lata 2008–2017.

Postawiono następującą hipotezę: Istnieje silna korelacja pomiędzy wskaźnikami 
rentowności w  wymiarze memoriałowym i  kasowym w  spółkach przemysłowych indeksu 
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WIG20. W celu jej zweryfikowania wyznaczono memoriałowe i kasowe wskaźniki ROS, 
ROA, ROE, a następnie zbadano pomiędzy nimi korelacje za pomocą współczynnika ko-
relacji liniowej Pearsona.

Punkt wyjścia to wyznaczenie wskaźnika jakości nadwyżki finansowej, będącej udzia-
łem przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej w zysku netto. Co do zasa-
dy, wielkości te, zwłaszcza w dłuższym okresie, powinny się zrównywać, co świadczyłoby 
o terminowej spłacie należności oraz terminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań.

Różnice pomiędzy zyskiem netto a  przepływami pieniężnymi z  działalności ope-
racyjnej mogą wynikać np. z  wysokiego udziału amortyzacji w  kosztach działalności, 
działalności inwestycyjnej. Dane o wysokości tego wskaźnika dla badanych spółek za-
prezentowano poniżej (zob. tabela 1). Wyniki przedstawione w tabeli to dane względne 
(wartości ujemne świadczą o tym, iż dana spółka wykazała ujemny wynik finansowy). 
W  spółce KGHM we wszystkich latach za wyjątkiem 2011, 2015 i  2016 r. wskaźnik ten 
przekracza wartość 1, co świadczy o  tym, iż przepływy netto z  działalności operacyj-
nej są wyższe w porównaniu z księgowym wynikiem finansowym. W PGN wskaźnik jest 
wyższy od 1 w całym analizowanym okresie. W spółkach Lotos i PKN wartości wskaźni-
ka przekraczają 0,5 (wyjątkiem jest 2011 r. w przypadku PKN – wskaźnik wyniósł wtedy 
0,38), co też świadczy o jakości sporządzanego wyniku finansowego tych podmiotów, 
choć nie w pełni gotówka operacyjna pokrywa wynik księgowy (zob. tabela 1).

Tabela 1. Wskaźnik jakości nadwyżki finansowej (przepływy pieniężne netto 
z działalności operacyjnej/zysk netto)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

KGHM 1,07 1,17 1,20 0,82 1,16 1,62 1,98 –0,83 –0,95  2,00

PGN 1,73 2,07 1,57 1,52 1,14 4,07 2,47 3,40 2,52 1,65

Lotos  –0,8 0,77 1,30 1,39 1,45 35,93 –0,94 –5,65 2,61 1,87

PKN –1,43 3,97 2,49 0,38 1,42 63,01 –0,55 1,66 1,63 1,12

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych badanych spółek giełdowych [https://

www.biznesradar pl/, dostęp: 20.06.2018].

Dokonując wstępnej analizy wskaźników rentowności, można zauważyć, iż w więk-
szości przypadków rentowność mierzona za pomocą metody kasowej daje wyższe wy-
niki niż ta wyznaczana metodą memoriałową (zob. tabela 2).
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Tabela 2. Wskaźniki rentowności dla spółek przemysłowych indeksu WIG20 (w %) – 
wymiar memoriałowy (M) i kasowy (K) 

  Wskaźniki Wymiar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

KGHM

ROS 
M 21,9 19,2 28,2 50,3 17,8 12,6 12,0 –25,0 –23,2 7,5

K 23,4 22,4 33,8 41,2 20,7 20,4 23,7 20,8 22,0 15,0

ROA
M 18,4 15,6 22,2 36,3 14,0 8,8 6,1 –13,6 –13,3 4,5

K 19,7 18,3 26,7 29,7 16,3 14,3 12,0 11,3 12,6 9,0

ROE
M 25,2 22,0 31,7 47,6 21,9 13,2 9,6 –24,5 –28,0 8,6

K 27,0 25,7 37,9 38,9 25,2 21,3  19,0 20,4 26,5 17,2

PGN

ROS 
M 4,7 6,4 11,5 7,6 7,8 6,0 8,2 5,9 7,1 8,1

K 8,1 13,2 18,1 11,6 8,9 24,4 20,3 19,9 17,8 13,4

ROA
M 2,9 4,0 7,3 4,5 4,7 4,0 5,8 4,3 4,7 6,1

K 5,0 8,2 11,4 6,9 5,3 16,1 14,3 14,6 11,9  10,0

ROE
M 4,2 5,8 10,4 7,0 8,2 6,7 9,4 6,9 7,3 8,7

K 7,2 11,9 16,4 10,6 9,4 27,5 23,1 23,6 18,5 14,3

Lotos

ROS 
M –2,4 6,3 3,5 2,2 2,8 0,1 –5,1 –1,2 4,8 6,9

K 1,9 4,9 4,5 3,1 4,1 5,0 4,8 6,6 12,7 12,9

ROA
M –3,2  6,0 3,8 3,2 4,6 0,2 –7,7 –1,4 5,2 7,9

K 2,6 4,6 5,0 4,4 6,7 7,0 7,3 7,8 13,7 14,8

ROE
M –6,7 13,2 9,1 8,3 10,2 0,4 –17,8 –3,4 11,8 15,6

K 5,4 10,2 11,7 11,6 14,9 15,4 16,7 19,3 30,8 29,2

PKN

ROS 
M –3,2 1,9 2,9 1,9 1,8 0,1 –5,5 3,7 7,2 7,5

K 4,5 7,6 7,3 0,7 2,6 5,0 3,0 6,1 11,7 8,4

ROA
M –5,4 2,6 4,8 3,4 4,1 0,2 –12,5 6,7 10,3 11,8

K 7,7 10,5 11,9 1,3 5,9 11,0 6,8 11,1 16,8 13,3

ROE
M –12,3 6,0 10,1 7,5 7,7 0,3 –28,6 13,3 19,6 20,4

K 17,6 23,8 25,2 2,8 10,9 20,6 15,6 22,1 31,9 22,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych badanych spółek [https://www.bi-

znesradar pl/, dostęp: 20.06.2018].

Należy podkreślić, iż istnieją dość duże rozbieżności wyników przy wyznaczaniu 
wskaźników obiema metodami. Szczególnie widoczne jest to w przypadku, w którym 
przedsiębiorstwo wykazuje ujemny wynik finansowy, wówczas wskaźnik rentowności 
memoriałowej przyjmuje wartość ujemną, a  wskaźnik kasowy jest dodatni. Przykła-
dem jest tu sytuacja, która miała miejsce w spółce KGHM, w której wskaźniki rentow-
ności oparte na księgowym wyniku finansowym przyjęły wartości ujemne i wynosiły 
w 2015 r. odpowiednio w przypadku rentowności memoriałowej: –25,0% (rentowność 
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sprzedaży), –13,6% (rentowność aktywów) i –24,5% (rentowność kapitałów własnych), 
natomiast rentowność kasowa sprzedaży wyniosła: 20,8% (rentowność sprzedaży), 
11,3% (rentowność aktywów), 20,4% (rentowność kapitałów własnych). Spółka wyka-
zała stratę również w następnym roku. Tak znacząca różnica wynika z faktu, iż pienięż-
na różnica pomiędzy wpływami i wydatkami, jeśli chodzi o podstawową działalność 
operacyjną KGHM, była dodatnia. Na ujemny wynik finansowy wpłynęła szeroko za-
krojona działalność inwestycyjna i finansowa. Również w spółkach: PGN, Lotos i PKN 
wyniki kasowe są wyższe w porównaniu z memoriałowymi – w całym badanym okre-
sie wpływy z działalności operacyjnej przewyższały wydatki, a na poziom księgowego 
wyniku finansowego wpływ miała przede wszystkim działalność inwestycyjna i finan-
sowa. Należy odnotować, że zarówno w spółce Lotos w 2008, 2014 i 2015 r., jak i PKN 
w 2008 i 2014 r. odnotowano stratę. Natomiast spółka PGN we wszystkich analizowa-
nych okresach wykazała dodatni wynik finansowy netto.

Przeciętne wskaźniki rentowności w  analizowanych spółkach w  latach 2008–2015 
przedstawia wykres – wszystkie podmioty gospodarcze wykazały wartości dodatnie, 
w każdym podmiocie rentowność kasowa była wyższa w porównaniu z memoriałową, 
najwyższą rentowność osiągnął KGHM, najniższą zaś Lotos (zob. wykres 1).

Wykres 1. Przeciętna wartość wskaźników rentowności dla spółek przemysłowych 
indeksu WIG20 w latach 2008–2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek indeksu WIG20 [https://www.

biznesradar pl/, dostęp: 20.06.2018].

W celu określenia stopnia zależności pomiędzy rentownością memoriałową i kaso-
wą wyznaczono estymator współczynnika korelacji liniowej, zgodnie z następującym 
wzorem: 
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 [Wiśniewski 2015].

Wyznaczone wskaźniki przedstawiono w tabeli – wyróżnione wartości oznaczają silną 
zależność na poziomie istotności <0,05 (zob. tabela 3).

Tabela 3. Współczynniki korelacji liniowej dla wskaźników rentowności memoriałowej
i kasowej

  ROSm/k ROAm/k ROEm/k

KGHM

Corr = 0,66
t(8) = 2,48663,
przy dwustronnym obszarze 
krytycznym p = 0,0377

Corr = 0,84006217
Hipoteza zerowa: R = 0, brak 
korelacji:
 t(8) = 4,3799, przy dwustronnym 
obszarze krytycznym p = 0,0023

Corr = 0,59078934
Hipoteza zerowa: R = 0, brak 
korelacji:
 t(8) = 2,07108, przy dwustronnym 
obszarze krytycznym p = 0,0721

PGN

Corr = 0,13730968
Hipoteza zerowa: R = 0, brak 
korelacji:
 t(8) = 0,392084, przy 
dwustronnym obszarze 
krytycznym p = 0,7052

Corr = 0,28309674
Hipoteza zerowa: R = 0, brak 
korelacji:
 t(8) = 0,834872, przy 
dwustronnym obszarze 
krytycznym p = 0,4280

Corr = 0,29621566
Hipoteza zerowa: R = 0, brak 
korelacji:
 t(8) = 0,877192, przy 
dwustronnym obszarze 
krytycznym p = 0,4060

LOTOS

Corr = 0,13730968
Hipoteza zerowa: R = 0, brak 
korelacji:
 t(8) = 0,392084, przy 
dwustronnym obszarze 
krytycznym p = 0,7052

Corr = 0,28309674
Hipoteza zerowa: R = 0, brak 
korelacji:
 t(8) = 0,834872, przy 
dwustronnym obszarze 
krytycznym p = 0,4280

Corr = 0,29621566
Hipoteza zerowa: R = 0, brak 
korelacji:
 t(8) = 0,877192, przy 
dwustronnym obszarze 
krytycznym p = 0,4060

PKN

Corr = 0,65467092
Hipoteza zerowa: R = 0, brak 
korelacji:
 t(8) = 2,4496, przy dwustronnym 
obszarze krytycznym p = 0,0400

Corr = 0,50679092
Hipoteza zerowa: R = 0, brak 
korelacji:
 t(8) = 1,66277, przy dwustronnym 
obszarze krytycznym p = 0,1349

Corr = 0,34864205
Hipoteza zerowa: R = 0, brak 
korelacji:
 t(8) = 1,05212, przy dwustronnym 
obszarze krytycznym p = 0,3235

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek przemysłowych indeksu 

WIG20 [https://www.biznesradar pl/, dostęp: 20.06.2018].

Silna dodatnia korelacja występuje pomiędzy wskaźnikami rentowności w  wymi-
arze memoriałowym i kasowym tylko w przypadku spółki KGHM. Oznacza ona zatem, 
iż przepływy pieniężne netto mają istotny statystycznie wpływ na kształtowanie się 
wielkości wyniku finansowego. Dodatkowo, występuje istotna statystycznie korelacja 
pomiędzy wskaźnikiem rentowności sprzedaży w wymiarze memoriałowym i kasowym 
w spółce PKN (Corr = 0,65). W przypadku pozostałych spółek nie odnotowano istotnej 
zależności za pomocą współczynnika korelacji liniowej. Można zatem na podstawie 
tej analizy ocenić, iż wynik pieniężny z  podstawowej działalności operacyjnej nie ma 
decydującego wpływu na zysk lub stratę przdsiębiorstw w wymiarze memoriałowym. 
Należy zatem odrzucić postawioną na początku badania hipotezę o  istnieniu silnej 
korelacji pomiędzy wskaźnikami rentowności w wymiarze memoriałowym i kasowym 
w spółkach przemysłowych indeksu WIG20.
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Zakończenie

Ocena rentowności prowadzona w wymiarze memoriałowym powinna być poszerzona 
o badanie w wymiarze kasowym. Wskaźniki wydajności pieniężnej, które mogą być trak-
towane jako odpowiedniki rentowności memoriałowej, umożliwiają ocenę gotówkowej 
(pieniężnej) efektywności prowadzonej działalności gospodarczej. Analiza rachunku 
przepływów pieniężnych zapewnia dynamiczną informację o wpływach i wydatkach go-
tówkowych i w ten sposób umożliwia tworzenie rzetelnego obrazu sytuacji finansowej 
przedsiębiorstwa. Niewątpliwie zaletą przepływów pieniężnych jest to, że nie dają one 
możliwości naginania przepisów i tzw. twórczego myślenia w zakresie księgowości.
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Budżet partycypacyjny w świetle koncepcji 
zarządzania wartością publiczną

Participatory Budget in the Light of Public Value 
Management Concept

Abstract: The article attempts to create a framework for the evaluation of the recently po-

pular management instrument in territorial units, which is the participatory (or civic) budget 

from the perspective of a new approach to public management – public value management. 

Public management has evolved over time, nowadays an approach based on the concept of 

public value is preferred as the main objective of public organizations. At the same time, terri-

torial units (mainly cities) sourcing from global experience are increasingly implementing the 

so-called participatory budget. The question arises whether this tool can meet the challen-

ges of managing public value. The author, based on the achievements of available literature 

draws an approach to the assessment of participatory budgets from this perspective.

Key words: participatory budget, civic budget, public value, public value management

Wprowadzenie

Celem artykułu jest wypracowanie koncepcji oceny budżetu partycypacyjnego z punk-
tu widzenia założeń zarządzania wartością publiczną. Budżet partycypacyjny jest popu-
larnym w ostatnich latach narzędziem zarządzania publicznego. W niniejszym artykule 
został ukazany z  perspektywy relatywnie nowego podejścia do zarządzania publicz-
nego, jakim jest zarządzanie wartością publiczną. Koncepcja ta została wprowadzona 
przez Moore’a w 1995 roku [1995] i  funkcjonuje w dyskursie naukowym od 20 lat. Na 
gruncie polskim jest jednak mało znana, chociaż stanowi atrakcyjny wyznacznik dzia-
łania organizacji sektora publicznego. Literatura przedmiotu posiada już pewien do-
robek w zakresie oceny organizacji publicznych z perspektywy zarządzania wartością 
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publiczną. Jednostki terytorialne (głównie miasta, niekiedy gminy miejsko-wiejskie) 
w coraz większej skali przeznaczają środki publiczne na wydatkowanie w ramach bu-
dżetów partycypacyjnych. Konieczne jest zweryfikowanie czy budżety te pozwalają na 
generowanie publicznej (zbiorowo postrzeganej) wartości. W niniejszym artykule do-
konano próby adaptacji kilku podejść stosowanych do oceny organizacji publicznych 
z uwzględnieniem ewaluacji budżetu partycypacyjnego, mając także na uwadze speł-
nianie założeń zarządzania wartością publiczną.

Zarządzanie wartością publiczną

Zarządzanie publiczne podlegało ewolucji. Zmieniające się otoczenie, w tym oczekiwa-
nia wobec organizacji publicznych powodowały, iż początkowo zdewaluował się model 
koncentrujący się na legalności działania, czyli administrowanie. Następnie zyskał na 
popularności model koncentrujący się głównie na efektywności ekonomicznej (Nowe 
Zarządzanie Publiczne, New Public Management – NPM). Ostatecznie ukształtowało się 
podejście wykorzystujące zbiorową ocenę działalności przez pryzmat obywateli (war-
tość publiczna). Poszczególne podejścia zyskiwały zwolenników z powodu niedostatków 
koncepcji poprzedzających. Z uwagi na ułomności tradycyjnego administrowania spra-
wami publicznymi zrodziła się koncepcja NPM skoncentrowana na menedżerskim zarzą-
dzaniu i profesjonalizacji kadr publicznych. Taka zmiana w podejściu do funkcjonowa-
nia organizacji publicznych zdobyła szerokie uznanie. Napotkała także krytykę, głównie 
z powodu uproszczonego przyrównania organizacji publicznych do prywatnych, utożsa-
miania mieszkańca z klientem, akcentowania mierzalnych efektów w miejsce jakościo-
wych rezultatów, skupienia się na oszczędnościach w sektorze, który wykonuje zadania 
społecznie potrzebne i często nie przynoszące zysku ekonomicznego [Considine 1988; 
Hood 1991; Self 1993; Zifcak 1994; Stewart 1996; Alford, Hughes 2008].

Odpowiedzią na wady NPM jest koncepcja wartości publicznej. Pozwala ona unik-
nąć zawężeń i  uproszczeń względem zarządzania publicznego, jak miało to miejsce 
przy stosowaniu form dotąd obowiązujących [Kelly, Mulgan, Muers 2002]. Wartość pub-
liczna powstaje wtedy, gdy społeczeństwo, ponoszące jednocześnie nakłady na dzia-
łalność sektora publicznego, a przez to będące niejako jej „akcjonariuszami”, uzyskuje 
stan zaspokojenia zbiorowo wyrażanych potrzeb w  drodze działalności danej władzy 
i  przy akceptacji prowadzonych przez nią działań. Pojęcie to zostało wprowadzone 
przez Moore’a [1995] i podlegało rozwinięciu w kolejnych latach [Kelly, Mulgan, Muers, 
2002; Mahdon 2006; Blaug, Horner, Lekhi 2006; Stoker 2006; Bozeman 2007; Botterman, 
Miiard, Horlings 2008; O’Flynn, Alford 2009]. Stoker w swoich rozważaniach używa nie 
tylko pojęcia wartości publicznej, ale pisze o  zarządzaniu wartością publiczną, gdzie 
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wartość ta jest nadrzędnym celem [Stoker 2006]. Różnice w poszczególnych podejściach 
prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Podejścia do zarządzania publicznego

Tradycyjne 
administrowanie 

publiczne

Nowe Zarządzanie 
Publiczne

Zarządzanie Wartością 
Publiczną

Kluczowe cele
definiowane przez 
polityków; nadzór 

biurokratyczny

zarządzanie nakładami 
i wynikami w sposób 

ekonomiczny

nadrzędny cel to 
osiągnięcie wartości 

publicznej; odpowiedź na 
problemy najważniejsze 

dla społeczeństwa

Rola menedżera 
publicznego

zapewnienie poprawności 
procedur, przestrzeganie 

zasad

pomoc w definiowaniu 
i uzgadnianiu 

celów w zakresie 
efektywności

aktywna rola w sterowaniu 
siecią interesariuszy 

i dostawców, utrzymanie 
systemu

Interes publiczny
zdefiniowany przez 
polityków i proces 

wyborczy

agregacja 
indywidualnych 

preferencji dokonana 
przez polityków 

i menedżerów na bazie 
udokumentowanych 

danych

indywidualne i zbiorowe 
preferencje będące 

wynikiem złożonego 
procesu interakcji opartej 

na publicznej debacie

Podejście do etosu 
usług publicznych

monopol publiczny na 
usługi i etos publiczny

sceptycyzm wobec 
etosu publicznego, 
ukierunkowanie na 

obsługę klienta

żaden sektor nie posiada 
monopolu na etos usług 
publicznych, żaden etos 

nie może być uniwersalnie 
najlepszy

Preferowany 
system 
dostarczania usług

hierarchicznie 
zorganizowany system

sektor prywatny lub 
ściśle zdefiniowane 
agencje publiczne

wybór spośród 
różnych alternatyw 
(agencje publiczne, 
przedsiębiorstwa, 

III sektor) dokonany 
w oparciu o praktyczne 

przesłanki
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Tradycyjne 
administrowanie 

publiczne

Nowe Zarządzanie 
Publiczne

Zarządzanie Wartością 
Publiczną

Wkład procesu 
demokratycznego

odpowiedzialność przed 
wyborcami

dostarcza celów, 
ograniczony do 
ustalania celów 

i weryfikacji 
wydajności; 

menedżerowie 
określają środki 

działania

umożliwi dialog, jest 
integralną częścią 
podejmowanych 

przez sektor publiczny 
aktywności; proces 

systematyczny, ciągły, 
wieloaspektowy

Źródło: [Kelly, Mulgan, Muers 2002; Stoker 2006].

Zarządzanie wartością publiczną wymaga silnej podmiotowości menedżera publicz-
nego, to „menedżerowie publiczni kreują wartość publiczną” [Moore 1995]. Przed me-
nedżerem publicznym stoją zatem wyzwania wiążące się z kreowaniem publicznej war-
tości, a podstawowe z nich wskazuje tzw. „trójkąt strategiczny”, co prezentuje rysunek 1.

Rysunek 1. Trójkąt strategiczny Moore’a

Źródło: [Moore 1995, s.71].

Przyjmując za punkt wyjścia „trójkąt strategiczny” M. Moore’a, menedżer publiczny 
powinien koncentrować się na poniższych kwestiach:

1. rozpoznawanie spraw cenionych, ważnych dla społeczeństwa (wartości pub-
licznie, zbiorowo pożądane przez społeczeństwo, przy uwzględnieniu ich dynamiki 
i heterogeniczności;
2. uzyskiwanie społecznego poparcia dla planowanych działań w drodze publicz-
nej dyskusji;
3. zagwarantowanie zdolności organizacyjnych (wybór wśród rozwiązań własnych 
lub stworzenie mechanizmów angażujących podmioty z otoczenia) do osiągnięcia 
zamierzonych rezultatów. 
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Metody partycypacyjne w zarządzaniu publicznym

Koncepcję wartości publicznej cechuje zatem sieciowość, relacyjność, co skłania do sfor-
mułowania hipotezy o przewadze partycypacyjnych metod w zarządzaniu, odkrywaniu, 
czy wręcz współtworzeniu wartości publicznej. Doświadczenia krajów rozwiniętych 
pokazują, iż obecnie popularne są podejścia i metody zarządzania właśnie o charakte-
rze partycypacyjnym, wśród których wymienić można Living Lab [Lama, Origin 2006; 
CoreLabs 2007; Stawasz, Wiśniewska 2015], budżet partycypacyjny, czy community of 
practice, jak również crowdsourcing [Mergel, Bretschneider, Louis i  in. 2014], czy citi-
zensourcing [Hilgers, Ihl 2010]. Następuje przejście od partycypacji obywatelskiej przez 
zaangażowanie (ang. envolvement) do upodmiotowienia mieszkańców (ang. empower-
ment) [Fung, Wright, Abers 2003, King, Seagers Martinelli 2005]. Trend ten korespondu-
je z paradygmatem wartości publicznej, a wypracowane metody mogą być przydatne 
zarówno dla odkrywania zmieniających się zbiorowych potrzeb, jak i sposobów ich za-
spokajania. Partycypacja interesariuszy w zarządzaniu w samorządzie terytorialnym po-
winna być rozpatrywana i oceniana z punktu widzenia kreowanej wartości, nie zaś być 
celem samym w sobie.

Rdzeń zarządzania partycypacyjnego stanowi współdziałanie podmiotów władzy 
publicznej ze społecznością, co jest możliwe za sprawą użycia odpowiednich proce-
dur partycypacyjnych oraz konsultacyjnych [Hausner 2008]. Instrumenty te zwiększają 
efektywność działań władzy. Odnosząc się do polskich jednostek samorządu terytorial-
nego, można zauważyć, że podmioty te korzystają zarówno z metod partycypacyjnych 
o charakterze obligatoryjnym (narzuconych przez przepisy prawa), jak i fakultatywnych 
(w tym uregulowanych prawnie lub nie). Przykładem tych ostatnich jest budżet party-
cypacyjny.

Budżet partycypacyjny

W ostatnich latach, w polskich jednostkach terytorialnych, popularnym narzędziem par-
tycypacji społecznej stał się budżet partycypacyjny (obywatelski). Instrument ten daje 
mieszkańcom możliwość współdecydowania o  przeznaczeniu środków finansowych. 
Przepisy prawne nie regulują wprost tworzenia i funkcjonowania budżetu obywatelskie-
go, jest on stosowany w oparciu o art. 5a Ustawy z dnia 5 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym [Dz. U. z 1990 r. Nr 16,poz. 95 z późn. zm.]. Każda jednostka terytorialna może 
przyjąć własne zasady określające sposoby zgłaszania projektów do budżetu oraz me-
tody ich konsultowania i wyboru. Środki finansowe mogą być przeznaczone na zadania 
zawierające się w katalogu ustawowych zadań danej jednostki terytorialnej.
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Historia budżetów partycypacyjnych sięga lat 80. XX w. Po raz pierwszy budżet taki 
został zastosowany w Porto Alegre w Brazylii, a do 2010 r. uchwalono go w około 510 
miastach Ameryki Południowej. Następnie upowszechnił się w  Europie, Afryce, Azji 
oraz Ameryce Północnej. Zjawisko to zyskało więc charakter ogólnoświatowy [Ganuza, 
Baiocchi 2012]. W Polsce po raz pierwszy wprowadzono budżet partycypacyjny w la-
tach 2003–2005 w Płocku, następnie w 2011 roku w Sopocie, tam nazwano je „budże-
tem obywatelskim”. Od tego roku, za przykładem Sopotu poszły inne polskie miasta 
[Kębłowski 2013, s. 6]. Miasto Łódź zrealizowało już cztery edycje budżetu obywatel-
skiego. Nie stworzono jednak jednego, powszechnie obowiązującego modelu tego 
budżetu. Miasta adaptują go do swoich potrzeb, czy aktualnych uwarunkowań.

Budżet partycypacyjny a zarządzanie wartością publiczną

Budżet partycypacyjny jest atrakcyjnym narzędziem zarządzania publicznego, któ-
re może i powinno przyczyniać się do generowania wartości publicznej. Aby to było 
możliwe, należy przyjąć kryteria, którym dany budżet musi odpowiadać, by wartość ta 
mogła zostać wygenerowana. Do tak zarysowanej weryfikacji przydatna jest Karta Wy-
ników Wartości Publicznej Moore’a [2003], gdzie inspirując się Strategiczną Kartą Wy-
ników Kaplana, opracował założenia dla oceny aktywności organizacji publicznej do 
tworzenia publicznej wartości. Rozpatrywanie budżetu partycypacyjnego przez pry-
zmat możliwości generowania wartości publicznej powinno być zdaniem Moore’a do-
konane w wyniku przyjęcia perspektywy „złotego trójkąta” [Moore 1995, s. 71]. Takie 
stanowisko obrazuje rysunek 2
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Rysunek 2. Ramy wartości publicznej dla odpowiedzialności i wydajności zarządzania

Źródło: [Moore 2003, s. 28].

Biorąc pod uwagę metody i techniki przyjęte w procesie zarządzania budżetem oby-
watelskim, wpływające m.in. na uzyskiwanie poparcia dla planowanych działań, wspól-
ne wypracowywanie mechanizmów pozwalających na zapewnienie zdolności organiza-
cyjnych, należy intensywnie angażować interesariuszy, aby swoimi działaniami wspierali 
procesy prowadzące do osiągnięcia zamierzonego rezultatu. 

Podejście Moore’a  zostało rozwinięte przez Talbota [Talbot 2008, s. 18]. W  swoim 
opracowaniu, wzorując się na koncepcji konkurencyjnych wartości, proponuje on roz-
budowaną ocenę o  kilka dodatkowych elementów w  postaci Ram Konkurencyjnych 
Wartości Publicznych, co prezentuje rysunek 3.
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Rysunek 3. Ramy Konkurencyjnych Wartości Publicznych

Źródło: [Talbot 2008, s. 18].

Zgodnie z podejściem Talbota, działalność organizacji publicznej powinna być oce-
niona przez pryzmat 5 kluczowych elementów [Talbot 2008, ss. 18–21]:

 · Zaufanie i mandat społeczny. Ten aspekt stanowi trzon podejścia do problemu. Usy-
tuowany pośrodku proponowanych ram oznacza, iż jedynie utrzymanie zbalansowa-
nego stanowiska w przypadku pozostałych czynników, pozwala na zachowanie spo-
łecznego zaufania i mandatu dla podejmowanych działań. Spełnienie tego kryterium 
oznacza w praktyce również monitorowanie społecznego odbioru aktywności danej 
organizacji czy instytucji.
 · Kolektywność. Odnosi się do zbiorowo odczuwanych korzyści, pamiętając jednak, iż 

w wymiarze indywidualnym nie każda jednostka korzysta z danego publicznego pro-
duktu czy usługi (np. w przypadku pomocy społecznej). Spełnienie tego kryterium wy-
maga mierzenia szeroko pojmowanych rezultatów (ang. outcomes, np. spadkiem po-
ziomu ubóstwa), ale także ich relacji z celami, działaniami oraz efektami (ang. outputs, 
np. liczbą udzielonych porad). Spełnienie tego warunku oznacza także zaangażowanie 
interesariuszy w podejmowane działania w obszarze partnerstwa czy współtworzenia.
 · Bezpieczeństwo. Czynnik ten oznacza wiarygodność, spójność, wytrzymałość usług 

publicznych, trzymanie standardów. Oznacza też efektywność kosztową i procesową.
 · Indywidualna użyteczność. Warunek ten odnosi się do możliwości wyboru różnych 

wariantów zaspokajania zbiorowych potrzeb, możliwość personalizacji publicznych 
usług, a także ich dostępność, elastyczność i jakość.
 · Autonomia. Rozumiana jest jako samorządność, a  więc wolność w  samostanowieniu, 

czyli partycypację, przejrzystość działania, ale też innowacyjność i  kreatywność. Dzięki 
nim usługi mogą ewoluować zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami czy preferencjami.

Istotne dla dokonania założonej w niniejszym opracowaniu weryfikacji są też opraco-
wane przez W. Kębłowskiego kryteria, według których poddaje on ocenie polskie budżety 
partycypacyjne [2014, s. 11]. W ramach poszczególnych grup kryteriów, w podejściu tym 
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zaproponowano zestaw czynników, które należy poddać weryfikacji. Zaprezentowano je 
w tabeli 2.

Kębłowski podzielił kryteria oceny na trzy działy. Pierwszy dział obejmuje pięć pod-
stawowych kryteriów wynikających z  definicji budżetu partycypacyjnego [Sintomer, 
Herzberg, Röcke i  in. 2012]. Budżetowi partycypacyjnemu musi towarzyszyć publiczna 
dyskusja mieszkańców. Po drugie, należy jasno określić wielkość środków pieniężnych 
wyasygnowanych na rzecz tej inicjatywy. Po trzecie, budżet musi obejmować cały obszar 
jednostki terytorialnej, która go wprowadza i  ma charakter normy kogentnej. Wymóg 
cykliczności stanowi kolejny warunek uznania danego przedsięwzięcia za budżet obywa-
telski. Drugi zestaw kryteriów Kębłowskiego zawiera kryteria stanowiące o jakości dane-
go przedsięwzięcia w świetle koncepcji prawa do miasta, sformułowanej w 1967 r. przez 
Lefebvre’a  [2012]. Ujęto tu zagadnienia takie jak: partycypacyjne ustalenie zasad, decy-
zyjność spotkań, przyjęcie różnych skal terytorialnych (np. osiedlowe, ogólnomiejskie), 
podział na „twarde” i „miękkie” projekty. Uwzględniono także mieszkańców w organach 
decyzyjnych związanych z budżetem obywatelskim, widoczne efekty, wspólną odpowie-
dzialność z mieszkańcami za realizowane inicjatywy, weryfikację, monitoring i ewaluację. 
Trzeci dział kryteriów obejmuje postulaty dotyczące zakresu budżetu partycypacyjnego, 
a więc aspekty ilościowe pozwalające określić poziom uczestnictwa w budżetach partycy-
pacyjnych np. frekwencję, liczbę zgłoszonych i wybranych pomysłów oraz ich zakres, który 
może być wyrażony poprzez udział w całkowitym budżecie samorządu.

Tabela 2. Oczekiwania wobec budżetu obywatelskiego

A. Kryteria jakościowe wynikające z definicji budżetu partycypacyjnego
Spotkania mieszkańców

Jasno określone środki finansowe

Cały obszar

Wiążący charakter

Cykliczność

B. Kryteria jakościowe wynikające z teorii prawa do miasta

Partycypacyjne ustalenie zasad

Decyzyjność spotkań

Różne skale terytorialne

Kompetencje: „twarde” i „miękkie” projekty

Projekty i priorytety

Nowe organy decyzyjne otwarte dla mieszkańców
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B. Kryteria jakościowe wynikające z teorii prawa do miasta

Wspólna weryfikacja lub preselekcja

Wspólny monitoring realizacji

Wspólna ewaluacja

Współodpowiedzialność

Widoczne efekty

C. Kryteria ilościowe

Większość środków inwestycyjnych

Udział w całkowitym budżecie samorządu

Udział w wydatkach majątkowych samorządu

Źródło: [Kębłowski 2014, s. 11].

Omówione powyżej podejścia mogą stanowić podstawę do stworzenia nowej kon-
cepcji oceny budżetu partycypacyjnego, a więc zarządzania wartością publiczną. Nie-
wątpliwie cenne jest rozbudowanie podejścia Moore’a [2003], którego dokonał Talbot 
[2008]. W podejściu Moore’a brakowało oceny indywidualnej użyteczności. Współcześ-
nie ceniona jest możliwość dopasowania usług do indywidulnych potrzeb, ich elastycz-
ność, personalizacja. Wyraża się to między innymi w dostosowaniu taryf cenowych czy 
sposobów dystrybucji usług publicznych lub samej ich struktury lub zakresu. Element 
ten z pewnością ma też znaczenie w odniesieniu do budżetu partycypacyjnego. Powi-
nien być tak skonstruowany, aby każdy obywatel miał możliwość wzięcia w nim udziału, 
bez względu na swoje możliwości czasowe, komunikacyjne czy technologiczne. Ocenie 
poddawane jest konkretne narzędzie zarządcze. Kębłowski [2014], proponuje rozpocząć 
ocenę budżetów od zbieżności założeń danego przypadku z wymogami, jakie stawia się 
temu narzędziu.

Wykorzystując już istniejący dorobek, należy podjąć próbę integracji sformułowa-
nych podejść. Przystępując do oceny, czy dany przypadek budżetu partycypacyjnego 
wpisuje się w koncepcję zarządzania wartością publiczną, należy dokonać weryfikacji 
pięcioetapowej, zaprezentowanej na rysunku 4:

1. Zgodność danego przypadku z definicją budżetu obywatelskiego.
2. Spełnienia warunku generowania wartości publicznej jako naczelnego celu.
3. Spełnienia kryterium kolektywnej legitymizacji procesu.
4. Użyteczność z perspektywy indywidualnego mieszkańca.
5. Zapewnienia zdolności organizacyjnych w oparciu o lokalne partnerstwa.
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Rysunek 4. Budżet partycypacyjny a tworzenie wartości publicznej – ramy oceny

Źródło: opracowanie własne.

Proces oceny należy rozpocząć od weryfikacji polityki danego budżetu i porównaniu 
jej z założeniami, jakie stawia się przed budżetem partycypacyjnym jako takim. Niezbęd-
ne elementy danego budżetu obejmują

 · Publiczną dyskusję mieszkańców jako nieodzowny składnik procesu budżetowania 
partycypacyjnego;
 · Precyzyjne określenie środków finansowych, zarówno w odniesieniu do poszczegól-

nych zgłaszanych projektów, dla grup projektów w układzie dzielnic czy rejonów jak 
i ogólnie, jako całość środków wyodrębnionych na budżet partycypacyjny;
 ·  Wiążący charakter związany ze spełnieniem wymogów formalnych i  wygraną na 

etapie głosowania, zapewniającą realizację zgłoszonego projektu;
 · Cykliczność, narzędzie, jakim jest budżet partycypacyjny powinno być wdrażane 

rokrocznie, by zapewnić rzeczywisty udział mieszkańców w  podejmowaniu decyzji 
publicznych.

Kolejnym krokiem powinna być weryfikacja, czy dany budżet obywatelski za-
pewnia możliwość generowania wartości publicznej. Następujące kwestie należy 
poddać ocenie:
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 · Rezultaty (długofalowe, a  nie tylko szybko mierzalne efekty), jakie pojawiają się 
w wyniku realizacji projektów w ramach budżetu obywatelskiego. Wartościową per-
spektywą jest ocena, czy realizowane projekty przyczyniają się do tworzenia pub-
licznych pozytywnych efektów zewnętrznych lub eliminacji zewnętrznych efektów 
negatywnych. Dany budżet powinien też mierzyć się z  priorytetami rozwojowymi 
właściwej mu jednostki terytorialnej, wychodzić poza logikę projektową. 
 · Dla zapewnienia dostępności środków dla każdego mieszkańca, niezbędne jest wy-

odrębnienie skal terytorialnych, jak również podziału na „twarde” i „miękkie” projekty. 
Pozwoli to na realizację szerszego spektrum inicjatyw, przy dostępności obszarowej.
 · Niezbędne jest zapewnienie właściwej jakości realizowanych projektów, ich trwało-

ści i efektywności ekonomicznej.
 · Ważne jest zapewnienie, by na różnych etapach proces wolny był od nacisków silniej-

szych czy uprzywilejowanych grup społecznych,
Następny etap oceny powinien dotyczyć kolektywnej legitymizacji procesu:

 · Budżetowi powinno towarzyszyć partycypacyjne ustalenie zasad, realizacja i jego oce-
na, w tym uczestnictwo mieszkańców w organach odpowiedzialnych za daną edycję.
 · Projekty powinny uzyskać poparcie określonej grupy interesariuszy na etapie 

zgłaszania.
 · Rozważyć należy zaistnienie możliwości kolektywnego przygotowywania pomy-

słów (np. maratony pisania wniosków), w tym kolektywną innowacyjność, na przykład 
w formie tzw. żywych laboratoriów (ang. Living Lab).

W  kolejnym etapie, dany budżet powinien być zweryfikowany z  punktu widzenia 
indywidualnej użyteczności, przynajmniej z dwóch punktów widzenia:

 · Dostępność samego procesu dla każdego mieszkańca w odniesieniu do wszystkich 
etapów, tak, aby mieszkańcy mogli wziąć w  nim udział bez względu na mobilność, 
ograniczenia technologiczne czy czasowe. 
 · Uwzględnienia w wymogach formalnych, elastycznego rozwiązania oraz personali-

zacji w różnorodnych wymiarach.
Dany budżet powinien spełniać wymóg zapewnienia zdolności operacyjnych 

w oparciu o lokalne partnerstwa:
 · W  procesie opracowywania, realizacji i  oceny budżetu powinien być zapewniony 

udział różnych grup interesariuszy.
 · W odniesieniu do realizacji projektów, należy przede wszystkim angażować lokal-

ne podmioty, w tym organizacje trzeciego sektora oraz zawierać partnerstwa pub-
liczno-prywatne. W  przypadku konieczności realizowania zamówień publicznych, 
ważne jest korzystanie z polskiego prawa w sposób otwierający drogę dla lokalnych 
wykonawców.
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Spełnienie powyżej przedstawionych wymogów przez realizowane budżety oby-
watelskie stwarza duże szanse, że inicjatywy te będą stanowić drogę do generowania 
publicznej wartości w sposób trwały.

Zaprezentowane stanowisko wymaga przetestowania. Niezbędne zatem jest jego 
wykorzystanie w praktyce. Z uwagi na publiczny charakter budżetu partycypacyjnego 
i jego popularność, możliwe jest zastosowanie opracowanych procedur co pozwoli na 
usprawnienie mechanizmów działania i walidację użytej metody.

Posumowanie

Zarządzanie wartością publiczną jest stosunkowo nową filozofią wykorzystaną w przy-
padku zarządzania organizacjami publicznymi, stanowi podstawę dla kształtującego się 
wzorca zarządzania publicznego. Koncepcja ta jest atrakcyjna systemowo, gdyż nie ce-
chuje się niedoskonałościami poprzednich rozwiązań. Rozwijając ten nowy paradygmat, 
można podjąć próbę połączenia go ze stosowanymi w praktyce narzędziami zarządza-
nia. Budżetowanie partycypacyjne jest jedną z metod zyskujących na popularności. Aby 
nie stanowiło ono działania fasadowego i miało szansę generować wartość publiczną, 
konieczna jest jego weryfikacja z  perspektywy wartości publicznej. Zaprezentowane 
w niniejszym artykule podejście łączy dotychczas wypracowane stanowiska. Dwa z nich 
służą do oceny działania organizacji publicznej z punktu widzenia koncepcji zarządzania 
wartością publiczną, a jedno do oceny budżetów obywatelskich. Wypracowany sposób 
badania zaistniałego zjawiska nie został jednak jeszcze zastosowany. Niezbędne jest za-
tem sprawdzenie jego użyteczności w praktyce. Popularność narzędzia, jakim jest budżet 
partycypacyjny i  jego publiczny charakter, czynią dane empiryczne łatwo dostępnymi. 
Zastosowanie niniejszej optyki do oceny budżetów będzie stanowić podstawę do jego 
ewentualnej korekty. Wniesie też wkład do rozwoju koncepcji zarządzania publicznego 
przenosząc środek ciężkości z ram teoretycznych, ku zastosowaniom empirycznym. 
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Overview of the Finances of the Social Insurance Fund (FUS)

Abstract: The Polish social insurance system is one of the most complicated in Europe. It 

can thus be concluded that this is one of the reasons for the low level of knowledge about 

social insurance. Research “Knowledge and attitudes towards social insurance” shows that 

only 7% of Poles have knowledge of this subject and as many as 46% do not look for infor-

mation concerning this issue, which causes concern [ISP 2016]. The article focuses on the 

presentation of the FUS financial results, the analysis of its revenues, costs and the reasons 

for the record-low FUS deficit at the end of 2017. 

Key words: The Polish Social Insurance Institution (ZUS), Social Insurance Fund (FUS), 

earmarked funds, FUS deficit

Wstęp

ZUS zarządza czterema państwowymi funduszami celowymi: Funduszem Ubezpieczeń 
Społecznych (FUS), Funduszem Rezerwy Demograficznej (FRD), Funduszem Emerytur 
Pomostowych (FEP) oraz Funduszem Alimentacyjnym w  Likwidacji (FAL) i  jest jedną 
z największych instytucji ubezpieczeń społecznych na świecie. Warto również zaznaczyć, 
że jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego 
(ISSA). Posiada niekwestionowany dorobek i  stanowi obiekt intensywnego zaintereso-
wania tzw. opinii publicznej. Instytucja ustawicznie stawia sobie coraz to wyższe wyma-
gania, ciągle poszukując lepszych sposobów działania, angażujących takie aspekty jak: 
dyskurs poznawczy (refleksję teoretyczną), poradnictwo, interpretację zadań statuto-
wych, metod zarządzania oraz analizę nie tylko celów, ale i podejmowanych decyzji. Jest 
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także obiektem ocenianym przez pryzmat potocznej wiedzy i obiegowej opinii [Frieske, 
Przychodaj 2014, s. 13]. 

Potwierdzeniem tej tezy są przytoczone wyniki badań w  publikacji „Wiedza i  po-
stawy wobec ubezpieczeń społecznych” [ISP 2016]. Wskazują one, iż niemal połowa 
ankietowanych, czyli 45% nie potrafi wskazać różnicy między Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych a Funduszem Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast aż 41% respondentów 
zaznaczyło nieprawdziwe odpowiedzi i tylko 14% badanych wiedziało, że ZUS dysponu-
je środkami zgromadzonymi w FUS [ISP 2016].

Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie zasad funkcjonowania Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, czynników wpływających na jego wartość oraz stosowanych 
rozwiązań systemowych, które pozwoliły na odnotowanie wyjątkowo niskiego defi-
cytu w ostatnim czasie. Celem szczegółowym zaś, upowszechnianie wiedzy z zakresu 
funkcjonowania tejże instytucji, gdyż badania naukowe wskazują na brak wiedzy wśród 
członków społeczeństwa lub jej niski poziom, który kształtuje postawy wobec Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych.

Przychody i koszty FUS – analiza

Państwowy fundusz celowy FUS, którego dysponentem jest ZUS został utworzony na 
mocy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 13 października 1998 r. [Dz. U. 2013 
poz. 1442]. ZUS jest zatem instytucją, której państwo powierzyło nadzór nad największym 
funduszem publicznym, którego przychody uzależnione są od wielu czynników, m.in.:

 · sytuacji na rynku pracy – liczby pracujących i wysokości ich wynagrodzeń oraz ro-
dzaju umów,
 · kondycji finansowej państwa,
 · polityki społecznej państwa,
 · sytuacji gospodarczej,
 · zmian technologicznych,
 · stanowionego prawa.

Wymienione czynniki w istotny sposób wpływają na stan FUS, przykładem może być 
przywrócenie wieku emerytalnego: 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Zmiana ta miała 
niezwykle ważne znaczenie nie tylko dla osób w wieku okołoemerytalnym, ale również 
dla płacących składki (pracowników, samozatrudnionych oraz przedsiębiorców). Warto 
zaznaczyć, że dla samej instytucji było to bardzo wymagające przedsięwzięcie, które 
wiązało się z wprowadzeniem i realizacją wielu skomplikowanych procedur pod wzglę-
dem organizacyjnym i technicznym. Najważniejszym aspektem było przekazanie kom-
pleksowej i rzetelnej informacji dotyczącej korzyści lub ewentualnych strat związanych 
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z momentem przejścia na emeryturę. Według danych publikowanych przez ZUS ponad 
436 tys. osób wystąpiło o emeryturę w ostatnim kwartale 2017 roku – korzystając z pra-
wa swobodnego wyboru [ZUS 2018, s. 5].

W 2017 r. przychody FUS wyniosły 260 715 601 tys. zł, a ich główną pozycję stanowi-
ły składki na ubezpieczenia społeczne, niepodlegające przekazaniu na rzecz otwartych 
funduszy emerytalnych. W  granicach określonych w  ustawie budżetowej, FUS może 
otrzymywać z budżetu państwa dotacje i nieoprocentowane pożyczki. W roku 2017 FUS 
otrzymał z budżetu państwa dotację w wysokości 40 978 663 tys. zł. Środki te zgodnie 
z przepisami mogą być przeznaczone wyłącznie na uzupełnienie środków na wypłaty 
świadczeń gwarantowanych przez państwo. 

Według planu budżetowego dopłata do FUS w  roku 2018 miała wynosić 
46 637 723 tys. zł, jednak dzięki rekordowo wysokim wpływom ze składek na ubez-
pieczenia społeczne, nie było potrzeby, aby ZUS występowało o dotację budżetową 
[Ustawa budżetowa na 2018, Dz. U. 2018 r., poz. 291].

Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zdecydował o zablokowaniu dotacji z bu-
dżetu państwa do FUS na kwotę 8,5 mld zł. Na stronie internetowej ZUS [www.zus.pl] 
można przeczytać wypowiedź Prezes ZUS profesor Gertrudy Uścińskiej: „Dobra sytua-
cja na rynku pracy i rosnące wynagrodzenia, a do tego uszczelnienie systemu poprzez 
wprowadzenie od stycznia indywidualnych numerów rachunków składkowych, pozwa-
lają nam zrezygnować już z 8,5 mld zł dotacji z budżetu państwa. Wysokie wpływy skład-
kowe pozwalają nam ze spokojem patrzyć na sytuację finansową Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych”.

Główną pozycją przychodów FUS w  każdym okresie są składki na ubezpieczenia 
społeczne, które w roku 2018 (osiem miesięcy roku) były wyższe o 10,4 mld zł w porów-
naniu do tego samego okresu w roku poprzednim. Szczegółowe pozycje przychodów 
w latach 2015–2017 prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Przychody FUS za lata 2015–2017 (tys. zł)

Wyszczególnienie 
przychodów Wykonanie 2015 r. Wykonanie 2016 r. Wykonanie 2017 r.

Składki 144 163 518 153 202 800 166 661 618

Dotacja z budżetu 
państwa 42 065 654 44 847 768 40 978 663

Refundacja z tytułu 
przekazania składek 
do OFE

3 098 381 3 162 307 3 235 307

Pozostałe przychody 6 718 881 7 341 420 10 616 148
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Wyszczególnienie 
przychodów Wykonanie 2015 r. Wykonanie 2016 r. Wykonanie 2017 r.

Pozostałe zwiększenia 68 343 123 838 39 223 865

RAZEM 196 114 778 208 678 133 260 715 601

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecz-

nych za 2016; Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2017 rok].

Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe wpłacane 
są do FUS, którym zarządza Zakład. Sładka emerytalna w przypadku pracowników wy-
nosi 19,52% wynagrodzenia brutto. Zgodnie z przepisami połowa składki jest pobierana 
z pensji pracownika, a drugie 50% płaci pracodawca. Z 19, 52% do FUS obowiązkowo 
przekazywane jest 16,60%. ZUS zapisuje składki emerytalne każdego ubezpieczonego 
na jego dwóch indywidualnych kontach w ZUS:

 · podstawowym – 12,22%.
 · subkoncie – 4,38%.

Do ubezpieczonego należy decyzja, czy chce, aby pozostałe 2,92% było przekazy-
wane i inwestowane przez otwarty fundusz emerytalny (OFE), czy ma wpływać do FUS. 
W przypadku wyboru drugiej opcji, wartość jest zapisywana również na subkoncie.

Składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 8% podstawy wymiaru składki (wyna-
grodzenia brutto w przypadku pracownika) z czego 6,5% opłacana jest przez pracodaw-
cę, a 1,5% przez pracownika. Składka ta nie jest zapisywana na koncie ubezpieczonego, 
a trafia do funduszu rentowego, z którego wypłacane są renty z tytułu niezdolności do 
pracy. W przypadku, gdy długotrwała niezdolność do pracy wynika z wypadku w pracy 
lub choroby zawodowej, to wówczas renta wypłacana jest z ubezpieczenia wypadkowe-
go. Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe uzależniona jest m.in. od warunków 
bezpieczeństwa w firmie i może mieć różną wysokość. Przy zgłoszeniu do ZUS nie więcej 
niż 9 ubezpieczonych odprowadzana jest składka wypadkowa. Od 1 kwietnia 2015 r. do 
31.03.2018 r. wynosiła ona 1,80%. Od 1 kwietnia 2018 r. uległa zmianie i wynosi 1,67%, 
opłaca ją w całości pracodawca. Natomiast składka na ubezpieczenie chorobowe wyno-
si 2,45% podstawy wymiaru składki i w całości finansowana jest przez ubezpieczonego. 
Dzięki niej ubezpieczony otrzymuje zasiłek chorobowy podczas zwolnienia lekarskie-
go, zasiłek opiekuńczy w sytuacji, gdy zajmuje się chorym dzieckiem lub innym bliskim 
krewnym, zasiłek macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy (jeśli 
na skutek korzystania z rehabilitacji jego wynagrodzenie się zmniejszyło).

Większość przedsiębiorców (samozatrudnionych) nie płaci składek liczonych od do-
chodu, a od możliwie najniższej kwoty – 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodar-
ce. Ponadto, grupa ta opłaca wszystkie składki samodzielnie.
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Polski system ubezpieczeń społecznych jest ściśle powiązany z pracą i jak zostało to 
wyjaśnione powyżej, składki potrącane są z wynagrodzenia. Na płatnikach, czyli praco-
dawcach, zleceniodawcach i  samozatrudnionych spoczywa istotna część obowiązków 
ubezpieczeniowych. W 2017 r. składki wpłacone przez ubezpieczonych, w prawie 80% wy-
starczyły na wypłatę świadczeń. Najbardziej stabilna jest sytuacja w funduszu wypadko-
wym, gdzie wpłacone składki nieco przewyższają kwotę wypłaconych świadczeń. W po-
zostałych funduszach niestety nie pokrywają one wydatków, stąd konieczność wspierania 
funduszu przez państwo w  postaci dotacji (uzyskanych z  podatków ogólnych), czy też 
krótkoterminowych pożyczek na zrównoważenie wydatków. Sytuacja ta ma miejsce z po-
wodów demograficznych. W Polsce przybywa osób starszych, a pokolenia ludzi młodych 
są coraz mniej liczne. Biorąc pod uwagę repartycyjny charakter polskiego systemu emery-
talnego, polegający na tym, że ze składek pokoleń pracujących opłacane są świadczenia 
osób starszych, zasadnym jest zaprezentowanie prognoz na najbliższe lata. 

Tabela 2. Populacja w podziale na ekonomiczne grupy wieku – stan na koniec roku 
(w tysiącach)

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Populacja ogółem 38 475 38 453 38 426 38 391 38 346 38 290 38 225

z tego:              

w wieku 
przedprodukcyjnym 6 953 6 953 6 950 6 950 6 954 6 954 6 940

w wieku produkcyjnym 23 786 23 539 23 297 23 058 22 818 22 596 22 392

w wieku 
poprodukcyjnym 7 736 7 962 8 179 8 383 8 573 8 740 8 894

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Prognozy wpływów i wydatków funduszu ubezpieczeń spo-

łecznych… 2017, s. 11]. 

Z  zaprezentowanych danych wynika coroczny spadek populacji do 38 225 tys. 
w 2022 r. Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (0–17 lat) początkowo maleje (do 
2018 r.), następnie nieznacznie wzrasta w roku 2020, aby ponownie zmaleć. Mężczyź-
ni w  wieku 18–64 lata i  kobiety w  wieku 18–59 lat, a  więc populacja w  wieku pro-
dukcyjnym cały czas maleje, w roku 2022 osiągając poziom o 1 394 tys. mniejszy niż 
w 2016 roku. Natomiast populacja osób w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni w wieku 
65 lat i więcej oraz kobiety w wieku 60 lat i więcej) cały czas rośnie. Zgodnie z progno-
zą demograficzną EUROPOP 2013 w 2016 r. na 1000 osób w wieku produkcyjnym przy-
padało 325 osób w wieku poprodukcyjnym, natomiast w 2022 r. będzie przypadać 397 
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osób. Należy zaznaczyć, że w 2022 r. na 1000 osób w wieku produkcyjnym przypadać 
będzie 707 osób w wieku nieprodukcyjnym, gdzie w roku 2016 było to 618 osób.

Te dane i prognozy są wystarczającą przesłanką do poszukiwania narzędzi i metod 
informowania społeczeństwa o  zasadach funkcjonowania systemu ubezpieczeń spo-
łecznych w Polsce. Należy podejmować wszelkie możliwe kroki i działania zmierzające 
do podnoszenia poziomu wiedzy, który musi dynamicznie wzrastać i stanowić funda-
ment prezentowanych postaw, a świadomość i wiedza powinny wpływać na odpowie-
dzialne wybory społeczne. Młodzi ludzie broniąc się przed wpłacaniem środków na 
ubezpieczenie społeczne wybierają umowy o dzieło argumentując to brakiem potrzeby 
zastanawiania się nad starością i wysokością emerytury. Jest to jednak krótkowzroczne 
i nieodpowiedzialne stanowisko, gdyż nie biorą pod uwagę ryzyka utraty zdolności do 
pracy czy korzystania z zasiłku macierzyńskiego. W takich sytuacjach społeczeństwo po-
nosi odpowiedzialność za człowieka, który nie był ubezpieczony. 

Wracając do analizy przychodów, warto zwrócić uwagę na pozycję w  tabeli 1, 
pozostałe przychody, która w roku 2016 wyniosła ogółem 7 341 420 tys. zł, a 2017 r. 
10 616 148 tys. zł i składa się z:

Wpłaty z OFE (suwak):
 · 3 513 664 tys. zł – 2016 r.
 · 6 148 228 tys. zł – 2017 r.

Mechanizm tzw. suwaka polega na tym, że na 10 lat przed osiągnieciem powszech-
nego wieku emerytalnego przez ubezpieczonego środki z jego konta w OFE zostają suk-
cesywnie (co miesiąc) przekazywane do FUS. Środki te wydawane są na bieżące świad-
czenia, a ich wysokość zapisana jest na subkoncie ubezpieczonego. W wyniku obniżenia 
wieku emerytalnego od października 2017 r., zwiększyła się grupa osób, za które OFE 
przekazały pieniądze do FUS [Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r., Dz. U. z 2017 r., poz. 38].

W związku z tym wpłaty z OFE (suwak) w roku 2017 były o 75% wyższe niż w analo-
gicznym okresie 2016 r. Środki z Funduszu Rezerwy Demograficznej pochodzące z prze-
niesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów, 
wyniosły 717 974 tys. zł w 2015, 2016 i 2017 roku.

Ostatnią pozycją zaliczaną do pozostałych przychodów są: odsetki od należ-
ności z  tytułu składek, zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz pozostałe 
przychody. W roku 2017 pozycja ta wyniosła 3 749 946 tys. zł w 2016 r. natomiast 
3 109 783 tys. zł.

Zdecydowanie wyższa niż w poprzednich latach jest pozycja „pozostałe zwiększe-
nia”, która w roku 2017 wyniosła 39 223 865 tys. zł. Należy podkreślić, że ma ona cha-
rakter jednorazowy i wynika z umorzenia z dniem 1 stycznia 2017 r. pożyczek z budżetu 
państwa. Na mocy ustawy o  szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 
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budżetowej na rok 2017, dokonano umorzenia pożyczek zaciągniętych przez FUS w la-
tach 2009–2014, których termin spłaty przypadał na 31 marca 2017 roku, na łączną kwotę 
39 151 886 tys. zł [Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 1984].

Na dzień 31 grudnia 2017 r. FUS posiadał zobowiązania z tytułu pożyczek na kwotę 7 
171 145 tys. zł. Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji usta-
wy budżetowej na rok 2018, powyższe pożyczki zostały umorzone z dniem 1 stycznia 
2018 roku [Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r., Dz. U. z 2017 r., poz. 2371]. Fundusz obecnie 
nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu pożyczek z budżetu państwa. 

Zarządzając Funduszem Ubezpieczeń Społecznych, ZUS odpowiada za równowagę 
jego przychodów i wydatków. Dla jeszcze lepszego zobrazowania wydatków pieniężnych 
z ZUS trzeba wskazać rodzaje wydatków na świadczenia z poszczególnych funduszy:

 · Fundusz emerytalny (finansowanie emerytur i wydatki na pokrycie wypłat emerytur 
kapitałowych);
 · Fundusz rentowy (finansowanie rent, emerytur, które przyznane są z urzędu zamiast 

rent, prewencji rentowej, zasiłków pogrzebowych, świadczeń zleconych przez ZUS);
 · Fundusz chorobowy (finansowanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macie-

rzyńskich, wyrównawczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych);
 · Fundusz wypadkowy (finansowanie rent wypadkowych, jednorazowych odszkodo-

wań, zasiłków chorobowych z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wy-
padkiem przy pracy lub chorobą zawodową) [Rzeczpospolita Ubezpieczonych 
2018, s. 93].

Przystępując do analizy kosztów FUS, wyraźnie widać, że największą pozycją są 
transfery na rzecz ludności, które w roku 2017 wyniosły 209 080 387 tys. zł, tj. o 3,7 % wię-
cej niż w 2016 r. Natomiast same świadczenia emerytalno- rentowe były wyższe o 3,5% 
w stosunku do 2016 r. i wyniosły w 2017 r. 185 343 924 zł.

Tabela 3. Koszty FUS za lata 2015-2017 (tys. zł)

Wyszczególnienie kosztów Wykonanie 2015 r. Wykonanie 2016 r. Wykonanie 2017 r.

Transfery na rzecz ludności:
 · emerytury i renty
 · pozostałe świadczenia

195 851 586
174 565 772
21 285 814

201 610 354
179 066 524
22 543 830

209 080 387
185 343 924
23 736 463

Pozostałe, z tego:
 · odpis na działalność ZUS
 · prewencja rentowa
 · prewencja wypadkowa
 · koszty obsługi kredytów
 · pozostałe koszty

3 646 416
3 430 000
179 318
33 089

0
4 009

3 819 894
3 573 000
186 879
55 552

0
4 463

3 867 231
3 607 499
193 199
61 464

0
5 069
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Wyszczególnienie kosztów Wykonanie 2015 r. Wykonanie 2016 r. Wykonanie 2017 r.

Pozostałe zmniejszenia 2 219 418 2 644 726 4 637 541

RAZEM 201 717 420 208 074 975 217 585 159

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecz-

nych za 2016 rok; Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2017 rok].

Głównymi pozycjami kosztów pozostałych świadczeń były:
 · zasiłki chorobowe, które w roku 2017 wyniosły 11 309 664 tys. zł i wzrosły w stosunku 

do poprzedniego roku w związku ze zwiększeniem podstawy obliczania zasiłku oraz 
wzrostu dni zasiłkowych;
 · zasiłki macierzyńskie, które wyniosły 7 863 570 tys. zł i były wyższe o 1,5 % w porów-

naniu 2016 rokiem. Natomiast zasiłki macierzyńskie w roku 2016 wyniosły 7 745 281 
tys. zł i były wyższe o 2,5% w porównaniu z 2015 r.

W grupie pozostałych kosztów znajdują się kwoty przeznaczone na prewencję ren-
tową i  wypadkową oraz odpis na działalność ZUS. Pozostałe zmniejszenia to głównie 
odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek od składek. 

Stan FUS na koniec 2017 r. wyniósł (minus) 2 190 720 tys. zł, dotacja z budżetu pań-
stwa wyniosła 40 978 663 wobec planowanej na rok 2017 kwoty 42 978 663. Dane pre-
zentuje tabela 1. Należy zauważyć, że była niższa o 3,87 mld zł niż w roku 2016. FUS nie 
zaciągał kredytów – zatem nie ponosił kosztów obsługi z tym związanych. Jednak istot-
ny wpływ na stan funduszu ma umorzona pożyczka w kwocie 39 151 886 tys. zł, gdyż 
zmniejsza ona zobowiązania i wpływa na pozycję „pozostałe zwiększenia”, tabela 1.

Dobre wyniki FUS przekładają się oczywiście na stan finansów publicznych mając 
przełożenie na cały deficyt sektora finansów publicznych. 

Zakończenie

Troska o stan FUS powinna dotyczyć zarówno wydatków z tego funduszu jak i wpływów. 
Podczas wielu spotkań, konferencji i kongresów można zauważyć niesłabnącą potrzebę 
dyskusji i refleksji na ten temat. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wie-
lokrotnie przedstawiało propozycje rozwiązań w  tym zakresie, których głównym celem 
było zmniejszenie deficytu FUS [Połonowski 2017, s. 200]. Jedna z nich dotyczyła objęcia 
obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym wszystkich rodzajów umów, co miałoby 
istotnie wpłynąć na sytuację finansową FUS oraz zwiększyć solidaryzm społeczny. Strona 
pracodawców postuluje likwidację przywilejów emerytalnych niektórych grup zawodo-
wych i zwraca uwagę na fakt, iż propozycja objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem spo-
łecznym wszystkich rodzajów umów istotnie wpłynie na zwiększenie kosztów prowadzenia 
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działalności i będzie dużym obciążeniem dla niewielkich firm. Trudno jak widać o konsen-
sus społeczny. Trzeba mieć jednak na uwadze, że konsekwencją nadużywania umów cywil-
noprawnych jest to, że są one niżej oskładkowane, co będzie powodowało bardzo niskie 
świadczenia w przyszłości, a obecnie wpływa na niższe wpływy do FUS.

Nie można zapomnieć o skutkach starzenia się społeczeństwa i wpływie tego zjawiska 
na stan FUS. Według przewidywań Eurostatu populacja Polski spadnie do 2070 r. o około 
7 milionów. Jest to spowodowane obniżaniem się współczynnika dzietności do bardzo ni-
skiego poziomu. Zmiana wysokości wieku emerytalnego sprawiła, że skrócił się czas pracy, 
a wydłużył okres pobierania emerytury. Proporcje płatników składek w stosunku do osób 
pobierających świadczenie emerytalne zmieniają się, na niekorzyść tych pierwszych.

Duży wpływ na FUS ma sytuacja na rynku pracy, gdzie bezrobocie spada szybciej 
od oczekiwań, co powoduje, że fundusz płac rośnie szybciej dając wyższe wpływy ze 
składek. W tym aspekcie należy wyraźnie odnotować liczbę i wpływ składek imigran-
tów. Według dostępnych danych liczba ubezpieczonych (stan na 31.12.2017 r.), którzy 
w zgłoszeniu do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych podali obywatelstwo inne niż 
polskie, wyniosła 440 255 osób. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie in-
ternetowej ZUS [www.zus.pl] największą grupę stanowią obywatele Ukrainy (316 474) 
oraz osoby posiadające obywatelstwo Białoruskie (24 013). 

Według prognoz kwota dotacji budżetowej dla FUS w 2018 r. powinna wynieść mniej 
niż 40 mld zł – co jest sytuacją bez precedensu w najnowszej historii ZUS. Tym samym 
w skali makro sytuację finansową FUS determinuje zarówno struktura demograficzna jak 
i koniunktura gospodarcza. Poza wieloma czynnikami, które opisano w artykule, należy 
zaakcentować istotne znaczenie wprowadzonej w 2018 r. e-składki. Zakłada ona, że płat-
nik przekazuje wszystkie składki na jedno konto. Wpłata należności na ubezpieczenia 
społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowni-
czych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, jednym przelewem pozwala wyelimino-
wać szereg pomyłek. Dodatkowo, e-składka wprowadziła zasadę, że z  wpływających 
na konto środków najpierw regulowane są zaległości, a w następnej kolejności bieżące 
składki. Takie mechanizmy spowodowały spadek zadłużenia płatników z poprzednich 
lat o 2,8 mld zł. 

Przytoczone argumenty i rozważania pozwalają potwierdzić, że polski system ubez-
pieczeń społecznych jest bardzo skomplikowany. Rozpowszechnianie informacji po-
przez edukację jest niezbędne. W obecnej chwili zakres wiedzy dotyczącej ubezpieczeń 
społecznych jest bardzo niski, a przykładowe odpowiedzi respondentów „U nas to robi 
księgowa” lub „To jest skomplikowane, trzeba specjalistycznej wiedzy. Kto by się tym 
interesował…” [Owczarczyk 2017, s. 158], potwierdzają konieczność prowadzenia nie-
ustannej edukacji społecznej. 
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Poziom wiedzy ubezpieczeniowej jest priorytetem dla takich instytucji jak Polska 
Izba Ubezpieczeniowa, która we współpracy z  najważniejszymi uczelniami w  Polsce 
prowadzi działania mające na celu upowszechnienie wiedzy na temat długotrwałego 
oszczędzania, form inwestowania czy zasad funkcjonowania systemu emerytalnego.
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Znaczenie funduszy europejskich w działalności 
parków narodowych w Polsce po 2003 roku

The Importance of European Funds in the Operation 
of National Parks in Poland after 2003 

Abstract: National parks are the most important form of nature protection in Poland. In 

2012, these parks were transformed from budgetary units into state-owned legal entities. 

At the same time, auxiliary farms were liquidated with the help of which the parks perfor-

med a fundamental activities in the sphere of protection of natural resources. The new legal 

and organizational form was to increase the financial independence of parks and improve 

the efficiency of operations, including to improve the absorption of European funds. The 

article shows that the allocation of legal personality to national parks translated into a mar-

ked increase in the absorption of EU funds, but the funds obtained were still of relatively 

minor importance in the financial management of parks.

Key words: EU funds, national parks in Poland, European projects.

Wstęp

Parki narodowe stanowią najważniejszą formę ochrony przyrody w Polsce. W 2011 roku 
przekształcono je z jednostek budżetowych w państwowe osoby prawne. Jednocześnie 
likwidacji uległy gospodarstwa pomocnicze za pomocą których wykonywały zasadnicze 
działania w sferze ochrony zasobów przyrody. Nowa forma prawno-organizacyjna mia-
ła zwiększyć samodzielność finansową parków i poprawić efektywność działania, w tym 
absorbcję środków europejskich [Ministerstwo Środowiska 2010, s. 18].

Niestety zasady organizacyjno-prawne dotyczące finansowania polskich parków narodo-
wych nie są przedmiotem szczególnego zainteresowania w obszarze nauki. Można wskazać 
kilka opracowań powstałych przed zmianą formy prawnej [Raźny 2007; Wiszniewska 2004] 
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oraz jednostkowe analizy skutków prawnych i ekonomicznych przekształcenia parków w pań-
stwowe osoby prawne. B. Pater [2013] pozytywnie oceniła zmianę organizacyjną z punktu wi-
dzenia zwiększenia samodzielności, jednak wskazała także na zagrożenia w szczególności dla 
jednostek ekonomicznie słabszych. A. Babczuk i W. Krawiec [2009] wskazują, że likwidacja go-
spodarstw pomocniczych i transfer środków do budżetu państwa przeznaczanych dotychczas 
na działalność, może zagrozić realizacji zadań tych instytucji. I. Zielińska-Barłożek, B. Majewska 
[2011] oraz E. Zakrzewska [2011] wyraziły pozytywną opinię nt. planowanej reformy z punktu 
widzenia samodzielności finansowej i poprawy efektywności funkcjonowania parków.

W  artykule podjęto próbę oceny znaczenia funduszy europejskich w  działalności 
parków narodowych w Polsce po 2003 roku, tzn. w okresie od 2004 roku do końca paź-
dziernika 2018. Górna granica czasowa wynika z  ostatniego dostępu do bazy danych 
Mapy Dotacji UE [Mapa Dotacji]. Przyjęto hipotezę, że po 2011 roku, a więc przekształ-
ceniu parków narodowych w państwowe osoby prawne, wzrost finansowania na skutek 
absorpcji funduszy unijnych pozwolił im na przeprowadzenie wielu istotnych przedsię-
wzięć w  zakresie ochrony środowiska. Przedmiotem badań empirycznych są dane nt. 
projektów zakończonych i umieszczonych w bazie Mapa Dotacji UE. Wykorzystano rów-
nież Ustawę budżetową z dnia 11 stycznia 2018 r. [Dz. U. z 2018 r., poz. 291] oraz Sprawo-
zdania z wykonania budżetu państwa za lata 2004–2017 [Sprawozdania (…)].

Forma prawno-organizacyjna i zasady finansowania 
parków narodowych

Parki narodowe są jedną z 10 form ochrony przyrody w Polsce. Mówi o tym Ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880]. Park narodo-
wy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i skład-
ników przyrody nieożywionej i  walorów krajobrazowych. Istotą działalności jest także 
przywrócenie właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenie znie-
kształconych siedlisk przyrodniczych, w  tym miejsc egzystencji roślin, zwierząt i  grzy-
bów. Odnośnie do zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, cele te 
osiągane są poprzez prowadzenie zaplanowanej aktywności o charakterze ochronnym 
w ekosystemach parku narodowego oraz realizacji treści edukacji przyrodniczej 

Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przy-
rodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie 
mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobra-
zowe. W latach 2004–2017 funkcjonowały w Polsce 23 parki narodowe, rysunek 1 pre-
zentuje ich umiejscowienie. 
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Rysunek 1. Parki narodowe w Polsce

Źródło: [Parki narodowe w Polsce].

Do końca 2011 roku funkcjonowały w formie państwowych jednostek budżetowych, 
działały w oparciu o statut prawny nadawany przez ministra właściwego ds. środowiska. 
Zarządzali nimi dyrektorzy powołani w drodze konkursu. Gospodarką parku zajmowało 
się bezpośrednio tzw. gospodarstwo pomocnicze, które było wyodrębnione z jednostki 
budżetowej. Posiadało odrębny rachunek, na którym gromadzono przychody z własnej 
działalności (np. ze sprzedaży produktów drzewnych, z opłat za wstęp do parku, ze sprze-
daży usług transportowych, budowlanych) i przeznaczało je na określone zadania statu-
towe parku. W założeniu gospodarstwa te miały utrzymać się same, jednak w praktyce 
mogły otrzymać dotacje przedmiotowe oraz jednorazowe wsparcie na zakup środków 
obrotowych z budżetu jednostki. Rozliczały się z budżetem jednostki (w przypadku par-
ków narodowych z budżetem państwa) metodą netto, czyli wpłacały do budżetu połowę 
osiąganego zysku netto. Należy podkreślić, że jednostki budżetowe wraz z  gospodar-
stwem pomocniczym nie posiadały osobowości prawnej, więc nie miały kompetencji, aby 
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samodzielnie ubiegać się o inne zewnętrzne środki, w tym fundusze europejskie. Mogły 
korzystać z nich jedynie na zasadzie partnerskiej, we współpracy z  innymi podmiotami 
będącymi głównymi beneficjentami funduszy. 

W 2010 roku przeprowadzono reformę sektora finansów publicznych w ramach któ-
rej m.in. zlikwidowano gospodarstwa pomocnicze. Zmiany wprowadzono na podstawie 
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicz-
nych art. 87 ust. 1, pkt. 1 i 3 [Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.]. W konsekwencji, aby 
zapewnić parkom narodowym stosowną samodzielność finansową i gospodarczą, prze-
kształcono je od 2012 roku w tzw. państwowe osoby prawne, zgodnie zapisami Ustawy 
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych 
ustaw art. 1, pkt 3 [Dz. U. z 2011 r. Nr 224, poz. 1337]. Warto przy tym podkreślić, że taką 
formę prawno-organizacyjną uznano dla parków narodowych za korzystniejszą od tzw. 
instytucji gospodarki budżetowej, w którą gospodarstwa pomocnicze również mogły 
być przekształcone [Ministerstwo Środowiska 2010, s. 18]. Wybór tej ostatniej skutko-
wałby koniecznością zlecania zadań parkom narodowym, gdyż instytucja gospodarki 
budżetowej tworzona jest w celu odpłatnej realizacji zadań publicznych o czym mówi 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 23 [Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 
poz. 1241 ze zm.]. W związku z  tym trzeba byłoby utworzyć odrębną jednostkę, która 
zajmowałaby się zleceniami i ich rozliczaniem, co prowadziłoby do rozbudowy organi-
zacyjnej i wzrostu kosztów działalności.

Wyposażenie parków narodowych w osobowość prawną umożliwia im prowadzenie 
działalności na takich samych zasadach, na jakich prowadzą ją przedsiębiorcy. Ustawa 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, art. 8b, ust. 2 reguluje powyższą kwe-
stię [Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880]. Parkiem narodowym kieruje dyrektor powołany 
przez ministra właściwego ds. środowiska, wyłoniony w  drodze konkursu. Park działa 
w  oparciu o  statut i  roczny plan finansowy. Katalog źródeł przychodów parku został 
znacznie rozszerzony w stosunku do poprzedniego wykazu, z którego korzystały jed-
nostki budżetowe i gospodarstwa pomocnicze. Może bezpośrednio ubiegać się o środki 
zewnętrzne, w  tym fundusze europejskie. Ponadto, za zgodą ministra właściwego ds. 
środowiska może też zaciągać kredyty i pożyczki na realizację zadań statutowych do wy-
sokości 60% planowanych przychodów lub kosztów. Ma to szczególne znaczenie przy 
zabezpieczeniu udziału własnego w finansowaniu projektów europejskich.

Programy operacyjne wspierające parki narodowe

Programy operacyjne funkcjonujące w badanym okresie nie przewidywały specjalnych 
osi priorytetowych, obejmujących działania i poddziałania przeznaczone wyłącznie dla 
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parków narodowych. Jednostki mogły ubiegać się o środki finansowe konkurując przy 
tym z innymi podmiotami sektora publicznego, prywatnego oraz organizacjami pozarzą-
dowymi. Na przestrzeni lat parki narodowe zrealizowały projekty w ramach pięciu pro-
gramów operacyjnych. Pierwsze z nich pojawiły się bezpośrednio po wstąpieniu Polski 
do Unii Europejskiej. Należały do nich: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Re-
gionalnego (ZPORR) 2004–2006 oraz Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A, 
obejmujący panel Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia-Polska 2004–2006 
[INTERREG M–P]. Kolejnymi projektami mającymi na celu ochronę przyrody były: Pro-
gram Operacyjny Infrastruktura i  Środowisko (POIiŚ) 2007–2013, Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (RPOWD) 2007–2013 oraz Program Opera-
cyjny Infrastruktura i  Środowisko 2014–2020 wspierający także działania edukacyjne 
w zakresie ekologii. Parki nie ubiegały się o środki z  funduszów norweskich, EOG oraz 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W poniższej tabeli przedstawiono działa-
nia, z których korzystały po 2003 roku. 

Tabela 1. Programy operacyjne i działania wspierające parki narodowe w Polsce 
po 2003 roku

Program 
operacyjny

Działanie Opis

Maksymalny 
udział środków 

UE w wydatkach 
kwalifikowalnych 

na poziomie 
projektu 

ZPORR 
2004–2006

1.4.
Projekty infrastrukturalne i promocyjne z zakresu 
turystyki i kultury.

75%

INTERREG M–P 
2004–2006

C-1

Międzynarodowe projekty infrastrukturalne 
i miękkie w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu 
oraz jego konserwacji w celu zachowania 
atrakcyjności krajobrazu kulturowego w regionie 
oraz zabezpieczenie rezerw naturalnych; działania 
na rzecz stworzenia transgranicznego systemu 
ochrony przed klęskami żywiołowymi, katastrofami 
i ochrony przeciwpowodziowej, poprawa 
świadomości ekologicznej.

75%

RPOWD 
2007–2013

4.7
Projekty infrastrukturalne i miękkie w zakresie 
ochrony bioróżnorodności i edukacji ekologicznej.

85%
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Program 
operacyjny

Działanie Opis

Maksymalny 
udział środków 

UE w wydatkach 
kwalifikowalnych 

na poziomie 
projektu 

POIiŚ 
2007–2013

5.1

Projekty infrastrukturalne i miękkie kompleksowo 
wspierające działania z zakresu ochrony siedlisk 
przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach 
chronionych oraz zachowanie różnorodności 
gatunkowej.

100%

5.2

Projekty infrastrukturalne w zakresie 
zwiększenia drożności korytarzy ekologicznych 
umożliwiających przemieszczanie się zwierząt 
i funkcjonowanie populacji w skali kraju.

100%

5.3
Opracowanie planów ochrony dla obszarów 
chronionych.

100%

5.4

Projekty miękkie (szkolenia, edukacja, platformy 
dialogu społecznego) w zakresie kształtowania 
postaw społecznych sprzyjających ochronie 
środowiska, w tym różnorodności biologicznej.

100%

POIiŚ 
2014–2020

2.4
Projekty infrastrukturalne i miękkie w zakresie 
ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.

85%

Źródło: opracowano na podstawie uszczegółowień do programów operacyjnych: [MR 2005; INTER-

REG M–P 2000; MR 2006; MR 2013; ZWD 2006].

Wskazane działania były dofinansowane głównie z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego (EFRR), natomiast realizacja projektu 2.4 POIiŚ z Funduszu Spójności. 
Instytucją zarządzającą ZPORR był Minister Gospodarki, natomiast funkcję instytucji po-
średniczącej pełnił wojewoda. Programem INTERREG M–P zarządzał Wspólny Komitet 
Regionalny z jednostką operacyjną tzw. Wspólnym Sekretariatem Technicznym, do któ-
rego bezpośrednio składano wnioski. Wspólny Komitet Regionalny składał się z przed-
stawicieli stosownych władz centralnych i regionalnych Polski oraz Niemiec. Instytucją 
zarządzającą RPOWD był Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. W przypadku 
omawianego działania (4.7) nie powołano instytucji pośredniczącej. POIiŚ 2007–2013 był 
zarządzany przez Ministerstwo Rozwoju, a instytucją pośredniczącą było Ministerstwo 
Środowiska. W obowiązującym okresie programowania Ministerstwo Rozwoju zmieniło 
nazwę na Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
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Projekty europejskie realizowane przez parki narodowe 

Spośród 23 parków narodowych 17 korzystało z funduszy UE i zrealizowało łącznie 51 
projektów, najwięcej na terenie parków narodowych: Magurskiego, Tatrzańskiego, Wi-
gierskiego, Drawieńskiego i Gorczańskiego, a najmniej (tylko po jednym) na terenie par-
ków: Pienińskiego, Ojcowskiego, Świętokrzyskiego, Słowińskiego i Ujścia Warty. Na lata 
2007–2013 przypadała intensyfikacja prac w tym zakresie, w ramach POIiŚ zrealizowano 
aż 34 projekty, a z wykorzystaniem tych infrastrukturalnych i miękkich, w szczególności 
RPOWD tylko 2. Natomiast najmniej działań prowadzono w  okresie 2004–2006, stwo-
rzono 3 projekty, w tym 2 z wykorzystaniem ZPORR i jeden w ramach programu INTER-
REG M–P. Do końca badanego okresu zakończono 9 projektów pod egidą POIiŚ. Wykres 1 
pokazuje liczbę tych zrealizowanych przez parki narodowe w Polsce po 2003 roku w ra-
mach programów operacyjnych.

Wykres 1. Liczba projektów europejskich zrealizowanych przez parki narodowe 
w Polsce po 2003 roku w ramach programów operacyjnych

Źródło: [Mapa Dotacji UE].

Biorąc pod uwagę rodzaje działań w  programach operacyjnych to najwięcej pro-
jektów (41,0% całkowitej liczby) zrealizowano w ramach działania 5.1 POIiŚ 2007–2013, 
a najmniej (po jednym projekcie) w ramach prac związanych z 5.2 POIiŚ 2007–2013 oraz 
panelu C–1 należącego do programu INTERREG M–P. Wykres 2 przedstawia liczbę pro-
jektów europejskich zrealizowanych przez parki narodowe w Polsce w latach 2004–2013.
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Wykres 2. Liczba projektów europejskich zrealizowanych przez parki narodowe 
w Polsce w latach 2004–październik 2018 w ramach działań programów operacyjnych

Źródło: [Mapa Dotacji UE].

Projekty realizowane w ramach działania 5.1 miały na celu ochronę lub odtworzenie 
zasobów przyrodniczych. Osiągano go najczęściej poprzez ograniczanie domeny tury-
stycznej (Biebrzański PN, Magurski PN, Tatrzański PN, Wigierski PN), budowę lub moderni-
zację małej infrastruktury turystycznej (Bieszczadzki PN, Gorczański PN, PN Gór Stołowych, 
Woliński PN,) oraz odtworzenie wybranych gatunków roślin (Magurski PN), restytucję 
zasobów nieleśnych (Słowiński PN) i renaturyzację zdegradowanych stref (Ojcowski PN). 
W ramach działania 5.3 większość badanych parków narodowych uzyskało dofinansowa-
nie na przygotowanie kompleksowych planów ochrony zasobów przyrodniczych. Z fun-
duszy tych nie skorzystały cztery parki: Gór Stołowych, Ojcowski, Poleski i Słowiński.

Popularne były też działania obejmujące ochronę przyrody i  edukację ekologicz-
ną (działanie 2.4 POIiŚ 2014–2020 oraz 5.4 POIiŚ 2007–2013). Polegały one na budowie 
nowych obiektów edukacyjnych na terenie parków, wyposażeniu funkcjonujących 
placówek w infrastrukturę dydaktyczną oraz stworzeniu i wdrożeniu programów edu-
kacyjnych dla lokalnych społeczności i  turystów. Wigierski Park Narodowy wydawał 
kwartalnik, Park Narodowy Gór Stołowych skorzystał z regionalnego programu opera-
cyjnego w latach 2007–2013 (4.7 RPOWD) i zrealizował dwa projekty polegające na bu-
dowie ekocentrum przy Dyrekcji PN oraz wzbogaceniu i zachowaniu bioróżnorodności 
drzewostanu. Parki narodowe Tatrzański i Wigierski pozyskały fundusze na rewitalizację 
dworku w Kuźnicach oraz budowę Muzeum WPN, dzięki zaangażowaniu w projekt ZPORR 
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(działanie 1.4). Drawieński Park Narodowy w ramach programu INTERREG M–P (działanie 
C–1) wraz z Naturpark Barnim zrealizowały wspólny projekt ochrony nietoperzy.

Udział funduszy europejskich w przychodach parków 
narodowych 

Znaczenie funduszy europejskich w działalności parków narodowych w Polsce warto też 
ocenić na podstawie wysokości udziału pozyskanych środków w przychodach całkowi-
tych tych jednostek. Wykres 3 przedstawia wartość zrealizowanych projektów europej-
skich wraz z wielkością ich dofinansowania z funduszy europejskich na tle całkowitych 
przychodów parków narodowych w Polsce w badanym okresie. 

Wykres 3. Wartość projektów europejskich i wielkość ich dofinansowania 
z unijnych funduszy na tle przychodów całkowitych parków narodowych 
w Polsce w poszczególnych okresach programowania (tys. zł)

Źródło: [Mapa Dotacji UE; Sprawozdania z  wykonania budżetu państwa z  lat 2004–2017]. (*W  latach 

2004–2011 za przychody parków narodowych przyjęto zrealizowane wydatki z budżetu państwa wyka-

zane w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa w dziale 41, część 925 [Ogrody botaniczne i zoolo-

giczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody] oraz osiągnięte przychody całkowite go-

spodarstw pomocniczych ujęte w części 41 – środowisko). **Lata 2014 – październik 2018; przychody 

do października 2018 roku stanowią 10/12 planowanych przychodów parków narodowych w 2018 roku 

wykazanych w ustawie budżetowej na 2018 rok).
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W latach 2004–2011 całkowite przychody parków narodowych (działających w for-
mie jednostek budżetowych) stanowiły głównie środki zapisane w  budżecie pań-
stwa oraz przychody gospodarstw pomocniczych działających przy tych parkach. Od 
2012 roku wraz z przekształceniem w państwowe osoby prawne, parki wyposażono 
również w nowe źródła przychodów. W pierwszym okresie programowania przycho-
dy całkowite parków wzrosły ze 152,3 do 164,6 mln zł. W  okresie tym zrealizowano 
tylko trzy europejskie projekty o  łącznej wartości prawie 22,0 mln zł. Średni poziom 
dofinansowania kosztów kwalifikowalnych wynosił 39,3%, jednak średni udział unij-
nych środków w  przychodach całkowitych parków wynosił zaledwie 2,0%. W  kolej-
nym okresie programowania (2007–2013) przychody całkowite parków narodowych 
wzrosły ze 190,5 do 221,5 mln zł, jednak szczególną zmianę odnotowano w 2013 roku, 
a więc natychmiast po przekształceniu parków w państwowe osoby prawne. Wzrost 
przychodów aż o 18,4% wynikał z pozyskania środków unijnych. W badanym okresie 
zrealizowano łącznie 38 projektów o łącznej wartości prawie 1,4 mld zł. Średni udział 
dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektów z  unijnych funduszy wynosił 
83,6%, natomiast średni udział unijnych środków w całkowitych przychodach parków 
wynosił 4,3%. W  latach 2014–2017 odnotowano dalszy wzrost przychodów całkowi-
tych, z 238,5 do 281,5 mln zł, a na koniec 2018 roku przewiduje się przychody w wyso-
kości 271,5 mln zł. Zrealizowano 10 projektów europejskich o łącznej wartości prawie 
1,3 mld zł, w których średni udział dofinansowania kosztów kwalifikowalnych wynosił 
70,8%, a średni udział środków unijnych w całkowitych przychodach wynosił 1,5%. 

Do największych beneficjentów należy zaliczyć parki o średnich przychodach. Wy-
kres 4 przedstawia klasyfikację parków narodowych według udziału pozyskanych środ-
ków unijnych w przychodach całkowitych w latach 2004–październik 2018.

Największy udział (powyżej 6,0%) odnotowały parki narodowe: Magurski, Dra-
wieński i Gorczański, natomiast najmniejszy (poniżej 1,0%) Ojcowski, Pieniński i Sło-
wiński. W czołówce głównych beneficjentów znalazły się dwa parki z relatywnie wyso-
kimi przychodami: Tatrzański i Wigierski. Zrealizowały one projekty o łącznej wysokiej 
wartości (odpowiednio 31,7 i 15,8 mln zł) i ich badany wskaźnik wynosił odpowiednio 
4,8 i prawie 4,0%.
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Wykres 4. Klasyfikacja parków narodowych według udziału pozyskanych środków 
unijnych w przychodach całkowitych w latach 2004–październik 2018

Źródło: [Mapa Dotacji UE; Sprawozdania z wykonania budżetu państwa z lat 2004–2017].

Podsumowanie

W  artykule podjęto próbę oceny znaczenia funduszy europejskich w  działalności par-
ków narodowych w Polsce po 2003 roku. Badaniem objęto 51 zakończonych projektów 
europejskich, które zostały ujęte w  bazie danych Mapa Dotacji UE. Ostatni dostęp do 
bazy odnotowano 31 października 2018 r. Postawiona w artykule hipoteza została tylko 
w części zweryfikowana pozytywnie. Z przeprowadzonej analizy wynika, że od 2012 roku 
po przekształceniu z jednostek budżetowych w państwowe osoby prawne, parki naro-
dowe odnotowały znaczący wzrost przychodów, w tym ze środków europejskich. Wyko-
rzystanie unijnych funduszy było jednak zróżnicowane. Niektóre jednostki nie korzysta-
ły z nich, w pozostałych przypadkach środki europejskie miały małe lub umiarkowane 
znaczenie w gospodarce finansowej. Relatywnie niewielki udział dopłat unijnych w przy-
chodach całkowitych parków wynikał ze specyfiki ich działalności. Głównym zadaniem 
parków jest bowiem ochrona zasobów przyrody na określonym terenie, co w istotnym 
stopniu ogranicza ingerencję w jej dobrostan. Powstawała głównie drobna infrastruktu-
ra turystyczna, rozbudowywano bazę dydaktyczno-badawczą oraz wspierano edukację 
w zakresie ochrony przyrody.
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Istota i miejsce finansowania w zarządzaniu finansami 
przedsiębiorstwa – ujęcie teoretyczne

The Essence and Place of Financing in the Company’s Financial 
Management – Theoretical Approach

Abstract: Business financing remains the current issue in finance science both in the field of 

business practice and theory. Due to the constant changes in the internal and external con-

ditions of the development of modern enterprises, financing problems are also evolving. 

Special modifications can be seen in the area of defining the concept, its goals, meanings, 

forms, structure or relation with capital. The subject of the article is to determine the nature 

and place of financing enterprises in corporate finance management, taking into account 

the evolution of its concept, objectives, structure and approaches to defining capital. 
Key words: corporate finance, financing, capital, capital structure, financial policy 

Wstęp

Finansowanie przedsiębiorstw stanowi bardzo ważny aspekt zarządzania całokształtem 
problemów w nauce finansów nie tylko ze względu na wymiar praktyczny – napotyka na 
wiele trudności i  wyzwań również na gruncie teorii. Obecnie owo zagadnienie, będące 
segmentem (sferą) finansów przedsiębiorstwa, pozostaje w  gestii nieustającego zainte-
resowania zarówno nauki, jak i praktyki gospodarczej. Ten stan rzeczy spowodowany jest 
przede wszystkim rosnącym zróżnicowaniem form i narzędzi finansowania dostępnych na 
szeroko pojętym rynku finansowym, ich ciągłym rozwojem oraz coraz trudniejszymi do 
przewidzenia zmianami środowiska biznesowego, w jakim działają współczesne przedsię-
biorstwa. Tempo tych zmian połączone z  coraz większymi oczekiwaniami interesariuszy 
jednostek gospodarujących, zwłaszcza w odniesieniu do rentowności i bezpieczeństwa fi-
nansowego, sprawiają, że podstawowe kategorie finansowe nabierają nowego znaczenia.
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 Celem artykułu jest uplasowanie finansowania przedsiębiorstw w obszarze współ-
czesnego zarządzania finansami z uwzględnieniem ewolucji jego pojęcia, struktury oraz 
wypracowanych dotychczas podejść do definiowania kapitału.

Finansowanie działalności gospodarczej a pozostałe 
segmenty finansów przedsiębiorstwa

Chcąc wyjaśnić pojęcie finansowania działalności gospodarczej1, należy w pierwszej 
kolejności określić znaczenie finansów2 jako takich oraz znaczenie terminów jemu po-
krewnych. Otóż, jak dotąd, w literaturze przedmiotu nie wypracowano jednolitego stano-
wiska w odniesieniu do definicji pojęcia finansów, co świadczy przede wszystkim o jego 
wieloznaczności, złożoności i zmienności w czasie. Dla potrzeb możliwie najpełniejszego 
wyjaśnienia istoty tegoż pojęcia ważne jest ustalenie – obok elementów definicyjnych 
wchodzących w jego zakres - również jego wymiaru. Z reguły pojęcie finansów jest roz-
patrywane w dwóch wymiarach, tj. makroekonomicznym, a więc całej gospodarki, jak 
i mikroekonomicznym - w odniesieniu do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw czy 
też innych jednostek gospodarujących [Czekaj, Dresler 2002, s. 13]. Na gruncie mikroeko-
nomicznym G. Michalski [2010, ss. 15–18] dodatkowo rozróżnia finanse krótkoterminowe 
i finanse długoterminowe.

 Potocznie, termin finanse jest rozumiany jako stan gotówki (zasoby pieniężne) 
[Ostaszewski 2010, s. 19]. Jednakże w terminologii ekonomicznej oznacza on „…stosun-
ki ekonomiczne wynikające z ruchu pieniądza, tj. gromadzenia i wydatkowania środków 
pieniężnych przez podmiot gospodarczy, zasoby pieniężne, stan majątkowy osoby, ro-
dziny, instytucji, państwa itp. W  szerokim znaczeniu „finanse” są synonimem określe-
nia „gospodarka pieniężna”, która polega na gromadzeniu pieniądza z różnych źródeł 
i tytułów oraz na jego wydatkowaniu i lokowaniu na różne cele i w różny sposób i która 
obejmuje także ramy instytucjonalne (również umowy prawne), w których te procesy 
przebiegają” [Penc 2007, s. 121].

Wg Z. Fedorowicza nie wszystkie zjawiska pieniężne czy też procesy gospodarcze po-
winny reprezentować pojemność znaczeniową finansów, gdyż jego zdaniem pojęciem 
finansów „będziemy obejmowali tylko te zjawiska pieniężne, które są związane z kreacją 
i ruchem realnie istniejących zasobów pieniądza bądź też z zaciąganiem zobowiązań do 

1 Pojęcia finansowanie działalności gospodarczej i finansowanie przedsiębiorstwa będą używane zamiennie.
2 Podejmując się próby wyjaśnienia pojęcia finansów, głównie na potrzeby praktyki gospodarczej, nie można po-
minąć jego naukowego charakteru. Przedmiotem nauki finansów są zjawiska i procesy pieniężne przebiegające 
w sektorze publicznym, instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych. Jest ona 
jedną z gałęzi ogólnej nauki ekonomii [Ostaszewski 2010, s. 22].
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uruchomienia zasobów pieniężnych w przyszłości” [Ostaszewski 2010, s. 20]. Autor, argu-
mentując taki właśnie zakres znaczeniowy pojęcia finansów, zauważa, iż wykorzystywanie 
pieniądza w roli miary wielkości realnych nie wymaga rzeczywistej obecności zasobów 
pieniężnych, których gromadzenie i podział było podstawą określenia finansów. Dlatego 
też – jego zdaniem – nie ma podstawy do obejmowania pojęciem finanse wykorzystywa-
nia pieniądza jako ewidencyjnej miary procesów produkcji i spożycia czy też generalnie 
procesów gospodarczych. Zjawiska pieniężne, które w powyższej definicji zostały włączo-
ne do pojęcia finansów, mają odzwierciedlenie – w przypadku przeszłości – w ewidencji 
księgowej i w statystyce, natomiast w odniesieniu do przyszłości – w planowaniu finan-
sowym i w prognozowaniu. Mimo to Z. Fedorowicz uznał, że owe instrumenty zarządza-
nia przebiegiem zjawisk pieniężnych należy oddzielić od przebiegu zjawisk finansowych 
w rzeczywistości i  tym samym wyłączyć je z zakresu pojęcia finansów. Co więcej, autor 
ten dostrzega konieczność wyjaśnienia dodatkowego pojęcia z dziedziny finansów, a mia-
nowicie pojęcia gospodarki finansowej3, które znaczeniowo jest szersze od pojęcia fi-
nansów. W jego opinii gospodarka finansowa obejmuje działania podmiotów w dziedzinie 
zjawisk pieniężnych, odnoszące się do ich planowania, realizowania, ewidencjonowania 
i analizowania. [Ostaszewski 2010, ss. 20–21]. 

Kolejnym, ważnym z punktu widzenia potrzeby zgłębienia problematyki finansowa-
nia działalności gospodarczej, terminem jest termin polityki finansowej. Z. Fedorowicz 
proponuje następującą definicję: „(…) polityka finansowa oznacza dokonywanie zarów-
no wyboru celów, które mają być osiągnięte w wyniku gospodarki finansowej, jak też 
i metod czy sposobów działania dla osiągnięcia wybranych celów.” [Ostaszewski 2010, s. 
21] Zarówno kryteria wyboru celów i zamierzeń, jak i sposobów ich osiągania są uzależ-
nione od wielu uwarunkowań, do których w głównej mierze należą: rodzaj jednostki go-
spodarującej, faza cyklu życia, w której się znajduje, jej subiektywne preferencje, obecny 
i przyszły potencjał czy też ogólna kondycja gospodarcza kraju.

Wszystkie powyżej wymienione pojęcia M. Wypych [1999, s. 13] ujął w postaci sy-
stemu finansowego przedsiębiorstwa, który definiuje „(…) jako zbiór zasad oraz form 
organizacyjnych, regulujących mechanizmy finansowe i zabezpieczających sprawność 
przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie: obejmuje nie tylko gospodarkę finan-
sową, ale również organizację rachunkowości i  zasady bilansowania.” Ze względu na 
wymiar, jak i  stopień zróżnicowania składowych systemu finansowego przedsiębior-
stwa, zrodziła się dyscyplina naukowa zwana finansami przedsiębiorstwa lub inaczej 

3 W  literaturze przedmiotu można spotkać także inne określenia, jak np. gospodarka zasobami pieniężny-
mi przedsiębiorstwa, gospodarka środkami finansowymi przedsiębiorstwa, gospodarowanie pieniądzem 
w przedsiębiorstwie itp.



270

Agnieszka Janus

zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa. Jej zadaniem jest przede wszystkim dostar-
czanie menedżerom różnego rodzaju instrumentów, technik, reguł i  paradygmatów, 
implementacja których umożliwi im podejmowanie skutecznych decyzji w  obszarze 
finansów zarządzanej jednostki, a w konsekwencji osiągnięcie zamierzonych celów. 

Na pojęcie finansów przedsiębiorstwa, zdaniem J. Czekaja i Z. Dreslera, składają się 
wszystkie zjawiska i procesy finansowe zachodzące w jego wnętrzu4. Autorzy ci owo po-
jęcie rozpatrują w kilku aspektach. W aspekcie funkcjonalnym finanse przedsiębiorstwa 
można utożsamiać z procesami gromadzenia (pozyskiwania) pieniądza oraz z procesami 
jego wykorzystywania (lokowania). Z podmiotowego punktu widzenia finanse firmy5 są 
przedstawiane jako proces zarządzania zgromadzonymi kapitałami, czego efektem ma 
być zdolność przedsiębiorstwa jako całości do generowania zysków i utrzymania płynno-
ści finansowej zarówno w krótkim, jak i w długim okresie. Ostatnim, wymienionym przez 
autorów aspektem, jest aspekt przedmiotowy, dzielący zjawiska finansowe ze względu na 
miejsce ich występowania w przedsiębiorstwie, np.: w działalności bieżącej, w działalności 
rozwojowej, w planowaniu działań itp. J. Czekaj i Z. Dresler [2002, s. 13] w swoich rozwa-
żaniach nie pomijają też kwestii wymiaru finansów przedsiębiorstwa, wskazując – obok 
zjawisk i procesów przebiegających we wnętrzu firmy – także szerszy wymiar rozumienia 
tego pojęcia, odnoszący się do całej gospodarki, w tym m.in. do powiązań i relacji przed-
siębiorstwa z rynkiem kapitałowym, systemem bankowym, systemem instytucji finansów 
publicznych oraz wymiar międzynarodowy, związany z wymianą gospodarczą z zagranicą 
czy też działalnością na międzynarodowych rynkach finansowych.

Aspekt funkcjonalny finansów przedsiębiorstwa jest przez wielu autorów utożsamia-
ny z  pojęciem finansowania działalności gospodarczej [Piasecki 2001, ss. 461–462, 
Błoch 1993, s. 13, Ickiewicz 1993, s. 9]. Finansowanie przedsiębiorstwa przedstawiane 
jest też jako jeden z trzech obszarów (sfer, segmentów) finansów przedsiębiorstwa obok 
zarządzania kapitałem i zastosowania kapitału.

 W takim ujęciu finansowanie przedsiębiorstwa sprowadza się do pozyskiwania 
przez jednostkę gospodarującą niezbędnych środków finansowych, inaczej mówiąc do 
zaopatrywania przedsiębiorstwa w kapitał, który następnie jest alokowany we własnym 
przedsiębiorstwie (pasywne finansowanie przedsiębiorstwa) lub w  innych przedsię-
biorstwach (aktywne finansowanie przedsiębiorstwa) [Piasecki 2001, s. 462]. Przy czym, 
obok zapewnienia przedsiębiorstwu kapitału, zadaniem finansowania jest taki wybór 
źródeł jego pochodzenia, które zagwarantują optymalną strukturę kapitału przy możli-
wie najniższym średnim ważonym koszcie [Ickiewicz 2001, s. 2018].

4 Pod tą definicją podpisuje się m.in. M. Wypych [1999, s. 12].
5 Pojęcie firmy będzie używane w artykule jako synonim pojęcia przedsiębiorstwa.
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Rysunek 1. Podstawowe obszary finansów przedsiębiorstwa
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Zarządzanie kapitałem wiąże się głównie z dążeniem do osiągnięcia, a następnie 
zachowania jak najdłużej takiej struktury finansowania przedsiębiorstwa, która w dłu-
giej perspektywie umożliwia maksymalizację jego wartości, a w krótkiej – utrzymanie 
płynności finansowej. Kształtowanie struktury finansowania jest jednym z  podstawo-
wych zadań zarządzania finansami przedsiębiorstwa obok zarządzania przychodami, 
kosztami i  wygenerowanym zyskiem, zarządzania ryzykiem finansowym i  zarządza-
nia podatkami [Sudoł 2002, ss. 372–375, Kreczmańska-Gigol 2013, s. 131]. Zachodzące 
w przedsiębiorstwie procesy realne są determinowane przez rozmiar posiadanego bądź 
będącego w dyspozycji kapitału, a także wielkości przychodów i kosztów. Z kolei koszty 
ponoszone w związku z realizacją przychodów są warunkowane m.in. strukturą finanso-
wania przedsiębiorstwa6.

6 W każdym przedsiębiorstwie przebiegają równolegle procesy realne, procesy finansowe i procesy informa-
cyjne. Procesy realne obejmują w  przedsiębiorstwach produkcyjnych przede wszystkim zaopatrzenie, pro-
dukcję i  zbyt; w  przedsiębiorstwach handlowych zaopatrzenie i  zbyt; w  przedsiębiorstwach usługowych – 
zaopatrzenie i zbyt (rozumiany jako pozyskanie klienta i  świadczenie na jego rzecz usług). W sferze realnej 
odbywa się transformacja czynników produkcji w produkty i usługi (przedsiębiorstwo – interesariusz). Procesy 
finansowe przebiegają w przeciwnym kierunku niż procesy w sferze realnej (przedsiębiorstwo – interesariusz). 
Procesy finansowe związane są z przepływem pieniądza w ramach dwóch obszarów finansów przedsiębior-
stwa, a  mianowicie inwestowania i  finansowania. Natomiast procesy informacyjne przybierają postać róż-
nokierunkową i  obejmują wszystkie sfery finansów, tj. inwestowania, finansowania i  zarządzania kapitałem 
(przedsiębiorstwo – interesariusz) [Kreczmańska – Gigol 2013, s. 131].
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Z  kolei zastosowanie kapitału, czyli jego inwestowanie, to działania zmierzają-
ce do racjonalnego i skutecznego wykorzystania zarówno tych środków finansowych, 
które są własnością przedsiębiorstwa, jak i tych, które pozostają w jego czasowej dys-
pozycji. Zasada inwestowania opiera się na regule, iż przedsiębiorstwo powinno inwe-
stować w aktywa tylko wtedy, gdy przewidywana stopa zwrotu przewyższa minimalną 
akceptowaną przez inwestora stopę zwrotu z danej inwestycji. W związku z prowadzoną 
działalnością inwestycyjną, decydenci określają rodzaj, wielkość i strukturę rzeczowego 
majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów finansowych. 

W ramach powyższych trzech segmentów finansów przedsiębiorstwa zarządzający 
podejmują decyzje, które są od siebie ściśle uzależnione. Menedżer nie może podjąć 
decyzji inwestycyjnej, dotyczącej np. zakupu nowego środka trwałego, bez określenia 
możliwości i warunków jego sfinansowania (sfera finansowania), wpływu jego wykorzy-
stywania na przyszłe przepływy pieniężne i poziom płynności finansowej (sfera zarzą-
dzania kapitałem) oraz pożądanej stopy zwrotu określonej przez inwestora (sfera inwe-
stowania) [Wrońska-Bukalska 2013, ss. 18–19].

Struktura finansowania przedsiębiorstwa w kontekście 
współczesnych podejść do definiowania kapitału

Pojęcie kapitału, jak dotąd, nie doczekało się jednolitej definicji, pod którą wszyscy bada-
cze problematyki finansów przedsiębiorstwa byliby skłonni podpisać się, czy chociażby 
większość z nich. 

Za twórcę teorii kapitału jest uważany francuski ekonomista F. Quesnay, który wpro-
wadził pojęcie kapitału jako bogactwa zebranego uprzednio w celu dalszej produkcji 
[Jerzemowska 2006, s. 154].

Wg J. Penca [2007, s. 185] kapitał (capital) to „(…) posiadany majątek mogący przy-
nosić dochody; wartość, która wytwarza wartość dodatkową w postaci zysku przemy-
słowego, handlowego lub procentu. Pojęcie kapitału jest czysto funkcyjne, to znaczy, że 
o tym, czy jakaś wartość jest kapitałem decyduje funkcja, jaką spełnia – funkcja przyno-
szenia dochodu. Dlatego też rozróżnia się kapitał: przemysłowy, handlowy, finansowy, 
rolny, pożyczkowy, ludzki, rzeczowy itp. W przedsiębiorstwie występuje kapitał w posta-
ci kapitału własnego i kapitału obcego (…)”.

J. Penc postrzega dochodową funkcję kapitału jako fundament jego definicji. [Jerze-
mowska 2006, s. 154].

Kolejnym ważnym elementem powyższej definicji jest wartość, która wskazuje na 
mierzalność kapitału. Na istotę wartości w definiowaniu kapitału zwraca uwagę tak-
że T.  Orłowski [1998, s. 23], według którego kapitał w  sensie teoretycznym oznacza 
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kategorię ekonomiczną odpowiadającą wartości, która posiada zdolność do wzrostu. 
Praktyczne ujęcie kapitału, zdaniem tego autora, oznacza zasoby służące do procesu 
produkcji i wymiany.

Z przedstawionych definicji wynika zatem, że kapitał jest zasobem posiadającym 
określoną wartość oraz zdolność do generowania dochodów.

E. Mączyńska [Iwin-Garzyńska 2006, s. 274] określa kapitał jako całokształt zaangażo-
wanych w przedsiębiorstwie wewnętrznych i zewnętrznych, własnych i obcych, termino-
wych i nieterminowych zasobów, znajdujący odpowiednie odzwierciedlenie w bilansie, 
którego strona aktywna (aktywa) określa wartość majątku trwałego i majątku obroto-
wego, zaś strona pasywna (pasywa) – źródła pochodzenia tego majątku, z podziałem na 
kapitał własny i kapitał obcy. J. Iwin-Garzyńska uważa takie podejście do istoty kapitału 
jako zbyt wąskie, gdyż plasuje kapitał po stronie pasywnej bilansu, którego kształt nor-
muje prawo rachunkowe, czyli ustawa z dnia 17 września 2009 o rachunkowości [Dz. U. 
z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.]. M. Dobija wskazuje, że nawet standardy czy też prze-
pisy prawa bilansowego nie mogą kształtować teoretycznych podstaw rachunkowości, 
co oznaczałoby, że nie można warunkować definicji kapitału, również w rachunkowości, 
od umiejscowienia go w strukturze pasywów bilansu, którego wzór określono w przepi-
sach prawa bilansowego [Iwin-Garzyńska 2006, s. 274].

Ustawa o  rachunkowości definiuje jedynie kapitał własny jednostki gospodar-
czej, wskazując, iż jest to wartość odpowiadająca aktywom jednostki pomniejszo-
nym o zobowiązania. Prawo bilansowe utożsamia wartościowo aktywa netto z ka-
pitałem własnym.

Na tle wielu rozważań, wyników badań i polemik autorów ukonstytuowały się dwa 
główne podejścia do wyjaśnienia pojęcia kapitału, a mianowicie podejście zasobowe 
(rzeczowe), utożsamiające kapitał z dobrami materialnymi, czyli zasobami przedsiębior-
stwa (aktywna strona bilansu) oraz podejście funduszowe (finansowe), uznające kapi-
tał za źródła finansowania prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności (pasywna 
strona bilansu) [Kreczmańska-Gigol 2013, s. 135]. Ścisłe powiązania pomiędzy mająt-
kiem i  kapitałem dostrzega także W. Gabrusewicz, uważając, że kapitał jest pojęciem 
pierwotnym w stosunku do majątku. Jego zdaniem, podstawową funkcją majątku jest 
uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej, nie można natomiast wyposa-
żyć przedsiębiorstwa w majątek bez posiadania kapitału. W tym znaczeniu kapitał jest 
kategorią ekonomiczną. Poza tym – w opinii tego autora – kapitał można też nazwać 
kategorią rachunkową, gdyż z rachunkowego punktu widzenia kapitał to pasywa bi-
lansu, czyli źródła finansowania majątku. Niewątpliwie należy zgodzić się z poglądem 
W. Gabrusewicza [2014, s. 131], że kapitał jest również ważną kategorią prawną. Poziom 
i struktura kapitału określają bowiem stosunki własnościowe w przedsiębiorstwie, czyli 
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to, kto finansuje majątek i w jakim stopniu ma do niego prawo, a w konsekwencji prawo 
do czerpania pożytków z jego zastosowania.

W związku z tym, iż pojęcie kapitału nieustannie ewoluuje, próby jego zdefiniowa-
nia nie zakończyły się na uznaniu powyższego dualizmu. Zauważano, że o powodzeniu 
przedsiębiorstwa nie decydują tylko „widzialne” zasoby przedsiębiorstwa oraz sposoby 
ich sfinansowania, ale również tzw. zasoby „niewidzialne”, zwane kapitałem niemate-
rialnym, kapitałem intelektualnym, kapitałem niewidocznym czy też kapitałem społecz-
nym. Tak więc, obecnie w  literaturze przedmiotu można dostrzec występowanie do-
datkowego, czwartego, podejścia do definicji kapitału, czyli podejścia rozszerzonego 
zasobowego (Schemat 1) [Kreczmańska-Gigol 2013, ss. 139–141].

Na gruncie toczącego się sporu o postać definicji kapitału wyrósł spór o rozumienie 
pojęcia struktury kapitału. Jak do tej pory wśród badaczy teorii struktury kapitału nie 
ma zgodności co do tego, czy pojęcie kapitału powinno obejmować wszystkie źródła fi-
nansowania czy tylko część [Kubiak 2006, s. 319]. W literaturze z zakresu finansów przed-
siębiorstw można spotkać trzy zasadnicze podejścia do definiowania struktury kapitału:

1. Struktura kapitału (podejście I) to proporcja udziału kapitału własnego i kapita-
łu obcego długoterminowego w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Schemat 1. Współczesne zasadnicze podejścia do definicji kapitału

 

 

 

 

Kapitał to aktywa                  

przedsiębiorstwa 

Kapitał to pasywa                    

przedsiębiorstwa 

Kapitał ma podwójny 

wymiar: majątkowy 

(aktywa) i finansowy 

(pasywa) 

Kapitał ma wymiar: 

materialny (aktywa  

i pasywa) i niematerialny 

(kapitał intelektualny) 

Podejście I – zasobowe (rzeczowe) 

Współczesne podejścia do definicji 
kapitału 

Podejście II – funduszowe (finansowe) 

Podejście III – dualne 

Podejście IV – rozszerzone zasobowe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Kreczmańska-Gigol [2013, s. 140].
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W tym podejściu strukturę kapitału tworzy tzw. finansowanie permanentne, czyli ka-
pitał własny i zobowiązania długoterminowe. Pomija się natomiast zobowiązania krót-
koterminowe, wskazując, że ulegają one ciągłym zmianom i w dłuższym okresie o wiel-
kości i strukturze kapitału decyduje kapitał stały [Kubiak 2006, s. 320].

2. Struktura kapitału (podejście II) to proporcja udziału kapitału własnego i opro-
centowanego kapitału obcego (długo- i krótkoterminowego) w finansowaniu działalno-
ści przedsiębiorstwa.

Taki sposób ustalania struktury kapitału preferują A. i W. Cwynarowie [2011, ss. 68–69]. 
Wyróżniają oni pojęcie tzw. kapitału zainwestowanego (IC – invested capital), który rozu-
mieją jako sumę kapitału własnego i oprocentowanego kapitału obcego. Z kolei aktywa, 
które są finansowane przez ten kapitał, nazywają aktywami netto7. W skład kapitału zain-
westowanego – zdaniem tych autorów – nie powinny wchodzić nieoprocentowane zobo-
wiązania o krótkoterminowym charakterze (NIBCLs – non-interest bearing current liabilities), 
których wykorzystywanie co do zasady nie skutkuje ponoszeniem kosztów operacyjnych, 
a  przedsiębiorstwo nie oczekuje od nich osiągnięcia pewnej stopy zwrotu. A.  Duliniec 
[2007, ss. 47–49] utożsamia kapitał zainwestowany z tzw. aktywami operacyjnymi netto, 
czyli sumą kapitału własnego i oprocentowanego kapitału obcego pomniejszoną o tzw. 
kapitał „nadwyżkowy”, zamrożony w aktywach niezwiązanych z prowadzeniem podsta-
wowej (operacyjnej) działalności przedsiębiorstwa, np. w  inwestycjach krótkotermino-
wych, do których możemy zaliczyć krótkoterminowe papiery wartościowe i  gotówkę. 
Jednakże bez względu na to, w jaki sposób będziemy definiować pojęcie kapitału zainwe-
stowanego, ważna jest konsekwencja w zakresie konstrukcji wskaźnika mierzącego stopę 
zwrotu z tego kapitału, uwzględniająca zysk tylko z tych składników kapitału, które obej-
mują ów termin.

3. Struktura kapitału (struktura finansowania) to proporcja udziału kapitału włas-
nego i kapitału obcego w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa. 

To ujęcie struktury kapitału jest najszerszym spośród wszystkich prezentowanych 
powyżej i przez M. Jerzemowską nazywane strukturą finansowania. W opinii tej au-
torki struktura finansowania przedsiębiorstwa odnosi się bowiem do całości pasywów 
i nazywana jest proporcją udziału kapitału własnego i kapitału obcego w finansowaniu 
działalności przedsiębiorstwa [Jerzemowska 2006, ss. 154–158].

7 Niektórzy autorzy, a także przepisy prawa bilansowego, traktują aktywa netto przedsiębiorstwa jako tę część 
jego majątku, która jest sfinansowana kapitałem własnym. Poziom aktywów netto jest różnicą pasywów ogó-
łem i całości zobowiązań.
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Rysunek 2. Relacje między strukturą finansowania, strukturą kapitału w dwóch 
ujęciach i strukturą zadłużenia

 

STRUKTURA FINANSOWANIA 

STRUKTURA KAPITAŁU (PODEJŚCIE II) 

STRUKTURA KAPITAŁU (PODEJŚCIE I) 

STRUKTURA ZADŁUŻENIA 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Stradomski [2004, s. 21];  W. Gabrusewicz [2014, s. 145]. 

W kontekście powyższych rozważań nie można pominąć pojęcia struktury zadłu-
żenia. Struktura zadłużenia jest formułą znacznie węższą w stosunku do struktury ka-
pitału w  dwóch powyższych odmianach (stanowiskach), jak i  struktury finansowania. 
W. Gabrusewicz [2014, s. 145] przez strukturę zadłużenia rozumie udział poszczególnych 
źródeł finansowania obcego w ogólnej sumie kapitałów obcych. Wzajemne powiązania 
między strukturą finansowania, strukturą kapitału w dwóch ujęciach i strukturą zadłuże-
nia prezentuje rysunek 2.

Zakończenie

Z  uwagi na dynamikę endo- i  egzogenicznych uwarunkowań rozwoju współczesnych 
przedsiębiorstw problematyka ich finansowania także ulega permanentnym przeobra-
żeniom i modyfikacjom, przede wszystkim pod względem definicyjnym, wagi dla funk-
cjonowania przedsiębiorstwa i jego otoczenia czy też struktury. Szczególnie ważna jest 
też obecna percepcja związków pomiędzy strukturą finansowania i  strukturą kapitału, 
różnie dzisiaj rozumianej.

Chcąc określić miejsce struktury finansowania w sferze finansów przedsiębiorstwa, 
należy w pierwszej kolejności przedstawić aktualne podejścia do wyjaśnienia pojęć ka-
pitału oraz struktury kapitału. Okazuje się, że struktura finansowania w relacji do pre-
zentowanych podejść do definicji struktury kapitału jest kategorią najszerszą. Odnosi się 
ona bowiem do całości pasywów i nazywana jest proporcją udziału kapitału własnego 
i kapitału obcego w finansowaniu całokształtu działań przedsiębiorstwa.
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Abstract: One important finding from the recent literature refers to the growing role of buil-
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research seeks to study the essence and the role of stakeholder culture in family companies. 
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Wstęp 

Zmiany, jakie dokonały się w  okresie ostatnich kilkunastu lat spowodowały radykalne 
przeformułowanie celów i  priorytetów przedsiębiorstw. Cytując R. Freemana, „działal-
ność biznesowa przynosi efekty, ponieważ z czasem interesy wszystkich grup społecz-
nych mogą zostać zaspokojone” [Freeman 2010, s. III]1. Powyższy obraz nie byłby pełen 
bez uwzględnienia obszaru zarządzania projektami i  transformacji w sposobie prowa-
dzenia działalności gospodarczej i  non-profit, jaka dokonała się w  wyniku wdrożenia 
koncepcji Project Management. 

Podejmując problematykę zarządzania projektami należy zwrócić uwagę na dwa 
kluczowe aspekty. Zarządzanie projektami tworzy niezwykle interesujące pole badaw-
cze dla akademików, jak i  praktyków zarządzania. O  ile niemalże każdy podmiot był 

1 Ang. „Business works because the interest of all of these stakeholders can be satisfied over time” [Freeman, 2010].
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w stanie zarządzać procesami o charakterze powtarzalnym [por. Trocki, Grucza, Ogonek 
2003, ss. 14–16], to zarządzanie przedsięwzięciami, które nie miały miejsca w przeszłości 
i  prawdopodobnie nie wystąpią w  przyszłości, jest już o  wiele większym wyzwaniem 
[Kerzner 2004, s. 1]. W większości definicji autorzy podkreślają cechy projektu takie jak: 
jego niepowtarzalność, indywidualny charakter, wymóg pracy zespołowej, ukierunko-
wanie na określone wyniki oraz wyraźnie wyodrębnione ramy czasowe [por. Kerzner 
2004; Wysocki, McGary 2005; Eskerod, Jepsen 2013]. W literaturze można jednak odna-
leźć definicje, w których projekt rozumiany jest jako czasowa organizacja (ang. tempora-
ry organization) utworzona przez organizację bazową (base organization) celem genero-
wania określonych korzyści [Andersen 2008, s. 10; Eskerod, Jepsen 2013, s. 8]. Podobnie 
Project Management cechuje szeroka aplikacyjność obejmująca wszystkie sektory i ro-
dzaje projektów (twarde, miękkie, krótkoterminowe, długoterminowe, mniej i bardziej 
złożone). 

Z  perspektywy specyfiki grupy podmiotów, którą stanowią przedsiębiorstwa ro-
dzinne oraz prowadzonej przez nie działalności zarządzanie projektami zarówno jako 
koncepcja, jak i  sposób organizowania i prowadzenia złożonych działań stanowi inte-
resujące rozwiązanie, które może ułatwić wygenerowanie i utrzymanie przewagi kon-
kurencyjnej w  danym sektorze rynku [por. Sadkowska 2016, ss. 136–147]. Jednak aby 
procesy zarządzania projektami były skuteczne w pespektywie osiągnięcia założonych 
w projekcie celów, kluczowe jest zbudowanie i utrzymanie takich relacji z  interesariu-
szami projektu, by grupy te zachowując poczucie sensu działań projektowych wspierały 
dążenie przedsiębiorstwa do osiągnięcia celu bądź też nie blokowały poszczególnych 
podejmowanych w tym celu inicjatyw. Kluczowe znaczenie ma również utrzymywanie 
przez osoby i  podmioty z  otoczenia pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa [por. 
Klimek, Żelazko 2016]. Działania mające na celu zbudowanie długotrwałych, owocnych 
relacji z interesariuszami nie mogą być jednorazowe, muszą się one natomiast wpisywać 
w  długoterminową strategię rozwoju podmiotu. Ze strony przedsiębiorstwa kluczo-
wym jest zatem zbudowanie długoterminowej, dojrzałej kultury interesariuszy będącej 
przedmiotem dociekań badawczych w niniejszym artykule. 

Kultura interesariuszy w przedsiębiorstwie rodzinnym 

W naukach o zarządzaniu, termin „Stakeholder” podlega ciągłej ewolucji od lat 60-tych 
XX wieku przyjmuje się bowiem, iż po raz pierwszy pojęcia tego użył na początku lat 
60-tych Stanford Research Institute [Freeman 2010, s. 31]. W powyższym procesie czę-
sto podkreślano aspekty związane z zaspokajaniem przez kadry zarządzające potrzeb 
i oczekiwań tych grup społecznych [por. Freeman 1984]. W szczególności dotyczyło to 
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stwierdzenia, iż działalność biznesowa może mieć miejsce ponieważ z  biegiem czasu 
interesy wszystkich interesariuszy mogą zostać zaspokojone [Freeman 2010, s. III]. Takie 
podejście wydaje się jednak tworzyć swojego rodzaju paradoks uzależniający decyzje 
menedżerskie od oddziaływania interesariuszy, co po pierwsze nie zawsze jest możliwe, 
po drugie zaś, poprzez nadmierne uzależnienie od czynników zewnętrznych pochodzą-
cych z otoczenia, odbiera przedsiębiorstwu/organizacji autonomię zarządzania.

Na potrzeby realizowanych badań przyjęto definicję, zgodnie z  którą interesariusze 
projektu to osoby, organizacje między innymi takie jak: klienci, sponsorzy, organizacja 
prowadząca projekt, które są aktywnie zaangażowane w projekt, i interesy których mogą 
być poddane oddziaływaniu zarówno pozytywnemu, jak negatywnemu projektu; mogą 
oni wywierać wpływ na projekt i jego produkty [Project Management Institute 2008, s. 23].

W  ocenie autorki artykułu czynnikiem o  kluczowym znaczeniu jest nie tyle samo 
ujęcie badanego pojęcia co umiejscowienie kategorii interesariuszy po pierwsze w pro-
cesach zachodzących w poszczególnych fazach cyklu życia projektem, a po drugie w ob-
szarach wiedzy wymaganej do zarządzania danym przedsięwzięciem. Relacje tę zobra-
zowano na rysunku 1. 

Rysunek 1. Umiejscowienie interesariuszy w koncepcji zarządzania projektem – 
ujęcie ogólne 
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Źródło: opracowanie własne.

W przedsiębiorstwie rodzinnym interesariusze pełnią podobnie jak w  innych pod-
miotach znaczącą rolę. Specyfika oddziaływania interesariuszy jest jednak odmienna 
niż w przypadku przedsiębiorstw nierodzinnych. Wynika to z oddziaływania trzech grup 
czynników. Po pierwsze przedsiębiorstwa rodzinne stanowią jak piszą J.J. Chrisman, 
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J.H. Chua i L.P. Steier [2003, ss. 441–448] szczególną formułę prowadzenia przedsięwzięć 
gospodarczych. Jej specyfika wynika z faktu połączenia relacji i wartości rodziny z logiką 
prowadzenia biznesu. Fenomenowi temu towarzyszy unikalność związana z procesem 
powstawania przedsiębiorstwa rodzinnego, sukcesją, realizowanym modelem bizne-
su [por. Leszczewska 2016; Marjański 2016; Sułkowski, Marjański 2009; Klimek, Żelazko 
2016]. Dodatkowo w  przedsiębiorstwie rodzinnym identyfikowany jest niespotykany 
w innych podmiotach interesariusz, jakim jest rodzina właścicieli (rysunek 2). 

Rysunek 2. Kluczowi interesariusze w przedsiębiorstwie rodzinnym 
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Źródło: opracowanie własne.

W badaniach nad przedsiębiorstwami rodzinnymi osiągnięto pełen konsensus co do 
kluczowego znaczenia rodziny w działalności prowadzonej przez te podmioty. Znaczenie 
rodziny było badane przede wszystkim w kontekście jej zaangażowania (Family involve-
ment) w prowadzone działania biznesowe [por. Astrachan, Klein, Smyrnios 2002, ss. 45–58]. 
Warto jednak zwrócić uwagę, iż podmioty rodzinne są jedyną jednostką biznesową, która 
posiada dodatkowego interesariusza, jakim jest rodzina [Gomez-Mejia, Cruz, Berrone i in. 
2011, s. 681]. To właśnie oddziaływanie rodziny jako kluczowego interesariusza wielokrot-
nie przeważa nad wpływem wywieranym przez inne osoby, grupy i organizacje zarówno 
z otoczenia bliższego, jak i dalszego, determinując jednocześnie kierunek rozwoju danego 
podmiotu [por. Neubaum, Dibrell, Craig 2012, ss. 28–37]. P. Sharma [2003] twierdzi wręcz, iż 
tak samo jak każde przedsiębiorstwo posiada unikalną strukturę organizacyjną, tak samo 
ma ono określoną, odróżniającą je mapę interesariuszy. 
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Jako, że wpływ rodziny na przedsiębiorstwo oraz na innych interesariuszy może być 
zarówno budujący, jak i hamujący warto zwrócić uwagę na fenomen, jakim jest kultura 
interesariuszy (Stakeholder culture). T. Jones, W. Felps i G. Bigley [2007] definiują kulturę 
interesariuszy jako wierzenia, wartości oraz praktyki, które wykształcone zostały w da-
nym przedsiębiorstwie w celu rozwiązywania problemów poszczególnych interesariu-
szy oraz do zarządzania relacjami z tymi grupami. Kultura interesariuszy będąc zakorze-
nioną w organizacji, w jej wartościach i etyce postępowania [Jones, Felps, Bigley 2007, 
s. 143] w znaczącym stopniu determinuje podejście kadr zarządzających oraz pracowni-
ków do interesariuszy, zarówno wewnętrznych, jak i  interesariuszy zewnętrznych. Jest 
ona zatem jednym z kluczowych o ile nie najważniejszym czynnikiem określającym spo-
sób budowania relacji z interesariuszami. Dla kadr zarządzających przedsiębiorstw klu-
czowe znaczenie ma również, to czy kultura interesariuszy jest uświadomiona. W prze-
ciwnym wypadku może ona negatywnie oddziaływać na procesy zachodzące pomiędzy 
przedsiębiorstwem a jego interesariuszami, a przez to niszczyć wypracowany wizerunek 
oraz reputację. Co więcej skierowane ku przedsiębiorstwu negatywne oddziaływanie 
pierwszoplanowych interesariuszy (Primary stakeholders) może blokować lub niweczyć 
podejmowane w nim inicjatywy biznesowe i pozabiznesowe. 

Kultura interesariuszy jest złożonym fenomenem, który może być identyfikowany 
w  przedsiębiorstwie na wielu płaszczyznach. Próbę zarysowania elementów tworzą-
cych kulturę interesariuszy przedstawiono na rysunku 3. 

Tabela 1. Kultura interesariuszy i jej przejawy w przedsiębiorstwie
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Źródło: opracowanie własne.

Kultura interesariuszy jak pokazano na powyższym rysunku przejawia się poprzez 
zbiór różnorodnych działań podejmowanych w  danym podmiocie. Fenomen kultury 
jest współtworzony przez wiele elementów, których oddziaływanie przenika się wza-
jemnie. W przedsiębiorstwach rodzinnych podobnie jak w innych podmiotach jest ona 
współtworzona przez kadry zarządzające i pracowników, jednak jej głównym źródłem 
będzie w wielu przypadkach rodzina właścicieli. 
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Metodyka badania 

Dobór metod, technik i  narzędzi badawczych został dopasowany do celu badań oraz 
sformułowanych pytań badawczych. W  części teoriopoznawczej pracy zastosowano 
metodę analizy i krytyki piśmiennictwa [Apanowicz 2002, ss. 72–73]. Część empiryczną 
oparto natomiast na metodzie sondażu diagnostycznego oraz technice ankietowania. 
Zastosowano narzędzie badawcze w postaci kwestionariusza ankiety. 

Jako, że badanie ma charakter pilotażowy, wprowadzający do problematyki kultu-
ry budowania relacji z interesariuszami, analizą objęto osiem polskich przedsiębiorstw 
rodzinnych. Dobór podmiotów do badania został oparty o kryterium realizacji przez te 
przedsiębiorstwa projektów. Przyjęto za H. Kerzner [2004, s. 1] definicję, zgodnie z któ-
rą projekt to przedsięwzięcie, które posiada zdefiniowany cel, korzysta z zasobów oraz 
jest realizowane w  warunkach ograniczeń dotyczących czasu, jakości i  kosztów. Kwe-
stionariusz ankiety był wypełniany w poszczególnych przedsiębiorstwach w obecności 
badacza, co pozwoliło na zachowanie maksymalnej rzetelności uzyskanych wyników. 
Respondentem były osoby zarządzające projektami pochodzące zarówno z  rodziny 
właścicieli, jak i  spoza niej. Zmienne charakteryzujące przedsiębiorstwa objęte bada-
niem przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 2. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw (N=8)

Zmienna Liczba odpowiedzi
Zmienne opisujące badane przedsiębiorstwo

Wielkość zatrudnienia
1-9 pracowników 6
10-49 pracowników 2

Liczba zaangażowanych członków 
rodziny

Poniżej 3 osób 4
3-5 osób 3
Powyżej 5 osób 1

Zmienne opisujące realizowane projekty

Rodzaj projektu

Projekty inwestycyjne 4

Projekty nieinwestycyjne 4

Projekty proste 6
Projekty złożone 2

Zmienne opisujące respondenta

Doświadczenie w pracy projektowej 
jako członek zespołu projektowego

Do 3 lat 4
4-5 lat 1
6-10 lat 2
11-20 lat 1
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Zmienna Liczba odpowiedzi

Doświadczenie w pracy projektowej 
jako kierownik projektu

Do 3 lat 4
4-5 lat 3
11-20 lat 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analizując przedstawione w  tabeli informacje charakteryzujące badane przedsię-
biorstwo, respondenta, którym był kierownik projektu, oraz dane opisujące wdrażane 
projekty, warto zwrócić uwagę, iż badane podmioty realizują przede wszystkim projekty 
proste, zarówno inwestycyjne, jak i nieinwestycyjne. Badani kierownicy projektów po-
siadali relatywnie krótkie doświadczenie w zarządzaniu projektami. W przypadku więk-
szości osób był to okres do 5 lat. Jedynie jeden z badanych respondentów potwierdził 
doświadczenie w pracy kierownika projektu przekraczające okres 10 lat. Podobnie, ba-
dane osoby posiadały relatywnie krótkie doświadczenie związane z pracą w zespołach 
projektowych. W przypadku 6 z nich nie przekraczało ono 5 lat. 

Kształtowanie się kultury interesariuszy w badanych 
przedsiębiorstwach rodzinnych – wyniki badań 
empirycznych

Będąca przedmiotem dociekań badawczych w niniejszym artykule kultura interesariuszy 
została zbadana w podziale na następujące komponenty: 1. stosowane narzędzia zarzą-
dzania relacjami z interesariuszami 2. konsultowanie projektu z interesariuszami 3. spot-
kania z interesariuszami 4. włączanie interesariuszy do projektu 5. komunikacja z intere-
sariuszami 6. badanie satysfakcji interesariuszy 7. budowanie wiedzy oraz korzystanie 
z lessons learned o interesariuszach. Wyniki badania przedstawiono poniżej.

Spośród 8 przedsiębiorstw rodzinnych, które zostały objęte badaniem, i które spełni-
ły wymogi definicyjne stawiane podmiotom rodzinnym [Miller, Le Breton-Miller, Lester 
i in. 2007, ss. 829–858] respondenci z 7 podmiotów potwierdzili, iż w swojej działalności 
przykładają znaczącą wagę do interesariuszy starając się budować dobre relacje z tymi 
grupami społecznymi. Jedyne przedsiębiorstwo, w  którym nie potwierdzono uwagi 
przykładanej do budowania dobrych relacji z interesariuszami charakteryzowało się za-
trudnieniem 1–49 osób, oraz zaangażowaniem od 3–5 członków rodziny. Przypadek ten 
nie pozwala jednak na generalizowanie i powinien być traktowany jedynie jako studium 
przypadku. Na wykresie numer 1 przedstawiono kształtowanie się wybranych elemen-
tów kultury interesariuszy w badanych przedsiębiorstwach rodzinnych. 
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Wykres 1. Przejawy kultury interesariuszy w badanych przedsiębiorstwach 
rodzinnych (N=8)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Spośród wskazanych na powyższym wykresie „komponentów”, najmniej bada-
nych kierowników projektu z przedsiębiorstw rodzinnych potwierdziło, iż komuniko-
wało się z  interesariuszami podczas całego cyklu życia projektu, a  także budowało 
wiedzę o interesariuszach w oparciu o wykorzystywane lessons learned. Taka trudność 
może wynikać z faktu, iż cykl życia projektu, obejmując cztery fazy: inicjowanie, pla-
nowanie, wdrażanie i zamykanie projektu, jest zazwyczaj rozłożony w czasie, co może 
utrudniać podtrzymywanie komunikacji z  licznymi grupami interesariuszy. W aspek-
cie pozytywnym warto zwrócić uwagę, iż większość badanych podmiotów odbywało 
spotkania z interesariuszami oraz włączało te osoby i grupy społeczne do realizowa-
nych przedsięwzięć. 

Podejmując problematykę kultury interesariuszy w kontekście jej przejawów w ba-
danych podmiotach rodzinnych warto także zwrócić uwagę na kwestię zagrożenia re-
alizacji projektu przez jego interesariuszy. Kształtowanie się odpowiedzi na to pytanie 
zobrazowano na poniższym wykresie. 
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Wykres 2. Interesariusze jako zagrożenie dla realizacji projektów w badanych przed-
siębiorstwach rodzinnych (N=8)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analizując dane z wykresu 2, należy podkreślić, iż jedynie jeden z badanych kie-
rowników projektu potwierdził, iż w działalności przedsiębiorstwa miała miejsce sytu-
acja, kiedy realizacja projektu była zagrożona z powodu negatywnego oddziaływania 
interesariuszy. Powyższe może wynikać między innymi z faktu, iż kultura interesariu-
szy przejawiała się w badanych podmiotach we wskazanej na poprzednim wykresie 
aktywności względem interesariuszy. Drugim potencjalnym czynnikiem, może być 
wsparcie dla realizowanych projektów ze strony kierownictwa badanych przedsię-
biorstw (wykres 3). 
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Wykres 3. Wsparcie kierownictwa dla budowania relacji z interesariuszami (N=8)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W  większości badanych przedsiębiorstw rodzinnych kierownicy projektów mogli 
liczyć na wsparcie kierownictwa. Jedynie jedna z  badanych osób potwierdziła, iż nie 
otrzymuje wsparcia w tym zakresie. Wziąwszy pod uwagę specyfikę przedsiębiorstwa 
rodzinnego, którą cechuje zazwyczaj znaczące zaangażowanie rodziny taka sytuacja 
wskazuje na interesujący wątek badawczy związany z oddziaływaniem rodziny na rea-
lizowane projekty. Z punktu widzenia będącej przedmiotem zainteresowania w niniej-
szym artykule kultury interesariuszy, wsparcie kierownictwa jest jednym z czynników, 
które istotnie wzmacnia działania podejmowane w projekcie względem osób i grup zlo-
kalizowanych w jego otoczeniu. 

Podsumowanie 

Podsumowując wyniki przeprowadzonych w niniejszym artykule rozważań o charak-
terze teoriopoznawczym, jak i  empirycznym należy przede wszystkim podkreślić, iż 
zarówno interesariusze wewnętrzni, jak i zewnętrzni przedsiębiorstw i organizacji wy-
magają już nie tyle uwzględnienia w  podejmowanych decyzjach o  charakterze ope-
racyjnym i  taktycznym, ale z racji siły potencjalnego oddziaływania, powinni być oni 
rozpatrywani jako partner o strategicznym znaczeniu dla organizacji. Potwierdzeniem 
rosnącego wpływu tej grupy jest między innymi ich uwzględnienie w uregulowaniach 
proponowanych przez instytucje zajmujące się problematyką wpływu społecznego ta-
kich jak standardy AccountAbility (standard AA1000SES). Jednak, zarówno metodyki 
zarządzania projektami, jak i standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju, powinny 
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być traktowane przede wszystkim jako punkt wyjścia dla poszczególnych podmiotów 
do budowania i  rozwijania kultury interesariuszy, w której identyfikacja, analiza oraz 
angażowanie poszczególnych Stakeholders są jednym z  jej elementów składowych. 
Składająca się z  wielu „komponentów” kultura interesariuszy istotnie oddziałuje nie 
tylko na sposób zarządzania projektem, ale także jego wynik finalny w  postaci suk-
cesu lub niepowodzenia. Podobnie, to właśnie kultura interesariuszy wyrażająca się 
w sposobie postępowania zespołu projektowego, pracowników i kierownictwa wobec 
poszczególnych interesariuszy determinuje w sposób znaczący, czy poszczególni inte-
resariusze będą generować zagrożenia dla realizacji danego przedsięwzięcia.
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Przedsiębiorczość wspierana przez rodzinę i otoczenie

Entrepreneurship Supported by Family and Environment

Abstract: The article presents the results of research on the impact of students’ environment 

on their entrepreneurial attitudes. Two questionnaires were conducted (on-line and direct). 765 

respondents took part in the first study, in the second the sample consisted of 150 students. The 

studied dependent variables were the entrepreneurial intention of attempting to set up their 

own business in the future as well as the attitude and orientation of entrepreneurial students.

Among the examined students, those who had their own business in the family were cha-

racterized by an average higher entrepreneurial orientation. This group was also characterized 

by an average higher result of the entrepreneurial attitude test, which examined such factors 

as attitude, the influence of the environment, self-assessment of own control and the values   of 

respondents. Analyzing the frequency of declaring intentions of establishing a company in the 

future depending on the assessment of support through the environment, it was noted that in 

the case of potential support for entrepreneurial activities by the family, it grew as the assess-

ment of the possibility of obtaining such support by the researched person increased. Finally, it 

is worth noting that, on average, people who thought their surroundings expected them to be 

entrepreneurial were characterized by a higher motivation to make attempts in this area.

The study did not test the representativeness of the analyzed populations, so the con-

clusions observed can’t be of a general nature. However, they draw attention to areas that 

could be subject to broader analyzes at the national scale.

Key words: entrepreneurship, family business, entrepreneurial intentions, entrepreneurial 

orientation, entrepreneurial attitudes

Wstęp

Inkubowanie start-upów jest obecnie kojarzone z  działalnością instytucji okołobizne-
sowych. Ale czy tylko? Wydaje się, że istotną rolę odgrywają tu też firmy rodzinne. To 
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przypadkowe wydawałoby się zestawienie tradycji z nowoczesnością, w rzeczywistości 
ma głęboki sens. Przecież firma rodzinna to najbardziej klasyczny i najstarszy typ inkuba-
tora przedsiębiorczości. Od dzieci przedsiębiorców często słyszymy jak wakacje spędzały 
w firmie swoich rodziców. Pomagali im również w innym czasie wolnym ucząc się róż-
nych działań, ale ta nauka nie była jak u wszystkich innych pracowników, rodzice przeka-
zywali im też wiedzę ukrytą związaną z prowadzeniem biznesu.

W takich warunkach łatwiej o wywoływanie przedsiębiorczości. Zauważono to rów-
nież w badaniach poświęconych predyktorom powstawania tego zjawiska. Na przykład 
teoria planowanych zachowań zwraca uwagę na rolę norm subiektywnych w  kształto-
waniu przedsiębiorczości człowieka [Ajzen 1991, ss. 179–211]. Wpływają one na postawy 
jednostki względem danego zachowania, następnie postawy te wywołują intencje co do 
dalszego postępowania i związane z tym ewentualne działania [Valliere 2017, ss. 59–77]. 
Normy te, leżące u podstaw późniejszych działań, pochodzą właśnie od otoczenia w ja-
kim dana osoba się wychowywała i  przebywała. Badania prowadzone w  biznesowych 
uczelniach amerykańskich dowiodły, że studenci z firm rodzinnych charakteryzowali się 
bardziej rozwiniętym postawami przedsiębiorczymi [Harris, Gibson 2008, ss. 568–581]. Po-
twierdziło to również badanie przeprowadzone w jednej z uczelni w Arabii Saudyjskiej. 
Wykazało ono istotną korelację pomiędzy posiadaniem wśród krewnych przedsiębiorców 
a występowaniem intencji przedsiębiorczej badanej jednostki [Aloulou 2016, ss. 180–203].

Interesujące jest czy podobne zależności występują w  warunkach polskich. Do 
zbadania występowania wpływu otoczenia studentów na ich postawy przedsiębior-
cze wykorzystano dane zgromadzone podczas dwóch badań przeprowadzonych 
w SGH. Pierwsze badanie zrealizowane było w 2017 r. w ramach międzykolegialnego 
grantu rektorskiego i służyło zbudowaniu narzędzia pomiaru postaw przedsiębior-
czych studentów. Autor tego artykułu był kierownikiem tego grantu. Badanie z 75% 
dokładnością potwierdziło skuteczność predykcji wypracowanego narzędzia [La-
szuk, Legutko-Kobus, Pankratz 2017]. Drugie badanie prowadzone było przez kilka 
lat podczas treningu przedsiębiorczości realizowanego w ramach programu kształ-
cenia na uczelni. Wypracowane narzędzie bazowało na doświadczeniach z wielu mo-
deli badawczych poświęconych temu zjawisku (a  w  szczególności: Entrepreneurial 
Intention [Ajzen 1991, ss. 179–211], Entrepreneurial Attitude Orientation [Robinson, 
Stimpson, Huefner, Hunt 1991, s.13], Individual Entrepreneurial Orientation [Bolton, 
Lane 2012, ss.  219–233], Temporal Construal Theory [Hallam, Zanella, Dosamantes 
i in. 2016, ss. 671–697] oraz The readiness for entrepreneurship [Ruiz, Soriano, Codu-
ras 2016, ss. 1022–1046]).

W  badaniu ogólnouczelnianym brało udział 765 studentów. Miało ono charakter 
ankietowy (w formie on-line). Aby zidentyfikować występowanie zależności pomiędzy 
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wpływem otoczenia a przedsiębiorczością studentów postanowiono przetestować hi-
potezy zobrazowane na poniższym rysunku.

Rysunek 1. Model badawczy

Źródło: opracowanie własne.

Postawiono następujące hipotezy:
H1.  Wyższa Orientacja i  Postawa przedsiębiorcza charakteryzuje jednostki wywo-
dzące się z rodzin przedsiębiorczych.
H2. Im wyżej oceniane potencjalne wsparcie otoczenia, tym wyższa Orientacja 
i Postawa przedsiębiorcza jednostki.
H3. Osoby z przedsiębiorczych rodzin częściej deklarują chęć założenia własnej firmy.
H4. Osoby z przedsiębiorczych rodzin wyżej oceniają prawdopodobieństwo zało-
żenia własnej firmy oraz swoje przygotowanie do jej założenia.
H5. Osoby deklarujące wsparcie otoczenia częściej deklarują chęć założenia włas-
nej firmy.
H6. Osoby deklarujące wsparcie otoczenia wyżej oceniają prawdopodobieństwo 
założenia własnej firmy oraz swoje przygotowanie do jej założenia.
W drugim badaniu wzięło udział 150 studentów. Postanowiono w nim przetestować 

następująca hipotezę:
H7.  Naciski otoczenia w kierunku założenia własnego biznesu wpływają na wyższą 
motywację przedsiębiorczą studentów.
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W przedstawionym powyżej modelu zmienną zależną była intencja przedsiębior-
cza przejawiająca się deklaracją co do chęci złożenia w  przyszłości własnej firmy, 
bądź próby przetestowania swojego pomysłu przedsiębiorczego. Jako zmienne za-
leżne indykatorem uznano również postawę i orientację przedsiębiorczą studentów, 
które są według badań wczesnym późniejszych intencji i działań przedsiębiorczych. 
Identyfikowana w badaniu postawa przedsiębiorcza przejawiała się poprzez wystę-
powanie takich czynników, jak: nastawienie, wpływ otoczenia, samoocena własnej 
kontroli oraz wartości, natomiast orientacja przedsiębiorcza poprzez występowa-
nie takich cech jak: autonomia, skłonność do ryzyka, proaktywność, intensywność 
konkurowania, innowacyjność. Postanowiono zbadać związek pomiędzy postawą 
otoczenia a nasileniem zmiennych zależnych. W analizie uwzględniono występowa-
nie w najbliższej rodzinie badanych osób posiadających własne firmy, poglądy ba-
danych na temat potencjalnej możliwości otrzymania pomocy przy rozpoczynaniu 
własnej działalności od rodziny, przyjaciół i otoczenia instytucjonalnego oraz naciski 
najbliższych co do charakteru kariery zawodowej.

Przedsiębiorczy krewni

Pierwsza grupa hipotez dotyczyła znaczenia posiadania w  rodzinie przedsiębiorczych 
krewnych. Spośród 765 respondentów, którzy udzielili odpowiedzi na to pytanie aż 
60,3% zadeklarowało posiadanie takich osób w rodzinie. Na poniższym wykresie przed-
stawiono średni poziom orientacji przedsiębiorczej (wraz z odchyleniami standardowy-
mi) charakteryzujący obie grupy.
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Wykres 1. Średnia orientacja przedsiębiorcza (+/- odchylenie standardowe) 
wśród osób posiadających, bądź nie, w najbliższej rodzinie kogoś, kto prowadzi 
własną firmę

Źródło: opracowanie własne.

Studenci posiadający w rodzinie osoby prowadzące własny biznes charakteryzo-
wali się przeciętnie wyższą orientacją przedsiębiorczą. Wyniki testu były wyższe dla 
wszystkich pięciu badanych cech. Największa różnica występowała w podejściu do 
ryzyka.

Podobnie zestawiono średni poziom zidentyfikowanych postaw przedsiębiorczych 
w badanych grupach. Wyniki przedstawia kolejny wykres.
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Wykres 2. Średnia postawa przedsiębiorcza (+/- odchylenie standardowe) wśród 
osób posiadających, bądź nie, w najbliższej rodzinie kogoś, kto prowadzi własną 
firmę

Źródło: opracowanie własne.

Tu również respondenci posiadający przedsiębiorców wśród najbliższych krewnych 
charakteryzowali się przeciętnie wyższym wynikiem. Najbardziej respondenci różnili 
się w  ocenie możliwości wsparcia przez rodzinę oraz własnej przedsiębiorczości. Jed-
nak w tym teście niektóre pytania uzyskały wyższe wyniki wśród osób nieposiadających 
w  najbliższej rodzinie właścicieli firm. Było tak przy ocenie możliwości uzyskania po-
tencjalnego wsparcia instytucji okołobiznesowych w  przypadku zdecydowania się na 
założenie własnego biznesu oraz przydatności wiedzy i doświadczeń nabytych w tym 
zakresie w trakcie studiów. Potwierdzałoby to zatem pogląd, że rodzinne firmy są swoi-
stym inkubatorem. Osoby nieposiadające takich koneksji musiały szukać pomocy w oto-
czeniu instytucjonalnym (w tym w szkołach). 

Analizę pogłębiono również o korelacje pomiędzy przewidywaniami respondentów 
co do potencjalnego wsparcia otocznia, a ich postawą i orientacją przedsiębiorczą. Wy-
niki obliczeń prezentuje poniższa tabela. Wszystkie korelacje Spearmana są istotne sta-
tystycznie dla p < 0,05.
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Tabela 1. Współczynniki korelacji Spearmana (p<0,05) pomiędzy oceną wsparcia 
otoczenia a orientacją i postawą przedsiębiorczą respondentów

Ocena wsparcia przez otoczenie
Orientacja 

przedsiębiorcza
Postawa 

przedsiębiorcza
Uważam, że jeśli zdecydowałabym się/
zdecydowałbym się założyć własny biznes to 
rodzina wsparłoby moje działania

0,10 0,50

Uważam, że jeśli zdecydowałabym się/
zdecydowałbym się założyć własny biznes to 
przyjaciele wsparliby moje działania

0,10 0,54

Uważam, że jeśli zdecydowałabym się/
zdecydowałbym się założyć własny biznes to 
instytucje otoczenia biznesu (np. inkubatory, 
fundacje, anioł biznesu) wsparłoby moje działania

0,08 0,39

Źródło: opracowanie własne.

Osoby charakteryzujące się wyższą postawą oraz orientacją przedsiębiorczą w przy-
padku decyzji o założeniu własnej firmy bardziej liczyły na pomoc przyjaciół i rodziny 
niż tą oferowaną przez instytucje takie jak inkubatory przedsiębiorczości, fundacje czy 
też aniołów biznesu.

Analizując intencje respondentów co do przyszłej kariery zawodowej zauważono, 
że generalnie większość z nich ogółem (324 osoby, 42%), jak i w analizowanych pod 
względem posiadanych w rodzinie przedsiębiorców grupach (46% bez i 40% z przed-
siębiorcą w rodzinie), chciało w przyszłości rozwijać się w dużej firmie i zostać mene-
dżerem. Drugą pod względem liczności grupą byli studenci chcący założyć/rozwijać 
własną firmę (223, 29%). W tym przypadku w grupie osób posiadających w rodzinie 
przedsiębiorców atrakcyjność obu tych kierunków rozwoju była oceniana bardziej 
równomiernie, było ich mniej tylko o 5% (35%). W drugiej analizowanej grupie różnica 
wyniosła aż 26% (21%). 24% studentów chciało zostać specjalistą w swojej dziedzinie 
(odpowiednio 27% bez i 21% z przedsiębiorcą w rodzinie).
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Wykres 3. Intencje co do przyszłej kariery zawodowej w kontekście posiadania 
w najbliższej rodzinie osób prowadzących własną firmę

Źródło: opracowanie własne.

Zinterpretowaniu takiego układu odpowiedzi może pomóc charakter uczelni w ja-
kiej studiowali respondenci. Szkoła Główna Handlowa szczyci się wysokimi miejscami 
w rankingach wynagrodzeń uzyskiwanych przez absolwentów. Obieranie takich wybo-
rów zawodowych wydaje się być uzasadnione ekonomicznie, w przypadku gdy wysokie 
wynagrodzenie można uzyskać ponosząc niższe ryzyko. Ważny jest również spostrzeże-
nie, że w grupie osób wywodzących się z rodzin przedsiębiorczych rozkład deklaracji co 
do przyszłej kariery był już bardziej równomierny.

Postanowiono również zbadać, jak studenci chcący założyć/rozwijać w przyszłości 
własną firmę oceniali prawdopodobieństwo realizacji tego w czasie krótkim i dłuższym 
(n=223). 71,7% z tej grupy stanowili studenci posiadający w rodzinie kogoś, kto założył 
już własną firmę. Wyniki prezentuje kolejny wykres.
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Wykres 4. Prawdopodobieństwo założenia własnej firmy w trakcie studiów 
i do 3 lat po studiach w podziale związanym z posiadaniem w rodzinie 
przedsiębiorców

Źródło: opracowanie własne.

Analizując zagadnienie w  funkcji czasu zauważamy, że w momencie badania już 
założoną firmę posiadało więcej studentów z  rodowodem przedsiębiorczym. Nato-
miast pozostali wykazywali się bardziej wyważonym nastawieniem co do szybkiego 
rozpoczynania biznesu. Szczególną różnicę było widać wśród osób uznających ta-
kie działanie za bardzo prawdopodobne (4% vs. 11%). Gdy brany pod uwagę został 
dłuższy okres (do 3 lat po studiach) oceniane prawdopodobieństwo wzrosło w  obu 
grupach do 38%, a różnice pomiędzy nimi zaczęły się zacierać. Gdy z analizy wyłączo-
no osoby już prowadzące własny biznes niewielka różnica wśród osób planujących 
założenie firmy w ciągu trzech lat występowała na korzyć studentów pochodzących 
z rodzin przedsiębiorców (49% vs. 45%).

W analizie postaw przedsiębiorczych zauważono wyższą samoocenę swojej przed-
siębiorczości wśród respondentów z rodzin, w których są już przedsiębiorcy. W kolejnym 
zestawieniu postanowiono sprawdzić, jak ten podział wyglądał w przypadku samooce-
ny stopnia swojego przygotowania do działalności biznesowej.
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Wykres 5. Samoocena stopnia przygotowania do założenia własnej firmy 
w podziale związanym z posiadaniem w rodzinie przedsiębiorców

Źródło: opracowanie własne.

Co ciekawe w tym przypadku różnice były nieznaczne, a nawet przeciwne wśród od-
powiedzi bardziej zdecydowanych (3% vs. 6%, trzeba jednak zaznaczyć, że ze względu 
na liczność analizowanych grup była to różnica 1 osoby). 

Wspierająca postawa otoczenia

Wspomniana na początku artykułu teoria planowanych zachowań zwraca uwagę na 
pośredni wpływ otoczenia na późniejsze intencje przedsiębiorcze. Postanowiono zatem 
sprawdzić jak w badanej grupie ocena trzech potencjalnych źródeł wsparcia z otoczenia 
(rodzina, przyjaciele, otoczenie instytucjonalne) wpływała na liczność deklaracji związa-
nych z intencjami co do założenia w przyszłości własnej firmy przez respondentów. Ba-
danie przeprowadzono na grupie już zdecydowanej na założenie lub rozwijanie w przy-
szłości swojej firmy. Wyniki prezentuje kolejny wykres (n=223). 
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Wykres 6. Częstość deklarowania intencji założenia w przyszłości własnej firmy 
w zależności od oceny wsparcia przez otoczenie takiej działalności

Źródło: opracowanie własne.

Analizując wykres można zauważyć różny charakter rozkładów udzielanych odpo-
wiedzi. W tej samej grupie zbadano również szacowane przez respondentów prawdo-
podobieństwo założenia własnego biznesu w trakcie i do 3 lat po studiach. Pod uwagę 
wzięto również oceniany stopień możliwego do uzyskania wsparcia od rodziny, przyja-
ciół i otoczenia biznesowego. Macierz wyników prezentuje poniższa tabela.
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Tabela 2. Średnia ocena prawdopodobieństwa (1 – mało prawdopodobne, 
2 – prawdopodobne, 3 – bardzo prawdopodobne) założenia własnego biznesu 
w trakcie i do 3 lat po studiach w grupach w zależności od przewidywanego 
wsparcia otoczenia

W trakcie studiów (średnia) W okresie do 3 lat po studiach 
(średnia)

Uważam, że jeśli 
zdecydowałabym się/
zdecydowałbym się 

założyć własny biznes 
to …

rodzina 
wsparłaby 

moje 
działania

przyjaciele 
wsparliby 

moje 
działania

instytucje 
otoczenia 
biznesu 

wsparłyby 
moje 

działania

rodzina 
wsparłaby 

moje 
działania

przyjaciele 
wsparliby 

moje 
działania

instytucje 
otoczenia 
biznesu 

wsparłyby 
moje 

działania
1 – Zdecydowanie się 
nie zgadzam

1,67 1,67 1,33 3,00 3,00 2,50

2 – Raczej się nie 
zgadzam

1,58 1,62 1,48 2,67 2,38 2,40

3 – Ani się nie zgadzam 
ani się zgadzam

1,58 1,40 1,26 2,58 2,40 2,29

4 – Raczej się zgadzam 1,44 1,44 1,58 2,27 2,36 2,48

5 – Zdecydowanie się 
zgadzam

1,40 1,44 1,71 2,44 2,48 2,71

Źródło: opracowanie własne.

Osoby zdecydowane na przyszły własny biznes najwyższe prawdopodobieństwo 
jego założenia widziały w  dłuższym z  analizowanych okresie. Co ciekawe w  obu ana-
lizowanych przedziałach czasowych prawdopodobieństwo założenia firmy spadało 
w miarę wzrostu oceny stopnia możliwego wsparcia przez rodzinę (z małym wyjątkiem 
przy ocenie 5 w  długim okresie prawdopodobieństwo lekko wzrosło). W  pozostałych 
grupach nie było aż tak wyraźnych tendencji. Trzeba też dodać, że odpowiedzi 1 i 2 były 
najmniej liczne (odpowiednio max 6% i 14%) co w przypadku bardziej zdecydowanych 
odpowiedzi mogło wpływać na prezentację wyników zbiorczych.

Analizę pogłębiono o samoocenę stopnia przygotowania do przyszłej działalności 
gospodarczej. Zestawiono ją w grupach w zależności od poziomu oczekiwanego wspar-
cia z otoczenia. Wyniki prezentuje kolejna tabela. 
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Tabela 3. Średnia ocena stopnia przygotowania do założenia i prowadzenia 
własnej firmy (1 – raczej jestem, 2 – jestem, 3 – zdecydowanie jestem) 
w grupach w zależności od przewidywanego wsparcia otoczenia

Uważam, że jeśli zdecydowałabym się/
zdecydowałbym się założyć własny 

biznes to …

Rodzina wsparłaby 
moje działania

Przyjaciele 
wsparliby moje 

działania

Instytucje 
otoczenia biznesu 

wsparłyby moje 
działania

1 – Zdecydowanie się nie zgadzam 2,00 1,33 1,67

2 – Raczej się nie zgadzam 1,50 1,38 1,56

3 – Ani się nie zgadzam ani się zgadzam 1,37 1,27 1,31

4 – Raczej się zgadzam 1,38 1,43 1,43

5 – Zdecydowanie się zgadzam 1,47 1,56 1,71

Źródło: opracowanie własne.

Wyłączając wyniki odpowiedzi na pytania 1 i  2 (ze względu na ich niską liczność) 
zauważamy, że najwyższy średni stopień przygotowania deklarowały osoby liczące na 
wsparcie instytucji okołobiznesowych (1,71), a najniższy oczekujące wsparcia od rodziny 
(1,47). Należy też dodać, że te wyniki plasowały się w przedziale ocen od raczej jestem do 
jestem przygotowany, czyli niezbyt wysoko.

Naciski z otoczenia

Dotychczasowa analiza skupiona była na ocenie możliwego wsparcia przez otocze-
nie. W kolejnym badaniu skupiono się na zjawisku odwrotnym. Spróbowano znaleźć od-
powiedź na pytanie jak otoczenie wpływa na motywację studentów do spróbowania 
swoich sił w  biznesie. W  badaniu uczestniczyło 150 respondentów, wyniki prezentuje 
poniższy wykres.
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Wykres 7. Średnia motywacja (+/- odchylenia standardowe) do próby wdrożenia 
swojego pomysłu na biznes w grupach w zależności od deklarowanych 
oczekiwań otoczenia

Źródło: opracowanie własne.

Studentów poproszono o ocenę swojej motywacji w skali od 1 – bardzo słaba do 
5 – bardzo mocna, jak również typu przyszłej kariery zawodowej, do której namawia 
ich otoczenie. Średnio osoby, które uważały, że ich otoczenie oczekuje od nich działań 
przedsiębiorczych, charakteryzowały się wyższą motywacją do podejmowania prób 
w tym zakresie (3,86 z odchyleniem standardowym 0,85). Kolejną grupę stanowili stu-
denci twierdzący, że nie mają nacisków w tym względzie ( 3,41; 0,84). Osoby zachęca-
ne do znalezienia pracy na etacie charakteryzowały się motywacją na poziomie 3,30 
(z odchyleniem standardowym 1,02). Można zauważyć, że w badanej grupie wyraźnie 
oczekiwania otoczenia przekładały się na motywację do prób podejmowania działań 
biznesowych.

Zakończenie

W  badaniu nie testowano reprezentatywności analizowanych populacji, więc zauważo-
ne wnioski nie mogą mieć charakteru ogólnego. Zwracają one jednak uwagę na obszary, 
które można by poddać szerszym analizom w skali naszego kraju. Zawężając obserwacje 
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i wnioskowanie do przedstawionej w artykule populacji można potwierdzić niektóre z po-
stawionych na wstępie hipotez.

Wśród zbadanych studentów, ci posiadający w rodzinie osoby prowadzące własny 
biznes charakteryzowali się przeciętnie wyższą orientacją przedsiębiorczą. Wyniki testu 
były wyższe dla wszystkich pięciu badanych cech (autonomia, skłonność do ryzyka, pro-
aktywność, intensywność konkurowania, innowacyjność). Największa różnica występo-
wała w podejściu do ryzyka.

Grupa ta charakteryzowała się też przeciętnie wyższym wynikiem testu postaw 
przedsiębiorczych, który badał takie czynniki jak nastawienie, wpływ otoczenia, samo-
ocenę własnej kontroli oraz wartości respondentów. Największe różnice na korzyść osób 
z rodowodem przedsiębiorczym występowały w ocenie możliwości wsparcia przez ro-
dzinę oraz własnej przedsiębiorczości, w odwrotnym zaś kierunku w ocenie możliwości 
uzyskania potencjalnego wsparcia instytucji okołobiznesowych w przypadku zdecydo-
wania się na założenie własnego biznesu oraz przydatności wiedzy i doświadczeń na-
bytych w tym zakresie w trakcie studiów. Potwierdzałoby to zatem pogląd, że rodzinne 
firmy są swoistym inkubatorem. 

Mimo, że większość respondentów deklarowała chęć zatrudnienia w dużej firmie, by 
zostać tam menedżerem, w grupie osób wywodzących się z rodzin przedsiębiorczych 
rozkład deklaracji co do przyszłej kariery (menedżer, przedsiębiorca) był bardziej równo-
mierny. W momencie badania już założoną firmę posiadało więcej studentów z rodowo-
dem przedsiębiorczym. Natomiast pozostali z nich wykazywali się bardziej wyważonym 
nastawieniem co do szybkiego rozpoczynania biznesu.

W przypadku samoceny własnego przygotowania do prowadzenia biznesu różnice 
pomiędzy osobami posiadającymi bądź nie w rodzinie przedsiębiorców były nieznacz-
ne, a nawet przeciwne w przypadku odpowiedzi bardziej zdecydowanych.

Analizując częstość deklarowania intencji założenia w przyszłości własnej firmy w za-
leżności od oceny wsparcia przez otoczenie takiej działalności zauważono, że w przy-
padku potencjalnego wsparcia działań przedsiębiorczych przez rodzinę rosła ona 
w miarę wzrostu oceny możliwości uzyskania takiego wsparcia przez badaną osobę. Re-
spondenci mniej zdecydowanie liczyli na pomoc przyjaciół, a w kontekście potencjalne-
go wsparcia podmiotów otoczenia biznesowego najwięcej respondentów wykazywało 
umiarkowane podejście. Osoby charakteryzujące się wyższą postawą oraz orientacją 
przedsiębiorczą w przypadku decyzji o założeniu własnej firmy bardziej liczyły na po-
moc przyjaciół i rodziny niż tą oferowaną przez instytucje takie jak inkubatory przedsię-
biorczości, fundacje czy też aniołów biznesu.

Studenci zdecydowani na przyszły własny biznes najwyższe prawdopodobieństwo 
jego założenia widziały w  dłuższym z  analizowanych okresie (do 3 lat po studiach). 
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W  obu analizowanych przedziałach czasowych prawdopodobieństwo założenia firmy 
spadało w miarę wzrostu oceny stopnia możliwego wsparcia przez rodzinę. Natomiast 
najwyższy średni stopień przygotowania do prowadzenia firmy deklarowały osoby li-
czące na wsparcie instytucji okołobiznesowych.

Na koniec warto zauważyć, że średnio osoby, które uważały, że ich otoczenie ocze-
kuje od nich działań przedsiębiorczych, charakteryzowały się wyższą motywacją do po-
dejmowania prób w tym zakresie
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Strategia jako główne narzędzie prawno-polityczne 
zarządzania rozwojem w jednostkach samorządu 
terytorialnego

Strategy as the Main Legal and Political Tool for Development 
Management in Local Government Units

Abstract: An effective development policy is one of the greatest challenges facing public 

administration entities. Planning and implementation of solutions strengthening the social, 

economic and environmental potential of the country will translate into its international posi-

tion and the quality of life of millions of citizens in the future. Among the entities responsible 

for running it, apart from the government administration, there are also territorial self-gover-

nment units. All of them undertake pro-development activities, implementing statutory tasks 

and competences, including by adopting long-term local or regional development strategies. 

The article is an overview of the current legal status regarding the conduct of development 

policy at the local government level, taking into account the political context of the decision-

making process. The author analyzes the provisions constitutional self-government laws and 

characterizes the planning function of local government units based on them. The conside-

rations serve to characterize the strategy as the main tool of local and regional development 

policy. The content of the article is supplemented with literature studies.
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Wprowadzenie

Skuteczna polityka rozwoju stanowi jedno z największych wyzwań stojących przed podmio-
tami administracji publicznej. Planowanie i wdrażanie rozwiązań wzmacniających potencjał 
społeczny, gospodarczy i ekologiczny kraju przełoży się w przyszłości na jego pozycję mię-
dzynarodową i jakość życia milionów obywateli. W gronie podmiotów odpowiedzialnych za 
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jej prowadzenie, poza administracją rządową, są także jednostki samorządu terytorialnego. 
Prawie trzy tysiące różnorodnych podmiotów: gmin wiejskich, wiejsko-miejskich, miejskich, 
miast na prawach powiatu, powiatów i województw, a także związki metropolitarne – sta-
nowi ogromną grupę jednostek niezależnych od siebie, mających własne zasoby i potencjał 
rozwojowy. Wszystkie podejmują działania prorozwojowe, zgodnie z wolą ustrojodawcy, na 
własną odpowiedzialność i we własnym imieniu, realizując ustawowe zadania i kompetencje 
m.in. poprzez uchwalanie długookresowych strategii rozwoju lokalnego lub regionalnego.

Artykuł obejmuje przegląd aktualnego stanu prawnego dotyczącego prowadzenia 
polityki rozwoju na szczeblu samorządowym, z uwzględnieniem politycznego konteks-
tu procesu decyzyjnego. Autorka analizuje przepisy m.in. ustrojowych ustaw samorzą-
dowych i  charakteryzuje w  oparciu o  nie funkcję planistyczną jednostek samorządu 
terytorialnego. Rozważania służą charakterystyce strategii, jako głównego narzędzia 
lokalnej i regionalnej polityki rozwoju. Treść artykułu uzupełniona jest badaniami lite-
raturowymi.

Polityka rozwoju jako istotna polityka publiczna 

Podejmowanie działań zorientowanych na wywołanie zmiany społecznej musi poprze-
dzać wizja dotycząca przebiegu procesu. Tego rodzaju koncepcję w  odniesieniu do 
podmiotów publicznych konkretyzuje polityka publiczna, powstająca „w  wyniku splo-
tu inicjatyw i  twórczych idei polityków ze zracjonalizowanym, opartym o  wiedzę eks-
percką działaniem administracji i ograniczeniami narzucanymi przez warunki działania” 
[Górniak, Mazur 2012, s. 193]. Pojęcie to odnosi się do rozumienia polityki, jako policy 
i dotyczy działalności państwa oraz jego struktur organizacyjnych w celu realizacji zadań 
publicznych. Jest to „zamierzony i celowy proces zmierzający do realizacji ogólnych zało-
żeń w poszczególnych obszarach życia publicznego (…), które mogą wynikać z polityki 
rządzących (na poziomie centralnym lub terenowym), zaś ich celem jest zaspokajanie 
potrzeb społecznych” [Suwaj, Szczepankowski 2009, s. 305]. J. Hausner [2008, s. 48] przy 
definiowaniu polityki publicznej zwraca uwagę na podmioty odpowiedzialne za jej pro-
wadzenie, tj. rząd i  samorząd terytorialny. Ten pierwszy realizuje politykę na poziomie 
krajowym, a drugi, regionalnym – samorząd województwa, oraz lokalnym – samorząd 
powiatu lub gminy [Kulesza, Sześciło 2013, ss. 28–32].

Określanie celów polityk publicznych w odniesieniu do poszczególnych dziedzin ży-
cia społeczno-gospodarczego jest procesem skomplikowanym i wieloetapowym. Cele 
te nie wynikają bowiem jednoznacznie z diagnoz prowadzonych przez obiektywnych 
analityków czy badaczy. Są raczej powiązane z wizjami politycznymi, warunkowanymi 
przez gry interesów i  istniejącą konkurencję polityczną. „Diagnozy stanowią (…) tylko 
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wsparcie dla inicjatywy polityków. Bez tej inicjatywy są w  oczywisty sposób niesku-
teczne” [Górniak, Mazur 2012, s. 193]. Obierane przez decydentów cele uzależnione są 
w dużej mierze od uwarunkowań wewnętrznych podmiotu, który daną politykę przy-
gotowuje i wdraża. Odnosząc się to tzw. cyklu polityki publicznej można wskazać czte-
ry zasadnicze fazy planowania polityk publicznych [Jann, Wegrich 2017]. Po pierwsze, 
ustalenie listy problemów, czyli rozpoznanie i  wyodrębnienie centralnych zagadnień 
[Birkland 2007, ss. 63–78]. Prawidłowa selekcja tematów to kluczowy element całego 
cyklu. Drugim etapem jest sformułowanie treści polityki i przeprowadzenie holistyczne-
go procesu decyzyjnego [Sidney 2007, ss. 79–88]. Zgłoszone postulaty i żądania zostają 
opracowane, również przy udziale ekspertów zewnętrznych, gdyż konkretyzacja polity-
ki publicznej wymaga fachowej wiedzy i specyficznych umiejętności. Trzecim etapem 
jest implementacja, czyli wdrożenie w  życie zapisów danej polityki [Pülzl, Treib 2007, 
ss. 89–108]. Można ją uznać za dokonaną, gdy osiągnięty zostanie cel, a podjęte działania 
przełożą się na efekty – zmianę społeczną w regulowanym obszarze. Ostatnia jest ewa-
luacja i „zakończenie” [Jann, Wegrich 2017, ss. 53–55]. Jeśli założony cel został osiągnięty, 
polityka staje się nieaktualna, jeśli jednak tak się nie stało z  różnych przyczyn, należy 
poddać założenia odpowiedniej weryfikacji i przekazać je do dalszych prac. G. Brewer i P. 
deLeon [1983, s. 385] pojęcie zakończenie, odnoszą do „polityk i programów, które stały 
się dysfunkcjonalne, zbędne, przestarzałe, niepotrzebne, a nawet nieproduktywne”. Peł-
na realizacja cyklu strategicznego pozwala na prowadzenie tzw. polityki opartej na do-
wodach, czyli podejmowania decyzji politycznych w oparciu o analizy i badania, będące 
warunkiem wysokiej efektywności interwencji publicznych [Pierścionek 1997, ss. 82–85].

Jedną z najważniejszych polityk publicznych państwa jest polityka rozwoju. Jej pa-
radygmatem, upowszechnionym na przełomie XX i XXI w. stała się idea trwałego i zrów-
noważonego rozwoju, wyrażona w Konstytucji w art. 5. W Polsce począwszy od 1989 r. 
stosunek do długofalowego planowania ulegał znaczącym przeobrażeniom [Sulmicka 
2006]. Z początkiem transformacji ustrojowej w ogóle odrzucono planowanie wielolet-
nie na poziomie kraju. Stopniowo jednak powracano do niego, głównie za przyczyną 
unijnych wymogów programowych. Obecnie mamy już własny, sprawnie funkcjonujący 
model programowania polityki rozwoju [Sulmicka 2012, ss. 257–258].

Podstawowym aktem prawnym rangi ustawowej jest Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o  zasadach prowadzenia polityki rozwoju [Dz. U. z  2006 r. Nr 227, poz. 1658 t.j.], któ-
ra określa zasady, podmioty i  relacje pomiędzy nimi (art. 1), a  także definiuje politykę 
rozwoju, jako „zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych 
w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-
gospodarczej, regionalnej i  przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki 
oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej” (art. 2). 
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W kręgu podmiotów wskazuje: Radę Ministrów, samorząd województwa, związki me-
tropolitalne oraz samorząd powiatowy i gminny (art. 3). Z analizy treści ustawy wynikają 
dwie zasady odnoszące się do strategii, jako narzędzia polityki rozwoju prowadzonej na 
szczeblach samorządowych. Pierwsza, iż ma ona określać „uwarunkowania, cele i kie-
runki rozwoju”, a  druga, iż dokumenty poszczególnych jednostek muszą być ze sobą 
zgodne. Wskazuje na to m.in. art. 14ba ust. 3: „Strategia rozwoju związku metropolitalne-
go musi być zgodna ze strategią rozwoju województwa” oraz ust. 4: „Strategie rozwoju 
powiatów i  gmin wchodzących w  skład związku metropolitalnego oraz ich programy 
rozwoju muszą być zgodne ze strategią rozwoju związku metropolitalnego”, a także art. 
10a ust. 1: „Strategie rozwoju (…) uwzględniają cele i kierunki zrównoważonego rozwoju 
kraju określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju”.

Planowanie w administracji publicznej 

Planowanie w prawie administracyjnym wiąże się z określaniem celów i środków działania 
administracji publicznej w sferze wyznaczonej przez jej zadania i kompetencje [Gajewski 
2017, s. 23]. W literaturze wskazuje się, iż planowanie jest „procesem, ciągiem działań fak-
tycznych i prawnych, sprowadzającym się do ustalenia celów mających być przedmiotem 
przyszłych dążeń administracji publicznej” [Stasikowski 2009, s. 29]. Co ważne, akty plano-
wania nie stanowią osobnej kategorii działań administracyjnych. Mogą przybierać postać 
aktów normatywnych zarówno generalnych, jak i indywidualnych, a także czynności mate-
rialno-technicznych czy też działalności społeczno-organizatorskiej. Niejednolita jest także 
ich możliwa forma i charakter prawny. Niektóre mają postać ustawy lub rozporządzenia, 
inne zarządzenia, uchwały bądź decyzji administracyjnej [Wlaźlak 2009, s. 25]. Oczywiście 
nie dotyczy to aktów prawnych, dla których wskazano w przepisach odpowiednią formę 
(np. uchwała organu stanowiącego). Ponadto, strategia rozwoju nie jest kategorią jednolitą. 
Składają się na nią dwa dokumenty, dla przykładu w województwie są to: uchwała podej-
mowana na mocy art. 11 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa [Dz. U. z 1998 r. Nr 91, 
poz. 576 t.j.] oraz właściwa strategia stanowiąca jej załącznik, czyli dokument o charakterze 
planistycznym. Uchwała wraz ze strategią nie jest aktem prawa powszechnie obowiązują-
cego i nie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Opublikować nale-
ży jednak inną uchwałę, tę określającą zasady, tryb i harmonogram opracowania strategii 
rozwoju województwa. Również ten akt nie ma charakteru powszechnie obowiązującego, 
niemniej ustawodawca przesądził o obowiązku jego promulgacji. 

Uchwała o przyjęciu strategii nie jest aktem prawa miejscowego. W orzecznictwie 
[Wyrok WSA w  Białymstoku z  2 lutego 2006 r.] pojawia się wiele tez, iż treści planów 
i programów mające charakter prognoz, analiz czy zasad polityki, jaką mają prowadzić 
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organy wykonawcze, nie mają charakteru normatywnego, a wręcz przeciwnie, stano-
wią jedynie wytyczne i kierunki działań. Począwszy od najmniejszych gmin wiejskich, 
poprzez gminy miejskie, miasta na prawach powiatu i powiaty, a skończywszy na woje-
wództwach, a w związku z ostatnimi zmianami legislacyjnymi, także związkach metro-
politarnych. We wszystkich tych jednostkach organy stanowiące korzystając ze swoich 
kompetencji, uchwalają różnego rodzaju plany, programy i strategie. Stanowi to przejaw 
funkcji planistycznej administracji publicznej i odpowiada powszechnie akceptowanej 
tezie, iż nie istnieje już żadna ważniejsza dziedzina zarządzania publicznego, w której 
nie przewidywano by stosowania techniki planistycznej [Izdebski, Kulesza 2004]. Ko-
nieczność uchwalenia niektórych dokumentów wynika wprost z  przepisów prawa, 
a w przypadku innych, inicjatywa należy jedynie do lokalnych władz. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że najważniejszym aktem planowania dla każdej ze wskazanych jednostek 
będzie strategia rozwoju, obejmująca całość problemów i zadań publicznych na danym 
szczeblu, mająca charakter najogólniejszy względem innych dokumentów. 

Polityka rozwoju na szczeblu samorządowym 

Jednostki samorządu terytorialnego stanowią istotne ogniwo w procesie zarządzania roz-
wojem. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. [Dz. U. z 1997 r. Nr 78, 
poz. 483] poświęca im cały odrębny rozdział, wyraźnie akcentując konieczność funkcjono-
wania zdecentralizowanej administracji publicznej i niezależnego samorządu uwzględnia-
jącego (art. 15) więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe [Sławicki 2013, s. 95]. Chodzi 
o wzięcie pod uwagę specyfiki danego obszaru, co jest fundamentalne z punktu widzenia 
polityki rozwoju. Podstawowym szczeblem samorządu, a zarazem jedyną konstytucyjną 
jednostką zasadniczego podziału terytorialnego jest gmina (art. 164). Pozostałe jednostki, 
obecnie powiat i województwo, są tworzone aktami rangi ustawowej. Konstytutywną ce-
chą polskiego samorządu jest niezależność poszczególnych szczebli względem siebie. Nie 
zachodzi pomiędzy nimi hierarchiczne podporządkowanie. Gmina, powiat i województwo 
posiadają status osób prawnych, a więc podmiotów w pełni samodzielnych, realizujących 
zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Tylko w ujęciu or-
ganizacyjnym w skład województwa wchodzą powiaty, a w skład powiatów gminy, mimo 
więc, że województwo jest jednostką największą, nie posiada z tego tytułu uprawnień kie-
rowniczych względem powiatów i gmin. Także powiat nie posiada kompetencji władczych 
względem gminy [Zimmermann 2006, s. 174]. 

Kompetencje w zakresie planowania polityki rozwoju na szczeblu samorządowym 
zostały przyznane w pierwszej kolejności województwom. Wskazuje na to wprost art. 
11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa [Dz. U. z 1998 r. 
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Nr  91, poz. 576 t. j.]. Podkreśla się, iż to województwo jest najlepiej przygotowane 
do wykonywania funkcji strategicznych i planistycznych, które realizowane są przez: 
tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, utrzymanie i rozbudowę infrastruktury 
społecznej i  technicznej, pozyskiwanie i  łączenie środków finansowych w celu reali-
zacji zadań publicznych. Ponadto, prowadzi działania na rzecz podnoszenia poziomu 
wykształcenia obywateli, racjonalnego korzystania z  zasobów przyrody oraz kształ-
towania środowiska naturalnego, wspierania rozwoju nauki i korelacji z  różnymi ga-
łęziami gospodarki. Do istotnych aktywności zaliczyć można też: popieranie postępu 
technologicznego oraz innowacji, wspieranie rozwoju kultury, sprawowanie opieki 
nad dziedzictwem kulturowym, promocję walorów i możliwości rozwojowych woje-
wództwa oraz wpływanie na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wyklucze-
niu społecznemu. Wyliczenie to otwiera w  ustawie rozdział zawierający informacje 
o zakresie działalności województwa, z czego można wnioskować, że planowanie jest 
pierwszym chronologicznie i najważniejszym zadaniem na tym szczeblu. 

W związku z projektowaniem polityki rozwoju, województwo uchwala strategię. Do-
kument ten ma charakter programowy, stąd jego zapisy mogą być, (choć praktyka prawo-
dawcza wskazuje, że wcale nie muszą) bardzo ogólne. Celem strategii jest wyznaczenie 
głównych kierunków rozwoju i powiązanie ich z zasobami oraz potencjałem danego obsza-
ru. Służy wykonywaniu dwóch zasadniczych funkcji województwa: rozwojowej i usługowej 
[Wlaźlak 2009, s. 14]. Sam dokument musi uwzględniać następujące cele: (1) pielęgnowa-
nie polskości, rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 
mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej; (2) pobudzanie aktywności 
gospodarczej; (3) podnoszenie poziomu konkurencyjności i  innowacyjności gospodarki; 
(4) zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu po-
trzeb przyszłych pokoleń; (5) kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego. 

Formułowanie strategii rozwoju i sama realizacja polityki rozwoju powinny odbywać 
się przy współpracy wielu podmiotów, w szczególności jednostek lokalnego samorządu 
terytorialnego, samorządu gospodarczego i zawodowego, administracji rządowej (m.in. 
wojewody) innych województw, organizacji pozarządowych, szkół wyższych i  jedno-
stek naukowo-badawczych, a  także, w  razie potrzeby organizacji międzynarodowych 
i regionalnych (art. 12). Przygotowanie strategii jest zadaniem wspólnym organu stano-
wiącego i wykonawczego. W pierwszym etapie główną rolę odgrywa sejmik, który okre-
śla w  uchwale zasady, tryb i  harmonogram opracowania tegoż dokumentu (art. 12a), 
następnie zarząd przygotowuje projekt (art. 41), a na końcu sejmik uchwala ostateczny 
kształt dokumentu, co należy do jego wyłącznej właściwości (art. 18). Strategia, jako do-
kument nadrzędny jest realizowana przez węższe programy, m.in. regionalny program 
operacyjny oraz inne, mające charakter branżowy. Co więcej, może być zaktualizowana 
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w każdym czasie, jeżeli wymaga tego sytuacja społeczno-gospodarcza lub przestrzenna 
województwa.

Kolejnym podmiotem odpowiedzialnym za politykę rozwoju są związki metropo-
litarne. Ustawa o  związku metropolitalnym w  województwie śląskim z  dnia 9 marca 
2017 r. [Dz. U. z 2017 r., poz. 730] w art. 12 wskazuje jego zadania: kształtowanie ładu 
przestrzennego; rozwój społeczny i gospodarczy, planowanie, koordynacja, integracja 
oraz rozwój publicznego transportu zbiorowego. Ponadto, art. 23 określa, iż do wy-
łącznej właściwości organu stanowiącego należy m.in. uchwalanie strategii rozwoju 
związku metropolitalnego. Władze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli, która po-
wstała 1 lipca 2017 r. zdecydowały, że w  najbliższym czasie nie zostanie uchwalona 
długoletnia strategia, a  jedynie „Program działań strategicznych Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii do roku 2022”. Jest to nowy wymiar synergii, obecnie trwają pra-
ce nad rozwinięciem koncepcji obejmującej lata 2021–2028 z perspektywą do 2035. 

Za prowadzenie polityki rozwoju na szczeblu lokalnym odpowiadają zarówno gminy, 
jak i powiaty. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz. U. z 1990 r. Nr 16, 
poz. 95 t.j.] wskazuje, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie progra-
mów gospodarczych i  przyjmowanie programów rozwoju (art. 18). Wójtowi natomiast 
przypisuje się opracowywanie programów rozwoju (art. 30 ust. 1a). Co ważne, ustawo-
dawca wyłączył „programy rozwoju” z kategorii ogólnej, tj. „przygotowywanie projektów 
uchwał rady gminy” (art. 30 ust 1), dodając, że muszą być opracowane „w trybie określonym 
w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju”. Dodatkowo, na mocy nowelizacji 
ustawy z 11 stycznia 2018 r. [O zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału oby-
wateli (…) Dz. U. z 2018 r., poz. 130], wójt co roku, do dnia 31 maja przedstawia radzie raport 
o stanie gminy (art. 28aa), który ma obejmować podsumowanie jego działalności w roku 
poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gmi-
ny i budżetu obywatelskiego. Są to jedyne przepisy w omawianym akcie prawnym, które 
wprost odnoszą się do prowadzenia polityki rozwoju. Jednak szereg dodatkowych ustaw 
nakłada na gminy obowiązki, z którymi wiąże się planowanie lokalnej polityki publicznej, 
m.in. w postaci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, programu profi-
laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, czy programu przeciwdziałania narkomanii [Kulesza, Sześciło 2013, s. 32].

Analogicznie do uregulowań w gminie, również Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o sa-
morządzie powiatowym [Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578 t.j.] wskazuje, iż do wyłącznej 
właściwości rady powiatu należy przyjmowanie programów rozwoju (art. 12 ust. 9ca), 
opracowanych przez zarząd (art. 32 ust. 2a). Powielono także znowelizowane przepisy 
dotyczące raportu o stanie powiatu (art. 30a ust. 2). Powiaty w  ramach swoich zadań 
ustawowych uchwalają również m.in.: programy zapobiegania przestępczości oraz 
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ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, programy przeciwdziałania 
bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy i wiele innych, m.in. z zakresu wspar-
cia osób niepełnosprawnych, rozwiązywania problemów społecznych, czy też pomocy 
dzieciom i rodzinie. 

Strategia, jako narzędzie samorządowej polityki rozwoju 

„Strategia” nie posiada swojej definicji legalnej. W Ustawie o zasadach prowadzenia poli-
tyki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. [Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95 t. j.] w art. 4 wskazano 
jedynie, iż „politykę rozwoju prowadzi się na podstawie strategii rozwoju, programów i do-
kumentów programowych.” Definicji zabrakło też w art. 5 wprowadzającym tzw. „defini-
cje ustawowe”. Ponadto, tylko ustawa o samorządzie województwa wskazuje na koniecz-
ną zawartość strategii, inne pozostawiają władzom lokalnym dowolność w tym zakresie. 
W oparciu o literaturę, strategię można zdefiniować, jako kompleksowy plan działania dla 
osiągnięcia konkretnych celów [Griffin 2013, s. 245]. Proces jej przygotowywania jest zor-
ganizowany i obejmuje kilka dających się wyróżnić i scharakteryzować etapów, z których 
najistotniejsze to: diagnoza, planowanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluacja. Nawiązu-
ją one do omówionego w  pierwszej części artykułu cyklu polityki publicznej. Wskazane 
etapy nie mają odrębnego charakteru, wręcz przeciwnie, zazębiają się i  przenikają two-
rząc swoistą całość. Diagnoza stanowi punkt wyjścia do tworzenia każdej strategii. To z niej 
wynikają rzeczywiste potrzeby danej społeczności. Zdiagnozowane problemy wskazują 
na cele wyznaczające wizję stanu oczekiwanego w przyszłości. Znając problemy i wiedząc 
jakie są dążenia, można przystąpić do identyfikacji praktycznych możliwości ich realizacji. 
Identyfikując je, należy skupić się na wskazaniu barier i przyporządkowaniu im propozycji 
zaradczych. Aby strategia była w przyszłości skuteczna należy zabezpieczyć jej technicz-
ną wykonalność, akceptowalność polityczną i społeczną oraz spójność z pozostałymi ele-
mentami zarządzania daną jednostką [Kożuch 2003, s. 114]. Stanowi ona mapę obecnej 
i przyszłej aktywności, koordynuje wykorzystanie zasobów tak, aby osiągać realne rezulta-
ty. W przypadku implementacji, nie istnieje uniwersalny model działań. Tak jak nie istnieje 
uniwersalna strategia. Zorientowanie na wytyczony cel, aktywne unikanie barier i bieżące 
rozwiązywanie napotkanych problemów są ramami implementacji. Najczęściej w kontek-
ście tym pojawiają się: opór wobec zmian, mała motywacja, problemy kadrowe, niedosta-
tek zasobów, brak jasnych zasad i instrumentów zarządzania oraz nowe, nieprzewidziane 
priorytety polityczne [Kożuch 2003, s. 118]. W celu zapobiegania opisywanym zjawiskom 
należy pamiętać o wyznaczeniu ról odpowiednim osobom i zespołom, a także określeniu 
ich zakresu odpowiedzialności. W kolejnym etapie opracowuje się proces implementacji 
w czasie, czyli harmonogram. Niemniej ważny jest system wzajemnej komunikacji, zasady 
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monitorowania postępów w realizacji oraz decyzje, co do ewentualnych korekt i ocen ewa-
luacyjnych zaplanowanej ścieżki. W każdym momencie może okazać się, że przygotowane 
rozwiązania nie są adekwatne i dalsze działanie zgodne z wcześniejszym planem będzie 
nieefektywne. Strategia musi być więc elastyczna, i możliwa do aktualizacji w razie zmiany 
czynników wewnętrznych lub zewnętrznych. 

Strategie, jak wskazuje samorządowa praktyka prawotwórcza, są bardzo różne, a ich 
typologia każdorazowo jest uzależniona od problemu, który stanowi punkt centralny. 
Autorzy wskazują w tym kontekście na odmienne klasyfikacje. Dla przykładu, trzyele-
mentową typologię prezentują B. Wechsler i R.W. Backoff [1987] rozróżniając: strategię 
polityczną, rozwojową i obronną. Pierwsza z nich skupia się na tzw. powyborczym po-
dziale łupów, druga jest skierowana na poprawienie konkurencyjności jednostki oraz 
zwiększenie jej zasobów, a trzecia koncentruje się na ochronie staus quo. Według E. Mi-
lesa i Ch.C. Snowa [1978, s. 29] strategie można podzielić na: reaktywne, defensywne, 
poszukujące i analizujące. Poszukujące „regularnie eksperymentują”, są pionierskie w re-
alizowaniu nowych zadań i podejmowaniu wcześniej nieznanych wyzwań. Defensywne 
zachowują konserwatywny pogląd na rozwój nowych obszarów i dążą do utrzymania 
bezpiecznej pozycji, a ich celem jest poprawa efektywności wykorzystania istniejących 
zasobów. Analizujące reprezentują kategorię pośrednią: utrzymują bezpieczną pozycję, 
ale starają się szukać nowych możliwości rozwoju, „uważnie obserwują swoich konku-
rentów w poszukiwaniu nowych pomysłów i szybko przyjmują te, które wydają się naj-
bardziej obiecujące” [Miles, Snow 1978, s. 29]. Reaktywne to takie, w  których zakłada 
się zmiany, ale brakuje spójności w działaniach, szczególnie długofalowych. Rzadko są 
skuteczne, chyba, że wymusi to „presja środowiskowa” [Miles, Snow 1978, s. 29].

Należy pamiętać jeszcze o tzw. reżimie regulacyjnym, czyli stopniu kontroli ze stro-
ny organów nadrzędnych, które mogą tłumić wolę realizacji strategii prospektywnej. 
G.A. Boyne i R.M. Walker [2004, s. 236] podkreślają, iż „prawie cała literatura dotycząca 
treści strategii została opracowana dla firm prywatnych. Choćby dostępne taksonomie 
były prawidłowe, mogą nadal mieć ograniczone znaczenie dla danych zewnętrznych 
okoliczności i wewnętrznych cech organizacji publicznych.” B. Bozeman [1987] wskazuje 
w tym kontekście na trzy zmienne, obejmujące zakres strategii właściwych dla organiza-
cji publicznych i prywatnych: poziom zbiorowej własności, poziom finansowania przez 
państwo i  stopień, w  jakim zachowanie kierowników jest zdeterminowane bardziej 
przez siły polityczne niż rynkowe. Jednostka samorządu terytorialnego, jako organiza-
cja czysto publiczna jest własnością społeczeństwa, finansuje ją państwo, a jej organy 
postępują zgodnie z wolą polityczną. Według autora, te właśnie elementy mają głębokie 
implikacje dla zawartości poszczególnych strategii.
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Uwagi końcowe

Powstające w kraju masowo strategie, programy i plany mają charakter wielopoziomowy 
i wymagają współpracy różnych aktorów polityki publicznej. Poszczególne dokumenty 
różnią się stopniem szczegółowości, charakterem prawnym i zakresem oddziaływania, 
ale, jak wskazuje ustawodawca, ich treść tj. kierunki, muszą być w pewnych obszarach 
spójne. Znaczenia nabiera więc odpowiednia koordynacja działań na różnych pozio-
mach. W celu moderowania prawidłowej kooperacji ustawodawca wprowadza rozma-
ite mechanizmy, m.in. uzgodnienia, konsultacje, opiniowanie czy też różnego rodzaju 
wspólne komisje, stanowiące przestrzeń wymiany informacji i dyskusji [Kulesza, Sześci-
ło 2013, ss. 32–33]. Pozostawia jednak jednostkom samorządu terytorialnego ogromną 
swobodę w zakresie, tak czasu obwiązywania danego dokumentu, jak tematyki w nim re-
gulowanej, a także organizacji samego procesu tworzenia strategii. Różnorodność przy-
jętych przez poszczególne jednostki rozwiązań jest olbrzymia, co sprawia, że dokumenty 
te są zupełnie nieporównywalne. Wydaje się, że jedynym testem na ich „prawidłowość” 
może być skuteczność i efektywność mierzona poziomem rozwojowym danej jednostki. 
Wszystkie gminy, powiaty czy województwa mają w Polsce takie same zadania, kompe-
tencje i narzędzia ich realizacji, jednak jedne rozwijają się gorzej, a inne lepiej. W niektó-
rych ludzie chcą mieszkać, z innych się masowo wyprowadzają. Wydaje się, że wskaźniki 
tego typu w większości stanowią wiarygodne źródło oceny jakości prowadzonej polityki 
rozwoju, a  co się z  tym wiąże prawidłowości opracowania i  wdrażania strategii – jako 
głównego narzędzia prowadzenia polityki rozwoju na szczeblu lokalnym i regionalnym. 

Bibliografia

Birkland T.A. (2007), Agenda Setting in Public Policy, [w:] F. Fischer, J. G. Miller, M. S. Sidney (red.), 

Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods, CRC Press, New York, ss. 63–78.

Boyne G. A., Walker R. M. (2004), Strategy Content and Public Service Organizations, “Journal of 

Public Administration Research and Theory”, vol. 14,  no. 2, ss. 231–252.

Bozeman B. (1987), All organizations are public, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.

Brewer G., deLeon P. (1983), The Foundations of Policy Analysis, Brooks/Cole Publishing Com-

pany, Pacific Grove.



321

Strategia jako główne narzędzie prawno-polityczne zarządzania rozwojem w jednostkach 

samorządu terytorialnego

Gajewski S. (2017), Programy rządowe. Studium administracyjnoprawne, Wydawnictwo Uniwer-

sytetu Warszawskiego, Warszawa.

Górniak J., Mazur S. (2012), Analiza polityk publicznych i programowanie w obszarze strategii roz-

woju [w:], J. Górniak, S. Mazur (red.), Zarządzanie strategiczne rozwojem, Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, Warszawa, ss. 185–220.

Griffin R. W. (2013), Podstawy zarzadzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa.

Hausner J. (2008), Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Izdebski H., Kulesza M. (2004), Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber Warszawa.

Jann W., Wegrich K. (2007), Theories of the Policy Cycle, [w:] F. Fischer, J.G. Miller, M.S. Sidney (red.), 

Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods, CRC Press, New York, ss. 43–62.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483). 

Kożuch B. (2003), Zarządzanie publiczne w zarysie, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok.

Kulesza M., Sześciło D. (2013), Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, LEX a Wolters 

Kluwer business, Warszawa.

Miles R.E., Snow Ch. C. (1978), Organizational strategy, structure and process, McGraw-Hill, New 

York.

Pierścionek Z. (1997), Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Pülzl H., Treib O. (2007), Implementing Public Policy, [w:] F. Fischer, J. G. Miller, M. S. Sidney (red.), 

Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods, CRC Press, New York, ss. 89–107.

Sidney M. S. (2007), Policy Formulation: Design and Tools, [w:] F. Fischer, J.G. Miller, M.S. Sid-

ney (red.), Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods, CRC Press, New York, 

ss. 79–87.



322

Joanna Podgórska-Rykała

Sławicki P. (2013), Samorząd w uregulowaniach Konstytucji z 1997 roku, [w:] M. Klimek, J. Czerw, 

B. Więckiewicz (red.), Samorząd gminny w III Rzeczypospolitej. Doświadczenia i perspektywy, Wy-

dawnictwo KUL, Lublin, ss. 92–105.

Stasikowski R. (2009), O istocie funkcji planistycznej administracji publicznej, Przegląd Prawa Pub-

licznego, nr 5, ss. 23–29.

Sulmicka M. (2006), Strategiczne programowanie rozwoju, [w:] Polityka stabilizacji, rozwoju 

i ładu gospodarczego, Prace i Materiały IRG SGH, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawni-

cza, z. 78, ss. 31–56.

Sulmicka M. (2012), Nowy model programowania polityki rozwoju w Polsce, [w:] Pomiędzy polity-

ką stabilizacyjną i polityką rozwoju, Prace i Materiały IRG SGH, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna 

Wydawnicza, nr 88, ss. 255–284.

Suwaj P.J., Szczepankowski R. (2009), Polityka publiczna jako instrument administrowania, [w:] 

B. Kudrycka, B.G. Peters, P.J. Suwaj (red.), Nauka administracji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 

ss. 300–311.

Uchwała nr 153/2018 Zarządu Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 10.08.2018 r.

Ustawa o  związku metropolitalnym w  województwie śląskim z  dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 730).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału oby-

wateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 130).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578 t.j.).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 576 t.j.) .

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 r. Nr 227, 

poz. 1658 t.j.).

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95 t.j.).



323

Strategia jako główne narzędzie prawno-polityczne zarządzania rozwojem w jednostkach 

samorządu terytorialnego

Wechsler B., Backoff R. W. (1987), Dynamic of strategy Formulation in Public Agencies, “Journal of 

the American Planning Association”, no. 53(1), ss. 34–43.

Wlaźlak K. (2009), Charakter prawny aktów planowania i ich rola w realizacji zadań administracji 

publicznej, „Przegląd Prawa Publicznego”, nr 6, ss. 6–26.

Wyrok WSA w Białymstoku z 2 lutego 2006 r., II SA/Bk 681/05 [online], http://orzeczenia.nsa.gov.

pl/doc/B372C0E3BF, dostęp: 10.01.2019.

Zimmermann J. (2006) Prawo administracyjne, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.





Aleksandra Malasiewicz | aleksandra@malasiewicz.pl

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

Wewnętrzne uwarunkowania decyzji inwestowania 
w nieruchomości przez inwestora indywidualnego

Internal Determinants of the Decision to Invest in Real Estates 
by an Individual Investor

Abstract: The aim of this study is to present the motives and attitudes of individual inves-

tors in the real estate market. Personality traits were also identified, as well as the inclination 

of decision makers who influence the purchasing process. The survey was conducted on 

a sample of 102 people. The motives, attitudes and personality traits of investors influenc-

ing their purchasing decisions on the real estate market were examined.
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Wprowadzenie 

Zobrazowanie pełnego procesu podejmowania decyzji nwestycyjnych, poza analizą ze-
wnętrznych aspektów inwestowania, wymaga dogłębnej analizy czynników wewnętrz-
nych. Zachowaniami i  ich psychologicznymi uwarunkowaniami na rynku finansowym 
zajmują się finanse behawioralne. Są one połączeniem psychologii oraz finansów, na co 
wskazuje sama nazwa. Głównym założeniem klasycznej teorii finansów jest pragnienie 
każdego uczestnika rynku do bycia i działania w sposób racjonalny. Jednostka dąży, po-
przez swoje decyzje inwestycyjne, do maksymalizacji zysków finansowych, a pojedyncze 
działania inwestorów wpływają na efektywność rynku [Bogacka-Kisiel 2012, s. 203]. Ryn-
kiem efektywnym nazwiemy taki, na którym informacja określana jest jako jawna, zostaje 
rozpowszechniona i wszyscy użytkownicy oraz inwestorzy mają do niej dostęp [Czerwon-
ka, Gorlewski 2012, s. 12]. Dopiero behawioralna ekonomia finansowa połączyła klasycz-
ną naukę finansów z  psychologią oraz socjologią. Efektywność rynku podlega licznym 
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ograniczeniom, których źródłem są utrudnienia w działaniach podmiotów. „Człowiek jest 
najpierw człowiekiem, dopiero później inwestorem” [Niederman 2009, s. 8], bariery czaso-
we i możliwość dokładnego zbadania zjawiska, blokady mentalne, uzyskiwanie sprzecz-
nych rad i  rekomendacji, a  także podważanie informacji od analityków rynku to tylko 
niektóre z argumentów kwestionujących teorię efektywności rynku. Obszary, na których 
koncentruje się nurt behawioralny, obejmują zarówno racjonalność, jak i jej brak, a modele 
zachowań inwestorów dotyczą dziedzin socjologii, finansów, a  także psychologii. Celem 
niniejszego opracowania jest identyfikacja czynników wewnętrznych i ich wpływu na de-
cyzje inwestycyjne na rynku nieruchomości przez inwestorów indywidualnych. 

Proces decyzyjny inwestorów w świetle teorii 
finansów behawioralnych

Podejmowanie decyzji polega na akcie świadomego wyboru jednego z  rozpoznanych 
i dostępnych wariantów przyszłego działania [Ściborek 2003, s.71]. Polega ono na rozwa-
żeniu wielu możliwych działań w przyszłości, porównywaniu ich i zdecydowaniu, który 
z wariantów jest najodpowiedniejszy. Podejmowanie decyzji jest również definiowane 
jako wybór lub też świadome powstrzymanie się od wyboru, które również jest decyzją 
[Czermiński, Czubasiewicz 1985, s. 27]. Decydent ma do wyboru szereg alternatyw, które 
musi ze sobą porównać i ocenić możliwość ich wprowadzenia oraz przewidzieć skutki ich 
realizacji. Wielu autorów dzieli proces decyzyjny na pewne etapy, bardzo trafnie ujął je 
W.F. Samuelson [Samuelson, Marks 1998, s. 21],wyróżniając sześć etapów:

 · zdefiniowanie problemu,
 · określenie celu,
 · zbadanie wariantów wyboru,
 · przewidzenie konsekwencji,
 · wybór optymalnego wariantu,
 · doskonalenie analizy wrażliwości.

Pierwszym etapem procesu podejmowania decyzji jest zdefiniowanie problemu. De-
cydent staje przed koniecznością wyboru jednego z co najmniej dwóch wariantów. Odpo-
wiednio zdefiniowany problem powinien szczegółowo określać samego decydenta, jak 
i warunki, które ograniczają decyzję. Istotne jest również ustalenie kryteriów oceny decyzji 
oraz warunków ograniczających decyzję. Znając już problem, decydent powinien określić 
cel oraz zbadać wszystkie możliwe warianty wyboru. Mnogość wyborów przyczyni się do 
większej złożoności procesu, podjęcie decyzji będzie trudniejsze i bardziej czasochłonne. 
Kolejnym etapem jest przewidzenie konsekwencji w podjęciu konkretnej decyzji. Wybór 
jednego z wariantów będzie niósł za sobą pewne rezultaty, warto sprawdzić, czy posiada-
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my wystarczającą ilość informacji. Czasami wybór jest prosty, często jednak wiąże się ze 
skomplikowanymi analizami. Kolejnym krokiem jest wybór najkorzystniejszego wariantu. 
Proces decyzyjny kończy się na analizie wrażliwości. Pozwala ona na podkreślenie znacze-
nia podstawowych czynników determinujących decyzje oraz umożliwia ocenę wpływu na 
funkcję celu zmian czynników, co do których decydent ma wątpliwości.

Należy zauważyć, że nie każda decyzja będzie wymagała przejścia przez wszystkie eta-
py procesu po kolei. Jednak trzymanie się ram modelu podejmowania decyzji pozwoli na 
zdefiniowanie i identyfikację wszystkich możliwości [Samuelson, Marks 1998, s. 31]. 

W literaturze przedmiotu nurty badawcze dotyczące finansów behawioralnych obej-
mują dwie grupy podmiotów. Pierwsze z nich są skoncentrowanie na analizie zachowań 
jednostek, drugie z kolei na analizie zachowań rynku. Na potrzeby niniejszego opraco-
wania autor skoncentrował się na analizie zachowań jednostek, które są skonfronto-
wane z teoriami normatywnymi. Podważenie założeń teorii klasycznych spowodowało 
powstanie nowych teorii dotyczących procesu decyzyjnego. Poruszają one zarówno 
kwestie poznawcze, jak i emocjonalne działań oraz preferencji inwestorów. Można je po-
dzielić na teorię perspektywy, heurystyki czyli badania nad zniekształceniami poznaw-
czymi oraz skłonności motywacyjne. Do analizy zachowań rynku można z kolei zaliczyć 
różnego rodzaju anomalie, dzieląc je na trzy podgrupy: sezonowe, związane z nadreak-
tywnością rynku oraz fundamentalne.

Rysunek 1. Nurty badawcze finansów behawioralnych
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Jednym z najważniejszych osiągnięć finansów behawioralnych, a zarazem przydatnym 
z punktu widzenia praktyków zarządzania, jest teoria perspektywy przedstawiona przez D. 
Kahnemana i A. Tversky’ego [1979, s. 263]. Teoria wyjaśnia różnice w dokonywaniu wyboru 
przez inwestorów w warunkach ryzyka. Badania pokazały, że każdy inwestor odmiennie 
ocenia wartość zysków i strat. Naukowcy udowodnili, że ludzie nie zawsze maksymalizu-
ją swoją użyteczność i wybierają więcej niż mniej. Zakwestionowali oni słuszność teorii 
oczekiwanej użyteczności przedstawionej przez von Neumanna i Morgensterna. Okazuje 
się, że decydenci nie są konsekwentni w swoich wyborach, a decyzja zależy od sposobu 
przedstawienia problemu lub konkretnego przypadku. Decyzje ludzi są związane z punk-
tem odniesienia, a więc przeszłych doświadczeń czy też aktualnego bogactwa. Strata boli 
jednostkę bardziej, aniżeli cieszyłby analogiczny do niej zysk.

Psychologia poznawcza, inaczej kognitywna, bada procesy poznawcze, przy zało-
żeniu, że mechanizmem tworzenia doświadczenia jest percepcja. Stara się ona wyjaśnić 
proces myślenia sekwencyjnego, analizowania i decyzji. Proces poznawczy polega na 
ciągłym formułowaniu hipotez w  oparciu na danych wejściowych. Kolejnym krokiem 
jest zaakceptowanie lub odrzucenie decyzji w zależności od kolejnych otrzymanych in-
formacji. To właśnie dokonywanie wyborów było podstawą problematyki decyzji w kon-
tekście psychologicznym. Heurystyki to własne lub zasłyszane skróty myślowe stosowa-
ne w procesie decyzyjnym [Keller, Kotler 2012, s. 187]. Możemy nimi nazwać uproszczone 
reguły wnioskowania. Ludzie automatycznie i bezwiednie posługują się heurystykami 
po to, aby wydawać szybkie sądy. Na podstawie badań eksperymentalnych przez wy-
mienionych już wcześniej noblistów Tversky’ego i  Kahnemana, heurystyki można po-
dzielić na trzy kategorie. Pierwszą z  nich są heurystyki dostępności – występują, gdy 
ocena jest uzależniona od łatwości przywołania specyficznych przykładów. Większe 
prawdopodobieństwo jest przypisywane zdarzeniom, które są bliższe emocjonalnie 
i które łatwiej przywołać do świadomości. Heurystyki reprezentatywności to metody, 
które polegają na podejmowaniu decyzji opartych na podobieństwie do przypadku ty-
powego, który już znamy. W procesie myślowym ignorowane są zasady rachunku praw-
dopodobieństwa w sytuacji występowania informacji pobocznych, dodatkowych. Heu-
rystyka zakotwiczenia i dostosowania polega na opieraniu się, inaczej zakotwiczeniu na 
pewnej informacji, a  następnie zmodyfikowaniu jej (dostosowaniu się do niej) w  celu 
uzyskania odpowiedzi na pytanie lub wydanie sądu. Stosowanie heurystyk często pro-
wadzi do wystąpienia błędów poznawczych, które zostały szerzej wyjaśnione w kontek-
ście decyzji podejmowanych na rynku nieruchomości.

  W  literaturze przedmiotu możemy się spotkać z  wieloma definicjami motywacji. 
W  dużym uproszczeniu motywacja stanowi zbiór motywów działania. Z  kolei motyw 
jest synonimem potrzeby, jednak nie powinno się tych pojęć stosować zamiennie, nie 
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są one jednoznaczne. Mechanizm motywacji jest kształtowany poprzez dwa czynniki: 
wartość celu działania, inaczej uświadomienie sobie danej potrzeby oraz subiektyw-
ne prawdopodobieństwo jej osiągnięcia [Czubała 2012, s. 51]. Procesy motywacyjne są 
określane jako mechanizmy służące do uruchomienia, ukierunkowania oraz podtrzyma-
nia pewnego zachowania. Teoria procesu motywacji określa, w jaki sposób i przez jakie 
cele motywowane są poszczególne osoby. Jej podstawą jest teoria oczekiwań, badająca 
to, czego dana osoba oczekuje w wyniku swoich działań. Według tej teorii zachowa-
nie ludzi zależy od wartości, które mogą oni osiągnąć poprzez swoje decyzje. Będą to 
wartości preferowane przez nich bądź takie, których brak odczuwają, a jednocześnie 
uznają, że ich osiągnięcie jest bardzo realne [Łańcucki 2006, s. 60]. Motywacja może 
wynikać z czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych. Motywacja wewnętrzna do-
tyczy bodźców pochodzące z wnętrza człowieka. Są nimi uwarunkowania, które wpły-
wają na zachowanie ludzi w określony sposób oraz kształtujące kierunek ich postępo-
wań [Penc 2010, s. 76].

Podejmowanie decyzji na rynku nieruchomości 

Rynek nieruchomości badacze określają jako mało efektywny, niedoskonały czy też nie-
jednolity [Gawron 2009, s. 9]. Cena nie jest adekwatną informacją o sytuacji rynkowej, 
ograniczony jest również dostęp do informacji [Kucharska-Stasiak 1999, s. 19], co z kolei 
powoduje, że podejmowanie decyzji na rynku nieruchomości jest procesem niezwykle 
złożonym. Trudności występują również w przewidzeniu skutków tych decyzji. Działania 
inwestorów z  perspektywy czynników ekonomicznych można uznać za nieracjonalne. 
Cena czy rentowność nie są jedynymi kryteriami, którymi kieruje się decydent. Bardzo 
duże znaczenie w procesie podejmowania decyzji mają czynniki psychologiczne, takie 
jak emocje, osobowość czy poziom akceptowanego ryzyka.

Jednym z elementów mających duży wpływ na podejmowane przez inwestora de-
cyzje jest teoria perspektywy. Eksperymenty wykonane przez Kahnemana i Tversky’ego 
wskazują, że ocena decyzji charakteryzuje się pewnymi cechami. Ludzie oceniają do-
stępne im alternatywy ze względu na pewien punkt odniesienia, którego umiejscowie-
nie zależy od ich aktualnego bogactwa, ale także przeszłych doświadczeń. Zupełnie 
inaczej wygląda postrzeganie i reakcja przy wyborze opcji w kontekście zdarzeń pozy-
tywnych, w odniesieniu do zdarzeń negatywnych. Naukowcy udowodnili, że decydenci 
charakteryzują się awersją do ryzyka w sferze zysków i skłonnością do ryzyka w sferze 
strat. Inwestor odnosi zyski i straty do pewnego punktu referencyjnego, nie uwzględ-
niając wartości bezwzględnych. Ponadto wrażliwość na zyski i straty maleje wraz z po-
większaniem się ich wartości. Z drugiej strony teoria perspektywy w aspekcie rynków 
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finansowych spotyka się również z krytyką. Argumentami przeciwko tej teorii są m.in: 
decydowanie pomiędzy samymi zyskami lub samą stratą. Taka sytuacja ma miejsce na 
rynku nieruchomości bardzo rzadko. Negowane jest również wybieranie do ekspery-
mentów nieodpowiedniej grupy uczestników czy też przedstawienie nierealnych moż-
liwości decyzyjnych, niebranie nie pod uwagę innych pozamaterialnych źródeł ryzyka 
[Dudzińska-Baryła 2013, ss. 26–42]. 

Heurystyki są bardzo pomocne w sytuacjach, gdy decydent jest ograniczony cza-
sowo. W niektórych, bardziej złożonych sytuacjach mogą one sugerować błędne roz-
wiązania, co w  swojej istocie doprowadzi do podejmowania niewłaściwych decyzji. 
Bardzo istotne jest tutaj wyodrębnienie i  określenie powtarzających się schematów 
myślowych, tak zwanych zniekształceń poznawczych, a  w  szczególności zniekształ-
ceń heurystycznych. Występują one także w  procesie podejmowania decyzji na 
rynku nieruchomości. Heurystyka reprezentatywności, jak wcześniej wyjaśniono, 
polega na wyciąganiu wniosków na podstawie zbyt małej lub niereprezentatywnej 
próby [Kahneman, Tversky 1992, ss. 297–323]. Inwestor zupełnie ignoruje procedury 
statystyczne, przenosząc cechy w badanej próbie na całość populacji. Taka odmiana 
heurystyki reprezentatywności może odpowiadać za niedostateczną dywersyfikację 
portfela w przypadku inwestorów indywidualnych. Może tutaj również wystąpić efekt 
świeżości. Inwestor kojarzy ze sobą zdarzenia przeszłe i  przyszłe, nawet gdy nie ma 
ku temu przesłanek. Może mieć on charakter dodatni lub ujemny. Dodatnim efektem 
świeżości nazwiemy prognozowanie na podstawie zaobserwowanego trendu, ujemny 
z kolei polega na odwróceniu prognozy od obserwacji trendu. Racjonalność decyzji 
inwestycyjnych może także zaburzać nadmierny optymizm. Bezpodstawne przekona-
nie o słuszności swoich wyborów dotyczy całego procesu myślowego. Już na etapie 
planowania ludzie wykazują nierealny, zbyt wysoki optymizm i przeszacowują szanse 
powodzenia planowanego przedsięwzięcia. W przypadku gdy inwestor w krótkim cza-
sie osiągnie sukces inwestycyjny w  jakiejś dziedzinie, często możemy spotkać się ze 
zjawiskiem nadmiernej pewności siebie. D. Kahneman i D. Lovallo [1993, ss. 1–16] zaob-
serwowali, że osoby bezpośrednio zaangażowane w pewien projekt wykazują tenden-
cję do posiłkowania się wewnętrznym oglądem przy prognozowaniu jego rozwoju. 
Wielokrotnie zjawisko nadmiernej pewności siebie było analizowane przez badaczy 
w grupie inwestorów giełdowych [De Bondt 1993, ss. 355–371; Zielonka 2008, s. 64]. 
Jak już wcześniej wspomniano, rynek nieruchomości charakteryzuje się niedoskona-
łością. Ograniczony dostęp do informacji, a nawet otrzymywanie sprzecznych danych, 
wiąże się z  poczuciem dyskomfortu w  procesie podejmowania decyzji. Mamy tutaj 
do czynienia z dysonansem poznawczym. Nasila się on wraz ze wzrostem znaczenia 
elementów poznawczych, rozmiaru sprzeczności pomiędzy nimi oraz trudnościami 
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w ich połączeniu. Po raz pierwszy został zdefiniowany przez L. Festingera. Niewielka 
przejrzystość rynku nieruchomości, utrudniony dostęp do informacji powodują, że in-
westor często w swoich decyzjach kieruje się właśnie heurystykami. Błędy poznawcze 
dotyczą również profesjonalistów, są na nie narażeni wszyscy uczestnicy rynku. Co 
więcej, posiadana wiedza nie chroni inwestora całkowicie przed popełnieniem błędu 
[Wojciszke 2011, s. 45]. 

Istnieją również badania empiryczne, określające skłonności motywacyjne inwesto-
rów. Definiują one, czym kierują się ludzie w  podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. 
Jednostka jest często podatna na działania różnych czynników, takich jak: uczucia, emo-
cje, chciwość, niecierpliwość. Podejmowanie racjonalnych decyzji jest utrudnione ze 
względu na skomplikowaną ludzką naturę i zależy od cech osobowości oraz zdolności 
panowania nad emocjami. 

Wśród skłonności motywacyjnych inwestorów można zaobserwować wiele zjawisk, 
wśród nich najważniejsze z perspektywy inwestowania w nieruchomości będą:

 · Efekt unikania strat – inwestorzy podejmują działania, które ich zdaniem uchronią 
ich przed poniesieniem straty. Cechą charakterystyczną jest w  tym przypadku nad-
mierna ostrożność przy ryzykowaniu utraty posiadanego dobra, przy jednoczesnym 
braku ostrożności w dążeniu do osiągnięcia zysku [Kahneman, Tversky 1979, s. 263].
 · Efekt utopionych kosztów – ludzie są skłonni dłużej wytrwać w decyzji, która była 

związana z dużym zaangażowaniem czasowym lub kosztowym. Im większe wydatki 
poczyniono lub im więcej poświęcono czasu, tym większa jest niechęć decydenta do 
zrezygnowania z danego projektu, nawet jeśli rzeczywiste szanse powodzenia są nie-
wielkie [Cieślak 2000].
 · Księgowanie umysłowe – polega na segregowaniu różnego rodzaju inwestycji i roz-

ważaniu każdej z nich oddzielnie pod kątem potencjalnych zysków. Model ten został 
po raz pierwszy przedstawiony przez R. Thalera. Autor porównał umysł człowieka do 
księgowości. Informacje o dochodach i wydatkach są księgowane do osobnych „kont 
mentalnych”. Skutkiem takiego działania jest unikanie przez ludzi ich wymiennego 
traktowania. Księgowanie umysłowe powoduje poczucie większej kontroli nad kapi-
tałem, którym dysponujemy [Zaleśkiewicz 2011, s. 15].

Motywacja decydentów na rynku nieruchomości jest efektem potrzeby zmiany. Mo-
tywacja będzie tym większa, im większa jest różnica pomiędzy stanem obecnym a pożą-
danym. Zależy ona również od indywidualnych cech osobowości inwestora. 

Inwestorzy na rynku nieruchomości pozostają pod wpływem czynników psycho-
logicznych oraz błędów poznawczych. Działanie tych czynników jest uzależnione od 
indywidualnych cech osobowości, doświadczenia oraz złożoności samej inwestycji. 
W celu ograniczenia negatywnych aspektów behawioralnych wpływających na decyzję 
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inwestycyjną, przed dokonaniem zakupu inwestor powinien dokładnie przeanalizować 
sytuację i zastanowić się nad celem inwestycyjnym. Założenie pewnego horyzontu cza-
sowego oraz określenie wysokości posiadanych środków przeznaczonych na inwestycję, 
są kluczowe. Warto uwzględnić również swoją wrażliwość na ryzyko i zdefiniować etap 
życiowy, na którym dany podmiot się znajduje. Zapewne pomoże to uchronić inwestora 
przed irracjonalną, zbyt pochopną lub zbyt nisko dochodową decyzją inwestycyjną. 

Dla zweryfikowania przytoczonych wcześniej teorii i  zagadnień dotyczących we-
wnętrznych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych przeprowadzono badanie ankieto-
we. Badana grupa liczyła 102 osoby w wieku od 19 do 58 lat. Dla jak największej precy-
zji i adekwatności wyników wybrano osoby ściśle związane z rynkiem nieruchomości. 
Wszyscy respondenci ankiety posiadają lub aspirują do posiadania co najmniej jednej 
nieruchomości wykorzystywanej w celach zarobkowych. 

Celem badania było zidentyfikowanie psychologicznych aspektów inwestowania 
w nieruchomości i określenie motywów, którymi kierują się inwestorzy. Badaniu podda-
no motywy zakupu nieruchomości, cechy osobowości respondentów, ich poziom awer-
sji do ryzyka oraz inne czynniki mające wpływ na decyzję zakupową.

Dla badanych inwestorów głównym motywem podjęcia decyzji o  zakupie nieru-
chomości jest chęć osiągnięcia dochodu pasywnego, takiej odpowiedzi udzieliło ponad 
90% respondentów. Przez dochód pasywny można tu rozumieć stały strumień pie-
niężny, zasilający budżet domowy. Niemniej istotne jest zabezpieczenie na przyszłość 
(76,5% odpowiedzi). Często wymieniana była również okazja inwestycyjna (38,2% wska-
zań) oraz chęć ochrony posiadanego kapitału przed inflacją (35,3%).

Prawie 1/5 respondentów poprzez zakup nieruchomości inwestycyjnej chce w przy-
szłości zaspokoić potrzeby mieszkaniowe swoich dzieci. Odsetek takich odpowiedzi był-
by zapewne znacznie wyższy, jednak prawie 40% respondentów to osoby poniżej 30 
roku życia, przeważają mężczyźni. Biorąc pod uwagę średni wiek Polaka w momencie 
zakładania rodziny, można wnioskować, że nie posiadają oni jeszcze dzieci. Dla prawie 
14% badanych motywem zakupu jest zmiana sytuacji majątkowej. Zdecydowanie rza-
dziej wymieniane motywy to spekulacja czy też status społeczny (poniżej 10%). Wśród 
innych motywów podawane były: minimalizowanie własnych kosztów mieszkaniowych 
ze względu na częste zmiany miejsca zamieszkania, brak czasu dla siebie i rodziny czy 
chęć „rzucenia” pracy etatowej. Żaden z  inwestorów nie wybrał presji otoczenia jako 
czynnika motywującego do zakupu nieruchomości.
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 Wykres 1. Motywy zakupu nieruchomości inwestycyjnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Istotnym elementem, który wpływa na decyzję inwestycyjną o  podłożu psycho-
logicznym, jest osobowość decydenta. Człowiek od momentu narodzin nawiązuje 
relacje ze środowiskiem zewnętrznym, co w  decydującym stopniu kształtuje jego 
osobowość. Przez poznawanie świata i wchodzenie w  interakcje z  innymi członkami 
społeczeństwa, rozwija on swoje zainteresowania, a  także definiuje swoje potrze-
by. Badaniu poddano subiektywną opinię inwestorów na temat ich cech osobowości. 
Respondenci oceniali swoje cechy osobowości oraz postawy w skali od 1 do 5, gdzie 
1 oznaczało, że zdecydowanie nie zgadzają się z danym opisem, a 5 – zdecydowanie 
się z nim zgadzają. 
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Wykres 2. Cechy i postawy inwestorów na rynku nieruchomości

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Badania wykazały, że większość ankietowanych oceniło siebie jako optymistę, który 
lubi ryzyko (ponad 60% pozytywnych ocen), przy czym dokładnie analizuje trendy rynko-
we, zwracając uwagę na dane statystyczne. Ponad połowa inwestorów negatywnie wy-
powiedziała się na temat bycia emocjonalnym. Nie jest też dla nich łatwe podejmowanie 
złożonych decyzji. Największe problemy sprawiło inwestorom ocenienie własnego kon-
formizmu. Zdecydowanie najbardziej dyskusyjnejest określenie poziomu własnej chciwo-
ści, podobna liczba respondentów wypowiedziała się pozytywnie, co negatywnie. 

Kolejnym zadaniem, przed którym zostali postawieni inwestorzy było dokonanie 
wyboru spośród dwóch wariantów odpowiedzi, przy dwóch różnych założeniach. 

Założenie nr 1: Zainwestowałeś w nieruchomość 200 000 zł i możesz wybrać 
jedną z dwóch decyzji:

Wariant A: Możesz ją sprzedać i osiągnąć zysk 50 000 zł ze 100% prawdopodobień-
stwem. Sprzedajesz za 250 000 zł = Pewny zysk 50 000 zł.

Wariant B: Możesz ją sprzedać i osiągnąć zysk 100 000 zł z 50% prawdopodobień-
stwem, ale też z 50% szansą, że nie zarobisz nic, czyli sprzedasz po takiej samej cenie, 
jak nabyłeś. Czyli szanse są takie: 50% że sprzedasz za 300 000 zł, ale też 50% szans, że 
sprzedasz za 200 000 zł.

Założenie nr 2 : Zainwestowałeś w nieruchomość 200 000 zł i w wyniku nie-
korzystnych dla Ciebie zdarzeń jesteś zmuszony ją sprzedać, którą decyzję po-
dejmiesz:
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Wariant A: Sprzedajesz nieruchomość ze 100% prawdopodobieństwem, że ponie-
siesz stratę 50 000 zł, czyli sprzedajesz ją za 150 000 zł

Wariant B: Sprzedajesz nieruchomość z  50% prawdopodobieństwem poniesienia 
starty 100 000 zł, ale z  taką samą szansą, że nie stracisz nic. Czyli 50% szans na to, że 
sprzedasz nieruchomość za 100 000 zł i 50% szans sprzedaży za 200 000 zł.

Wykres 3. Założenie nr 1      Wykres 4. Założenie 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Wyniki badań przeprowadzonych wśród respondentów potwierdzają teorię perspek-
tywy Tverskiego i Kahnemena. Pomimo faktu, że oczekiwana wartość dla każdej z dwóch 
odpowiedzi jest równa, różne były odpowiedzi. Racjonalność respondentów oraz identycz-
na wartość oczekiwana sugerują, że rozkład odpowiedzi na poszczególne pytania powinien 
być taki sam. W innym przypadku podważona zostaje teoria użyteczności, a także maksy-
malizacji zysków i minimalizacji strat. Inwestorzy na rynku nieruchomości w Polsce potwier-
dzili słuszność teorii perspektyw. W założeniu nr 1 wariant A wybrało 74% respondentów, 
natomiast w założeniu nr 2, które dotyczyło możliwej straty, większość ankietowanych (60%) 
zdecydowało się na wariant bardziej ryzykowny B. Można z tego wywnioskować niestałość 
w preferencjach inwestorów, które są zależne od zmian warunków, w których muszą oni 
podjąć decyzję. Wyniki potwierdzają tezę, że inwestor jest bardziej skłonny do ryzyka w sy-
tuacji możliwej straty oraz niechętny do ryzyka w sytuacji, gdy osiągnął zysk. 

Podsumowanie

W praktyce zarówno sfera poznawcza, jak i motywacyjna, należą do procesów myślowych 
dlatego też tak trudno jest je dokładnie zdefiniować i  rozpoznać [Hammond, Keeney, 
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Reiffa 2007, s. 195]. W pracy podjęto próbę przedstawienia tylko wybranych zagadnień 
dotyczących finansów behawioralnych, które wpływają na podejmowanie decyzji przez 
inwestorów indywidualnych na rynku nieruchomości. Dużym utrudnieniem jest brak 
precyzyjnych informacji dotyczących kształtowania się cen nieruchomości na rynku oraz 
zależność cech nieruchomości i ceny. Zarówno inwestorzy, jak i badacze napotykają na 
wiele barier w analizie i obserwacji rynku, co jest spowodowane dużą dynamiką zmian 
otoczenia oraz specyfiką rynku nieruchomości. Poznanie psychologicznych aspektów 
inwestowania jest niezbędne do lepszego zobrazowania tego rynku. Zagadnienia eko-
nomii behawioralnej pomagają w pełnym zrozumieniu procesu podejmowania decyzji 
inwestycyjnych. Zgodnie ze wcześniejszymi założeniami, działania inwestorów nie są ra-
cjonalne czyli zbieżne z założeniem homo oeconomicus. 

Badania ankietowe potwierdziły słuszność założeń teoretycznych. Każdy inwestor 
odmiennie ocenia wartość zysków i strat, a ludzie nie zawsze maksymalizują swoją uży-
teczność. Istotne znaczenie w procesie podejmowania decyzji odgrywają emocje, oso-
bowość czy poziom akceptowanego ryzyka. 

Rozwój teorii decyzji oraz badania nad nowymi modelami zachowań pomagają 
w zrozumieniu wpływu indywidualnych czynników, także psychologicznych, na decyzje 
zakupowe. 
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Marka jako kluczowy instrument oddziaływania 
na zachowania zakupowe konsumentów 
w branży odzieżowej

Brand as a Key Instrument of Impacting Buying Behaviour 
of Clothing Industry Customers

Abstract: Nowadays, in the era of unprecedented consumerism, intensifying competition 

and dynamic globalization, in economic practice there can be observed a  clear escalation 

of the phenomenon of general involvement in the creation and improvement of brands. The 

brand, having a significant impact on consumer behaviour, has become one of the most im-

portant instruments in the marketing strategy of the product. It is a strong brand in the com-

pany’s market offer that is increasingly seen as a key factor of its success. In this article, in order 

to verify the validity of this assumption the author attempts to assess the impact of the brand 

on buying decisions of the LPP S.A. Company’s customers compared to other market impact 

instruments. Based on the results of her own surveys, she proves that the LPP S.A. Company’s 

product brands effectively influence buying decisions of its potential customers.

Key words: brand, marketing instruments, buying behaviour, customers

Wprowadzenie

Przedsiębiorstwa, realizując postawione sobie cele, korzystają ze zróżnicowanych 
narzędzi, środków i metod, aby podejmowane przez nie działania przebiegały w spo-
sób skuteczny, a przy tym sprawny i efektywny. Współcześnie, w warunkach złożonej 
i szybko zmieniającej się gospodarki, najbardziej skutecznym sposobem realizacji ce-
lów rynkowych wydaje się wyróżnienie swojej oferty na tle ofert innych, konkuren-
cyjnych przedsiębiorstw, przez co coraz częściej odchodzi się od tradycyjnej metody 
konkurowania kosztami i  ceną [Kowalski 2008, s. 498]. Jak się okazuje, kluczowym 
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czynnikiem rynkowego sukcesu przedsiębiorstwa staje się posiadanie w ofercie silnej 
marki [Liczmańska 2009, s. 263].

Jeszcze do niedawna zarządzanie marką było raczkującą dziedziną wiedzy. Obecnie, 
w  okresie bezprecedensowego konsumpcjonizmu i  dynamicznej globalizacji zjawisko 
wspierania marki jest coraz bardziej powszechne w praktyce gospodarczej. Wzrasta zna-
czenie marki jako źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa funkcjonującego 
na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Posiadanie w swoim portfolio silnej marki 
oraz skuteczne nią zarządzanie umożliwia przedsiębiorstwom stosowanie silnego in-
strumentu konkurowania [Drabik, Limański 2008, s. 504]. Marka współtworzy korzystny 
dla przedsiębiorstwa wizerunek, który jest niezwykle ważny dla podstaw jego funkcjo-
nowania i obok majątku firmy stanowi znaczący element jego wyceny. Jako niematerial-
na część majątku przedsiębiorstwa jest bardzo trudna do imitacji przez inne podmioty 
działające na rynku, dlatego też stanowi znaczące źródło przewagi konkurencyjnej [Gla-
biszewski 2013, s. 164].

Rozważania nad kreowaniem i kształtowaniem marek, a zwłaszcza nad zapewnianiem 
ich znaczącej siły pozwalają odkrywać nowe pola badawcze, pogłębiające i rozszerzające 
stan wiedzy o marce oraz jej wpływie na generowanie rynkowych wartości firmy. Teore-
tyczne dociekania w literaturze oraz praktyka gospodarcza odnosząca się do budowania 
marki wskazują, że jest to zagadnienie cały czas aktualne, o silnym potencjale rozwojo-
wym [Kowalski 2008, s. 498]. 

Badania zachowań konsumenckich sprowadzają się co do zasady do analizy proce-
su decyzyjnego i warunkujących go czynników, które skłaniają konsumenta do zakupu 
i konsumpcji produktu lub odrzucenia takiej decyzji [Ratnakumari, Kumar 2017, ss. 1–6]. 
Jednym z kluczowych obszarów badań dotyczących marek i zakupów konsumenckich 
w ostatnich kilku latach stała się motywacja klientów do zakupu markowych produktów 
i przyjemność odczuwana z ich konsumpcji [Wagner, Rudolph 2010, ss. 415–429].

Marka wydaje się jednym z najważniejszych elementów strategii marketingowej 
produktu, który ma znaczący wpływ na zachowania konsumentów. Niemniej jednak 
nie jedynym. Konsumenci z coraz większą uwagą i świadomością podejmują decyzje 
dotyczące zakupów, a dokonywany przez nich wybór staje się systematycznym pro-
cesem oceny zapewnianych im w rynkowej ofercie wartości i korzyści. Tym samym 
rośnie znaczenie różnych czynników, którymi klienci kierują się w procesie nabywa-
nia produktów [Liczmańska 2009, s. 263). Począwszy od czynników wewnętrznych, 
takich jak motywacja, dochód, emocje, percepcje, styl życia, kultura i  osobowość 
konsumenta [Katrodia, Naude, Soni 2018, ss. 219–241]. Poprzez czynniki zewnętrz-
ne, jakimi są reklama produktu, jego jakość i cena oraz marka, a także kompozycja 
produktów w sklepie oraz ich różnorodność [Rekha, Vinay 2018, s. 38]. Aż po bardziej 
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wysublimowane instrumenty, wywołujące określone wrażenia klientów, które są na-
stępstwem poziomu jakości interakcji ze sprzedawcami, atmosfery w sklepie, ekspo-
zycji towaru, zapachu, oświetlenia i  słyszanej w  tle muzyki [Bashar, Ahmad, Wasiq 
2013, ss. 145–154]. Warto zauważyć, że na zachowania zakupowe konsumentów oraz 
podejmowane przez nich decyzje znacząco wpływają zarówno obecne w  lokalach 
handlowych bodźce społeczne, jak i fizyczne [Srivastava, Kaul 2014, ss. 1028–1037].

Produkt markowy daje konsumentom gwarancję wysokiej jakości, trwałości oraz 
bezpieczeństwa. W  znanej marce klienci zauważają istotne korzyści emocjonalne, 
w sposób bezpośredni przekładające się na wzrost wartości produktu. Konsumenci, ma-
jąc do wyboru dwa rodzaje produktów: produkt niemarkowy i produkt markowy, decy-
dują się ostatecznie na ten drugi, gdyż dostrzegają w nim lepszą jakość i są gotowi za nią 
zapłacić wyższą cenę [Liczmańska 2009, s. 263]. I właśnie ten fakt stał się inspiracją do 
napisania niniejszego artykułu, którego głównym celem uczyniono ocenę wpływu mar-
ki na decyzje zakupowe klientów firmy LPP S.A. na tle innych instrumentów oddziaływa-
nia na rynek. Tym samym autorka podjęła się próby znalezienia odpowiedzi na pytanie: 
czy marka rzeczywiście jest instrumentem najsilniej oddziaływującym na zachowania 
zakupowe klientów. Dążąc do uzyskania odpowiedzi na to pytanie, a jednocześnie do 
realizacji postawionego sobie celu, autorka przeprowadziła badanie ankietowe wśród 
konsumentów sieci marek firmy odzieżowej LPP S.A. 

Marka jako instrument oddziaływania na rynek – 
ujęcie teoretyczne

Przedsiębiorstwa, chcąc wywołać określone zachowania konsumentów oraz zachęcić ich 
do zakupu danego produktu, są zmuszone analizować różne czynniki wpływu oraz wy-
korzystywać liczne instrumenty oddziaływania na rynek, które są aktywnym elementem 
instrumentalno-funkcjonalnej sfery marketingu [Srivastava 2013, ss. 785–792]. Do instru-
mentów przywołanej sfery – ogólnie rzecz ujmując – zalicza się [Lighton 1966, s. 12]:

 · produkt, 
 · wyposażenie produktu (opakowanie),
 · cenę,
 · dystrybucję,
 · usługi posprzedażowe,
 · promocję sprzedaży,
 · sprzedaż osobistą,
 · reklamę,
 · public relations.



342

Angelika Pańka

Zaprezentowana propozycja instrumentarium jest rozwinięciem klasycznej koncepcji 
marketingu-mix, która wraz z upływem czasu coraz bardziej ograniczała skuteczność wdra-
żania i  rozwoju działań marketingowych w  przedsiębiorstwach, zwłaszcza o  charakterze 
usługowym. Doprowadziło to do rozwinięcia koncepcji 4P do 7P, co wzbogaciło dostępne 
przedsiębiorstwu instrumentarium oddziaływania na klientów o  możliwości dostarczania 
im innowacyjnych rozwiązań w zakresie personelu świadczącego usługi, procesu świadcze-
nia usługi i fizycznego świadectwa towarzyszącego obsłudze klienta [Booms, Bitner 1981, 
ss. 47–51; Glabiszewski 2016a, ss. 80–81].

Wymienione instrumenty tworzą potencjalny obszar oddziaływania na zachowania 
konsumentów. Firmy, korzystając między innymi z promocji cenowych, specjalnych ofert, 
działań PR i wielu innych narzędzi strategii marketingowych, starają się zapewnić lojalność 
dotychczasowych klientów i  przyciągnąć nowych [Arce-Urriza, Cebollada, Tarira 2017, 
s. 73]. Podczas projektowania każdego z wymienionych instrumentów przedsiębiorstwa 
muszą zwracać szczególną uwagę na pozycjonowanie oraz różnicowanie produktów i ma-
rek. Pozycjonowanie polega na tworzeniu dla produktu lub marki wyróżniającej się pozycji 
w umysłach klientów. Natomiast różnicowanie polega na nadawaniu produktowi i marce 
takich cech, by nie pokrywały się one z przypisywaną im powszechnie wartością symbo-
liczną lub funkcjami innych produktów lub marek [Kotler, Armstrong 2012, s. 100].

Wiodącym przedmiotem rozważań w  niniejszym artykule jest marka. Pierwotnie 
stosowano marki jedynie w  celu identyfikacji pochodzenia produktu, a  więc poinfor-
mowania, kto jest ich autorem bądź wykonawcą. W literaturze marketingowej pojęcie 
marki określa pozycję produktu, linii produktów, rodziny produktów lub całego asorty-
mentu produktów oferowanych konsumentom przez dane przedsiębiorstwo [Altkorn 
1999, s. 11]. Wybitny amerykański ekonomista P. Kotler postrzega markę jako „nazwę, 
znak, symbol, wzór lub kombinację tych elementów, nadawaną przez sprzedawcę bądź 
grupę sprzedawców w  celu identyfikacji dobra lub usługi oraz ich wyróżnienia na tle 
produktów konkurencyjnych” [Kotler 1994, s. 91].

Z  upływem czasu marki zaczęły informować głównie o  jakości, właściwościach, 
gwarancjach, innowacyjności, wyjątkowości, prestiżu, wskazując na tożsamość przed-
siębiorstw i  oferowanych przez nie produktów, a  także sugerować potencjalnych od-
biorców tych produktów. Współcześnie marki informują też o  statusie społecznym 
i ekonomicznym konsumentów je użytkujących, wskazują na ich styl życia, są wyrazem 
przynależności do danej społeczności, subkultury bądź określają grupę wiekową konsu-
mentów [Czubała 2012, s. 98]. 

Marka tworzy w umyśle nabywcy wyobrażenia na temat wartości produktu [Keller 
2003, ss. 595–600]. Gwarantuje konsumentom wysoką jakość, trwałość i stałość produk-
tu. Spełnia również funkcję wyróżnika produktu na rynku i tym samym zmniejsza ryzyko 
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związane z  niewłaściwym wyborem konsumenta [Górska-Warsewicz 2006, ss. 10–12]. 
Tym samym marka to obietnica, a  wręcz zobowiązanie przedsiębiorstwa do ciągłego 
i konsekwentnego zapewniania konsumentowi korzystnych cech w ramach dostarcza-
nych produktów [Liczmańska 2013, s. 76].

Marka powinna być traktowana jako dynamiczny element w  procesie zarządzania 
produktem, a nie jako raz nadane mu oznakowanie. Ponadto w literaturze często nad-
używa się sprowadzania wielu aspektów zarządzania marką do jednego procesu. Zarzą-
dzanie marką to w rzeczywistości kilka odrębnych procesów, w tym zwłaszcza proces 
[Prymon 2008, s. 492]:

 · zarządzania marką jako zasobem firmy,
 · zarządzania marką jako atrybutem produktu w procesie jego tworzenia i eksploatowania,
 · zarządzania marką jako aspektem całego programu asortymentowego przedsię-

biorstwa,
 · zarządzania marką w systemie marketingu-mix.

Posiadanie rozpoznawalnej i cennej marki uławia przedsiębiorstwom wykorzystywa-
nie pozostałych elementów marketingu-mix. Z  drugiej strony zmienne marketingu-mix 
są ważnymi wyznacznikami siły marki [Jindal, Zhu, Chintagunta i  in. 2018, s. 29]. Istnieje 
wiele korzyści wynikających ze stosowania marek. Są to korzyści zarówno dla nabywców 
produktów, jak również producentów i sprzedawców. Spośród korzyści dla nabywców wy-
różnić należy [Waniowski 2010, s. 180]:

 · łatwość i szybkość identyfikowania produktów,
 · stałą jakość produktów,
 · satysfakcję i prestiż wiążący się ze stosowaniem produktu danej marki.

Z  kolei wśród korzyści dla producentów i  sprzedawców wyróżnić można [Waniowski 
2010, s. 180]:

 · różnicowania produktów,
 · budowanie lojalności konsumentów wobec produktów,
 · utrzymanie przewagi konkurencyjnej,

„Marki są potężnym narzędziem, ponieważ łączą w  sobie podlegające racjonalnej 
wycenie wartości funkcjonalne, oparte na wynikach, z podlegającymi ocenie afektywnej 
wartościami emocjonalnymi” [de Charnatony 2003, s. 20]. Wartości funkcjonalne to mię-
dzy innymi [de Charnatony 2003, s. 20]:

 · wyniki,
 · jakość,
 · wygoda,
 · łatwość użycia.

Natomiast wartości emocjonalne to przede wszystkim [de Charnatony 2003, s. 20]:
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 · szczerość,
 · ambicja,
 · radość,
 · ostrożność.

Konsumenci różnie postrzegają określone marki. Zależy to od ich preferencji oraz 
wcześniejszych doświadczeń z daną marką. Ich decyzje zakupowe są bezpośrednio lub 
pośrednio związane z tymi właśnie aspektami [Chackborty 2017, s. 83]. Literatura wska-
zuje wiele różnych sposobów pojmowania marki. Można wyróżnić trzy podstawowe 
perspektywy, które zostały przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1. Perspektywy postrzegania marki

PERSPEKTYWA INTERPRETACJA

Perspektywa wkładu

Logo
Logo i wizualne oznaczenia marki są podstawą do 
rozróżniania marek

Instrument prawny
Marka daje gwarancję ochrony prawnej deklaracji 
prawa własności

Firma
Lider z wizją, która podkreśla jego unikalny 
charakter

Pozycjonowanie
Kojarzenie w sposób natychmiastowy danej 
marki z konkretną korzyścią funkcjonalną np. 
bezpieczeństwem

Wiązka wartości
Pojmowanie marki jako wiązki wartości pozwala 
na odróżnienie danej marki od pozostałych 
np. za sprawą indywidualizmu, swobody, 
autentyczności

Wizja
Marka wiąże się z wizją ulepszania świata, która 
zachęca do podejmowania konkretnych działań

Dodawanie wartości
Dodatkowe korzyści, które wykraczają poza 
podstawowe produkty

Tożsamość
Tożsamość odbierana jako wartości i cele, które 
pozwalają na poczucie indywidualności

Perspektywa wyniku

Wizerunek
Marka pozwala na określenie wizerunku 
konsumentów

Związek Związek producenta i konsumenta danej marki
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Perspektywa czasu

Podmiot podlegający ewolucji
Marka odzwierciedla oczekiwania konsumentów, 
które ciągle się zmieniają

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [de Charnatony 2003, s. 34].

Perspektywa wkładu wskazuje sposób, w jaki menedżerowie korzystają z zasobów 
w celu osiągnięcia satysfakcji przez klienta. Perspektywa wyniku ukazuje sposób, w jaki 
nabywcy interpretują i wykorzystują markę dla podkreślenia prestiżu. Z kolei perspekty-
wa czasu uznaje markę za podmiot dynamiczny, który musi wciąż dostosowywać się do 
zmiennego środowiska [de Charnatony 2003, s. 33].

Narzędziem, jakie w prosty sposób ukazuje i pomaga menedżerom docenić charak-
ter marki, jest tzw. góra lodowa brandingu, która została zaprezentowana na rysunku 1.

Rysunek 1. Góra lodowa brandingu

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [de Charnatony 2003, s. 34].

Na rysunku 2 zaprezentowano górę lodową, której 15% jest widoczne ponad wodą, 
a pozostałe 85% znajduje się pod wodą. Schemat ten wyjaśnia fakt, że zazwyczaj mówi się 
tylko o widocznych elementach marki, czyli o logo lub nazwie. O niewidocznych aspektach, 
które tworzą wartość dodaną wewnątrz przedsiębiorstwa i pozwalają osiągnąć przewagę 
konkurencyjną, mówi się na drugim miejscu. Marka to nie tylko produkty o niezawodnym 
poziomie jakości, ale także cała organizacja i jej wartości, zaangażowany personel, procesy 
wewnętrzne i tym podobne atrybuty przedsiębiorstwa [de Charnatony 2003, s. 23].
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Podstawą trwałej przewagi konkurencyjnej może być rzetelnie oceniony kapitał 
marki, który pozwala przedsiębiorstwom określić ich możliwości konkurencyjne. Kapitał 
marki jest to odczuwana przez konsumenta wartość dodatkowa, w porównaniu do pro-
duktu niemarkowego, innymi słowy wartość niematerialna, która wynika z postrzegania 
jakości oraz skojarzeń klientów związanych z danym produktem [Skrzypek, Pinzaru 2017, 
s. 203]. Kapitał marki (brand equity) obejmuje [Hill, Alexander 2003, s. 26]:

 · wartość rynkową marki,
 · możliwość rozwoju marki,
 · prawa do ochrony marki,
 · jakość, trwałość, innowacyjność, dostępność,
 · lojalność klientów,
 · rozpoznawalność marki,
 · skojarzenia – atrybuty marki.

Wyróżnia się dwie perspektywy określające kapitał marki. Pierwsza z nich to aspekt 
finansowy. Kapitał marki w tej perspektywie polega na tworzeniu wartości na potrzeby 
sprzedaży bądź przejęcia przedsiębiorstw. Drugi aspekt to usprawnianie i zwiększanie 
efektywności oraz skuteczności działalności marketingowej przedsiębiorstw, szczegól-
nie w zakresie komunikowania się [Polański 2008, s. 54].

Metodyka badania empirycznego

Część empiryczna artykułu została opracowana na podstawie wybranych wyników bada-
nia przeprowadzonego przez autorkę w pierwszym półroczu 2018 roku z zastosowaniem 
metody ankiety w wersji internetowej. Ze względu na fakt, iż kwestionariusz ankiety został 
umieszczony w sieci na różnych portalach modowych, badanie odbywało się w wielu miej-
scach i w różnym czasie. Ostatecznie uzyskano informacje od 184 respondentów w wieku 
od 17 do 55 lat, w tym 107 kobiet i 77 mężczyzn, będących klientami firmy LPP S.A. Wśród 
ankietowanych dominowały osoby w  przedziale wiekowym do 25 lat, które stanowiły 
65,5% próby badawczej. 28,6% stanowiły osoby w wieku 25–35 lat. Pozostałe trzy grupy 
wiekowe stanowiły zdecydowaną mniejszość. Ponadto przeważały osoby z  wykształce-
niem wyższym – stanowiły one 52,4% ankietowanych, osoby z wykształceniem średnim 
– 39,3%, z  wykształceniem gimnazjalnym – 6% i  z  wykształceniem zawodowym – tylko 
2,4%. Odwołując się do kryterium miejsca zamieszkania, aż 75% respondentów to osoby 
mieszkające w mieście. Pozostałe 25% respondentów mieszka na wsi.

Narzędziem wykorzystanym w badaniu był autorski kwestionariusz ankiety, który skła-
dał się z 8 pytań oraz z metryczki. Ankieta była w pełni anonimowa. Pierwsza część kwestio-
nariusza sprowadzała się do oceny rozpoznawalności marek firmy LPP S.A. oraz identyfikacji 
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źródeł wiedzy na ich temat. Druga, zasadnicza część kwestionariusza, miała zdiagnozować 
czynniki wpływające na zachowania zakupowe klientów firmy LPP S.A. Trzecia część koncen-
trowała się na poznaniu opinii ankietowanych dotyczących interakcji zachodzących między 
nimi a markami sieci LPP S.A. oraz potencjalnych kierunków zmian w celu poprawy wizerun-
ku wybieranej marki. Ostatnia część zastosowanego narzędzia badawczego to metryczka, 
w ramach której zapytano respondentów o płeć, wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania. 

Autorka badała opinię klientów firmy LPP S.A., która stworzyła pięć funkcjonujących 
i rozpoznawalnych marek, a mianowicie: Reserved, Mohito, House, Cropp i Sinsay. Każda 
z nich kierowana jest do konkretnej grupy docelowych klientów reprezentujących od-
mienny styl życia oraz mających inne potrzeby i inny sposób na wyrażenie siebie.

Wyselekcjonowane dane uzyskane w trakcie przeprowadzonego badania ankieto-
wego dostarczyły niezbędnych informacji, które po dokładnej analizie, pozwoliły ocenić 
wpływ różnych instrumentów oddziaływania rynkowego na decyzje zakupowe konsu-
mentów sieci LPP, a w konsekwencji umożliwiły zrealizowanie celu pracy oraz zweryfiko-
wanie postawionej w niej hipotezy.

Przeprowadzone badanie stanowiło podstawowe źródło danych, niezbędnych do re-
alizacji głównego celu empirycznego artykułu, jakim uczyniono ocenę wpływu marki na 
decyzje zakupowe klientów firmy LPP S.A. na tle innych instrumentów oddziaływania na 
rynek. Ponadto autorka postanowiła zweryfikować hipotezę, zgodnie z którą marka jest in-
strumentem najsilniej oddziaływującym na zachowania zakupowe klientów firmy LPP S.A.

Znaczenie marki na tle innych instrumentów 
oddziaływania na zachowania zakupowe konsumentów – 
wyniki badań empirycznych

Silna marka w ofercie rynkowej przedsiębiorstwa coraz częściej postrzegana jest jako naj-
ważniejszy czynnik jego sukcesu. Wynika to z  faktu, iż jest ona kluczowym elementem 
tożsamości przedsiębiorstwa i jednocześnie pierwszoplanowym instrumentem kreowania 
jego wizerunku, którego podstawowym zadaniem jest budowanie relacji z  otoczeniem 
i oddziaływanie na podejmowane w nim decyzje [Glabiszewski 2016b, s. 19]. Uzasadnio-
nym zatem wydaje się zdiagnozowanie, czy marki produktowe sieci LPP S.A. są czynnikiem, 
który skutecznie wpływa na decyzje jej potencjalnych klientów i jak ta skuteczność kształ-
tuje się na tle innych instrumentów oddziaływania na rynek. Stąd też autorka podjęła się 
próby oceny tych zależności w oparciu o opinię klientów firmy odzieżowej LPP S.A. 

W  prowadzonym postępowaniu badawczym zapytano respondentów, którymi 
czynnikami kierują się podczas wyboru produktów marek sieci LPP S.A., udostępniając 
im listę następujących czynników i umożliwiając zaznaczenie wielu odpowiedzi:
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 · akcje organizowane przez daną markę, 
 · aranżacje wystaw sklepowych,
 · ceny produktów,
 · dodatkowe usługi na miejscu sprzedaży,
 · dostępność czasową (godziny otwarcia sklepów),
 · dostępność przestrzenną (lokalizacja sklepów),
 · działania firmy w Internecie,
 · ilość sklepów,
 · ekspozycję towarów,
 · lokalizację sklepów,
 · miłą i pomocną obsługę,
 · promocje sprzedażowe,
 · prestiż marki,
 · rodzaj muzyki podczas zakupów,
 · rodzaj oświetlenia sklepu,
 · stosowne umeblowanie sklepu wzmocnione dekoracyjnymi elementami,
 · szerokość asortymentu,
 · wygląd personelu sprzedażowego,
 · wygląd przymierzalni,
 · jakość produktów.

W  tabeli 2 przedstawiono uzyskane wyniki dotyczące wskazywanych czynników, 
którymi kierują się respondenci podczas dokonywania zakupów.

Tabela 2. Czynniki decyzji zakupowych konsumentów marek sieci LPP S.A.

Instrumenty Odsetek wskazań (w %)

Prestiż marki 86

Działania firmy w Internecie 78

Akcje organizowane przez daną markę 72

Jakość produktów 68

Aranżacje wystaw sklepowych 67

Miła i pomocna obsługa 63

Przejrzysta i czytelna ekspozycja towaru 63
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Instrumenty Odsetek wskazań (w %)

Rodzaj muzyki w sklepie 58

Przymierzalnie 57

Promocje sprzedażowe 44

Cena produktów 42

Wygląd personelu sprzedażowego 36

Stosowne umeblowanie sklepu wzmocnione dekoracyjnymi elementami 34

Dostępność przestrzenna (lokalizacja sklepów) 32

Dostępność czasowa (godziny otwarcia sklepów) 30

Szerokość asortymentu 23

Dodatkowe usługi na miejscu sprzedaży 18

Ilość sklepów 14

Rodzaj oświetlenia sklepu 9

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Zaprezentowane wyniki przeprowadzonego badania wskazują, iż głównym 
czynnikiem wpływającym na decyzje zakupowe badanych konsumentów jest pre-
stiż marek sieci LPP S.A. Aż 86% respondentów wskazało, że to właśnie prestiż marki 
wpływa na ich wybór. Decyzje zakupowe dotyczące produktów marek analizowanej 
sieci sprzedaży podejmowane są bardzo często również w oparciu o działania pro-
wadzone przez firmę w Internecie (78% wskazań) oraz organizowane akcje o charak-
terze PR-owym (72% wskazań). Duże znaczenie dla konsumentów ma także jakość 
oferowanych przez firmę produktów (68% wskazań) oraz aranżacja wystaw sklepo-
wych (67% wskazań).

Na rysunku 2 zaprezentowano najistotniejsze instrumenty wpływające na decyzje 
zakupowe konsumentów sieci LPP S.A. 
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Rysunek 2. Najistotniejsze instrumenty wpływające na decyzje zakupowe 
konsumentów sieci LPP S.A.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Względnie wysoko oceniona została przez respondentów również miła i  pomoc-
na obsługa świadczona przez personel sprzedażowy. Zainteresowanie konsumentów 
produktami sieci LPP S.A. wzbudza także miejsce dokonywania decyzji zakupu, w tym 
wygląd poszczególnych elementów salonu sprzedaży, począwszy od wspomnianej już 
aranżacji wystaw sklepowych po przymierzalnie, gdzie klienci dokonują oceny produk-
tów. Istotne dla konsumentów okazały się również działania merchandisingowe, zwłasz-
cza takie, jak przejrzysta i czytelna ekspozycja towaru oraz rodzaj muzyki, którą słyszą 
podczas dokonywania zakupów w salonie.

Drugorzędnymi dla konsumentów instrumentami zachęcającymi ich do zakupu pro-
duktów marek analizowanej sieci sprzedaży są promocje sprzedażowe i ceny produk-
tów. Wskazało na nie mniej niż połowa respondentów. Jeszcze rzadziej wskazywano na 
wygląd personelu sprzedażowego czy też stosowne umeblowanie. Zaskakująca wydaje 
się mała liczba wskazań na pozostałe czynniki, a zwłaszcza na przestrzenną i czasową 
dostępność produktów, a  więc lokalizację sklepów i  godziny ich otwarcia. Mniej niż 
25% respondentów wskazało na szerokość asortymentu i dodatkowe usługi na miejscu 
sprzedaży. Z kolei najmniej istotnymi czynnikami okazały się ilość dostępnych w okolicy 
sklepów oraz rodzaj ich oświetlenia. 

Brak istotnego wpływu na decyzje zakupowe klientów sieci LPP S.A. takich czynników, 
jak szerokość asortymentu, ilość sklepów czy dodatkowe usługi na miejscu sprzedaży wydaje 
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się dość niepokojące i powinno skłaniać do głębszej refleksji, a także do podjęcia dodatko-
wych badań, mających na celu potwierdzenie i wyjaśnienie tego zjawiska. 

Z  zaprezentowanych wyników badań empirycznych wyłania się kluczowa z  punk-
tu widzenia celu niniejszego opracowania konkluzja, mianowicie to właśnie marka ma 
największy wpływ na decyzje potencjalnych klientów sieci LPP S.A., a  zatem większy 
od wszystkich pozostałych, poddanych analizie instrumentów oddziaływania na rynek. 

Zakończenie

Przy nasilonej rywalizacji o uznanie konsumentów, konkurowanie w oparciu o cenę pro-
duktu oraz jego jakość – jak wynika z przeprowadzonych badań – jest niewystarczają-
ce. Przedsiębiorstwa odzieżowe powinny dostrzec konieczność systematycznej pracy 
nad wizerunkiem marki. Stąd tak ważne z  punktu widzenia decyzji zakupowych kon-
sumentów okazały się działania podejmowane przez firmę LPP S.A. w  Internecie oraz 
organizowane przez nią akcje PR-owe. W dzisiejszym świecie działania przedsiębiorstwa 
uwzględniające interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi gru-
pami interesariuszy są bardzo pozytywnie odbierane. Potwierdzają to prezentowane 
wyniki badań według których indagowani respondenci również wskazali, iż działalność 
dodatkowa podejmowana przez marki sieci LPP ma wpływ na ich decyzje zakupowe.

Prowadzona w ramach niniejszego artykułu analiza wyników badań pozwala sfor-
mułować jednoznaczny wniosek, mianowicie ze wszystkich instrumentów oddziały-
wania na rynek to właśnie marka, a konkretnie jej prestiż wpływa najsilniej na decyzje 
zakupowe klientów firmy LPP S.A. Nie ma zatem podstaw do odrzucenia przyjętej przez 
autorkę hipotezy, zgodnie z którą marka jest instrumentem najsilniej oddziaływującym 
na zachowania zakupowe klientów firmy LPP S.A.

Wraz ze wzrostem liczby rywalizujących ze sobą na rynku przedsiębiorstw odzieżo-
wych znaczenie marki jako instrumentu konkurowania wyraźnie rośnie. Wizerunek danej 
marki musi być więc czytelny i atrakcyjny dla docelowych konsumentów. Należy zapewnić 
konsumentom możliwość wchodzenia w interakcję z marką i całym przedsiębiorstwem. 
Zapewnienie konsumentom profesjonalnej obsługi i  unikalnych doświadczeń zakupo-
wych poprzez działania merchandisingowe również jest ważnym czynnikiem sukcesu.

Nie ma wątpliwości, że instrument konkurowania, jakim jest marka, powinien zna-
leźć się w  centrum zainteresowań i  działań marketingowych każdego przedsiębior-
stwa. Wykreowanie przez producenta silnie oddziałującej marki jest więc dla niego 
strategicznym zadaniem i ogromnym wyzwaniem. To niezwykle istotne przedsięwzię-
cie o długofalowym i kapitałochłonnym znaczeniu musi być w związku z tym odpo-
wiednio realizowane, przy użyciu właściwych metod i narzędzi. Konkluzja ta powinna 
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zatem skłaniać przedsiębiorstwa do celowego i metodycznego kształtowania oraz eksplo-
atowania silnego, pozytywnego i wyróżniającego wizerunku marki. Natomiast naukowców 
do dalszego eksplorowania zagadnienia budowania i wykorzystywania marek. W kontek-
ście zaprezentowanych wyników szczególnie istotnym wydaje się zidentyfikowanie sku-
tecznych narzędzi wzmacniania siły marki na rynku odzieżowym oraz ustalenie optymal-
nych konfiguracji instrumentów oddziaływania na rynek odzieżowy z kluczową rolą marki.
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Marketing wirusowy jako innowacyjne narzędzie 
promocji imprez tematycznych – na przykładzie 
Tall Ship Races 2017

Viral Marketing as an Innovative Tool for the Promotion 
of Tourist Events – Case Study Tall Ship Races 2017

Abstract: The aim of the article is to present the subject of the use of viral marketing as an 

innovative tool in the promotion of thematic tourist events. The verification of the following 

research hypothesis was used to achieve this goal. The use of viral marketing tools has led 

to increased interest in The Tall Ships Races on the demand side. Achieving this task requi-

red the authors to apply appropriate research methods and techniques known from econo-

mic sciences, including conducting original surveys, in order to evaluate the effectiveness 

of the viral marketing tools applied to this particular thematic event.

Direct recipients of research results, apart from researchers dealing with issues related 

to marketing in tourism, will also be local government authorities and their subordinate 

units, which at the current stage are considering the possibility of using these tools in the 

scope of planned tourist events.

Key words: viral marketing, innovation, promotion tools, thematic tourism

Wstęp 

W dostępnej literaturze przedmiotu podkreśla, że innowacyjność jest jednym z klu-
czowych elementów osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na współczesnym rynku 
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turystycznym [Januszewska 2008, ss. 68–77]. O ile identyfikacja „innowacyjności” z za-
kresie wyboru tematyki imprezy turystycznej jest kwestią oczywistą, o  tyle proble-
matyka zastosowania odpowiednich narzędzi marketingowych w celu promocji tego 
wydarzenia nie jest już tak jednoznaczna. Dlatego też, ten obszar badawczy coraz 
częściej stanowi sferę zainteresowań przedstawicieli dziedzin nauk ekonomicznych 
[Prahalad 1990, ss. 2–15].

Na tym etapie rozważań warto podkreślić, że obecny rozwój internetu jak i mediów 
społecznościowych oferuje prawie nieograniczoną możliwość promowania oferty tu-
rystycznej. Jak wskazuje dostępne piśmiennictwo w przeciwieństwie do tradycyjnych 
form reklamy wykorzystanie tych narzędzi, umożliwia nie tylko dotarcie do niezliczonej 
grupy odbiorców ale prowadzi do znacznej redukcji kosztów działalności marketingo-
wej w zakresie promocji tz. „produktów turystycznych” [Nuszkiewicz 2013, ss. 17–18].

 Obserwacje rzeczywistości rynkowej poczynione przez autorów artykułu wskazują 
wyraźnie, że coraz częściej jednym z innowacyjnych narzędzi stosowanych kampaniach 
reklamowych w internecie jest marketing wirusowy. Dzięki rozwojowi technologiczne-
mu oraz rozpowszechnieniu się idei portali społecznościowych narzędzie te stało się 
jednym z najpopularniejszych form promowania i budowania wizerunku, także w sek-
torze turystycznym [Gralczyk 2012, ss. 310–320].

Zatem omówienie zagadnień dotyczących marketingu wirusowego jako innowacyj-
nego narzędzia w  promocji imprez tematycznych na przykładzie Tall Ship Races 2018 
wydaje się, właściwym zakreśleniem problemu badawczego, obejmującego problema-
tykę samej turystyki jak i zarówno innowacyjnych narzędzi marketingowych.

Ponadto jak wykazała wnikliwa analiza dostępnej literatury brak jest pozycji litera-
turowych, które scharakteryzowałaby problematykę marketingu wirusowego jako in-
nowacyjnego narzędzie promocji imprez tematycznych, co czyni tą tematykę jeszcze 
bardziej interesującą i godną rozważań w celu zdiagnozowania pozytywnych efektów 
i słuszności podejmowanych działań w tej materii.

Zaprezentowane powyżej podejście stało się podstawą przyjęcia warunków brzego-
wych i meto dyki postępowania nakierowanej na próbę zwymiarowania wpływu zasto-
sowania marketingu wirusowego, jako innowacyjnego narzędzia w  zakresie promocji 
tematycznych imprez turystycznych, poprzez:

 · opis i charakterystykę pojęcia marketingu wirusowego jako innowacyjnego narzę-
dzia promocji,
 · podjęcie próby oceny efektów wykorzystania marketingu wirusowego na podstawie 

autorskich badań ankietowych – studium przypadku Tall Ship Races 2017.
Zatem celem artykułu jest przybliżenie tematyki dotyczącej zastosowania marketin-

gu wirusowego, jako innowacyjnego narzędzia w zakresie promocji tematycznych imprez 
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turystycznych. Realizacji powyższego celu służyła weryfikacja następującej hipotezy ba-
dawczej. Zastosowanie narzędzi marketingu wirusowego doprowadziło do wzrostu zain-
teresowania imprezą The Tall Ships Races u strony popytowej. Osiągnięcie tego zadania 
wymagało od autorów zastosowania stosownych metod i technik badawczych znanych 
z nauk ekonomicznych min. przeprowadzenia autorskich badań ankietowych, w celu oce-
ny efektywności zastosowanych narzędzi marketingu wirusowego w odniesieniu do tej 
konkretnej imprezy tematycznej.

Natomiast bezpośrednimi odbiorcami wyników badań poza badaczami zajmujący-
mi się problematyką marketingu w turystyce, będą także władze samorządowe oraz jed-
nostki im podległe, które na obecnym etapie rozważają możliwość zastosowania tego 
właśnie narzędzia w zakres promocji planowanych imprez tematyczno-turystycznych. 

Innowacyjność a marketing wirusowy 

Analiza dostępnego piśmiennictwa wskazuje, że pojęcie innowacje wywodzi się od łaciń-
skiego słowa innovatio, które oznacza wprowadzenie czegoś nowego [Niedzielski, Markie-
wicz, Rychlik i  inni 2007]. Na grunt teorii ekonomicznych termin „innowacja” wprowadził 
J. Schumpeter, który utożsamiał je z wprowadzeniem do produkcji nowych lub udosko-
nalonych wyrobów oraz z implementacją nowych lub udoskonalonych metod produkcji, 
otwarciem nowego rynku zbytu, zastosowaniem nowego sposobu sprzedaży lub zakupu 
i zastosowaniem nowych surowców w procesie produkcji [Schumpeter 1960].

Zdaniem przedstawiciela nauk o  zarządzaniu Petera Druckera innowacje „przeni-
kającą wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa zmianę wzoru produktu, metody 
marketingu, oferowanej ceny, usługi dla klienta, czy też zmianę w organizacji i w meto-
dach zarządzania [Drucker 1992].

Analiza przytoczonych powyżej definicji wskazuje, że pojęcie innowacji definiowane 
jest zarówno w szerokim jak i wąskim znaczeniu, a do podstawowych kryteriów, które 
różnicują spotykane obecnej literaturze przedmiotu definicje zaliczyć można: podmiot 
i przedmiot innowacji, stopień oryginalności, stopień nowości i efekt wdrożenia.

Na tym etapie rozważań autorzy nie popełnią błędu logicznego, jeżeli przyjmą, że 
innowacja w turystyce polega zatem na wytworzeniu nowych produktów, ulepszeniu 
już istniejących, wprowadzeniu nowych dodatkowych elementów lub „otwarciu” no-
wego rynku, zmianie sposobu obsługi czy prowadzenia działań marketingowych w celu 
zaspokojenia potrzeb i wymagań współczesnego klienta.

Już na wstępie rozważań w  tej materii należy zaznaczyć, ze obserwacje rzeczywisto-
ści rynkowej poczynione przez autorów wskazują wyraźnie, że innowacje marketingowe 
w tym konkretnym sektorze turystycznym dotyczą wprowadzenia nowych lub ulepszonych 
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narzędzi marketingowych. Mogą one dotyczyć takich aspektów jak: sam produkt, marka, 
pozycjonowanie, polityka cenowa czy działalność promocyjna [Nuszkiewicz 2013, ss. 17–18]. 
Zatem na tle rozważań akademickich należy odpowiedzieć na pytanie, czym tak naprawdę 
jest marketing wirusowy i czy w dzisiejszej rzeczywistości rynkowej stanowi on innowacyjne 
narzędzie marketingowe.

Jak wskazuje analiza dostępnego piśmiennictwa podstawową różnicą pomiędzy mar-
ketingiem wirusowym a tradycyjnymi narzędziami marketingowymi, czyli reklamą jest „no-
śność” tej pierwszej formy oraz środki potrzebne do jej stworzenia [Trzeciak 2008, ss. 67–84]. 
Telewizyjne spoty reklamowe czy produkcja billboardów generują duże koszty – wynajęcie 
agencji reklamowej, aktorów, nagranie i produkcja filmu, sesja zdjęciowa. Zespół ludzi pracu-
je nad stworzeniem reklamy, która dociera do stosunkowo niewielkiej liczby odbiorców (nie-
ufność i odporność na tradycyjne formy reklamy). W marketingu wirusowym wystarczy pro-
sta grafika, dobre zdjęcie (czasem stylizowane na amatorskie) lub krótkie video, stworzone 
przy niewielkim nakładzie czasu i kosztów, które trafia do szerokiego grona potencjalnych 
klientów [Dobele 2005, ss. 33–34]. Na poszerzenie grona odbiorców komunikatu wpływa 
także fakt, że reklama przesłana przez znajomego ma większą szansę na odczytanie, w od-
różnieniu od komunikatów nadawanych przez firmę, które traktowane są jako spam – trafiają 
do kosza bez otworzenia i przeczytania [Trzeciak 2008, ss. 67–84].

Jak podkreśla się w dostępnym piśmiennictwie zasada działania marketingu wiruso-
wego (viral marketing) tkwi w samej jego nazwie. Marketing wirusowy określany jest jako 
zbiór instrumentów marketingowych, których używa się w stosunku do pewnych grup 
odbiorców w taki sposób, aby nakłonić ich do rozprzestrzeniania informacji, w celu zwięk-
szenia świadomości (marki, produktu, czy usługi) oraz sprzedaży [Touba, Stephen, Freud 
2011, ss. 43–65]. Kolejna definicja określa marketing wirusowy jako proces uzyskiwania 
klientów przez przekaz marketingowy danej firmy poprzez znajomych, rodzinę i kolegów 
[Laudon, Traver 2001, s. 381]. Z  tym zastrzeżeniem, że marketing wirusowy ogranicza 
się wyłącznie do działań prowadzonych w internecie [Kaikati 2004, ss. 6–9]. Informacje 
rozprzestrzeniają się za pomocą cyfrowych platform w sposób zachęcający odbiorców 
do przekazania tych informacji swoim znajomych. Zatem marketing wirusowy to zachę-
canie ludzi, by przekazywali odebrane wiadomości dalej poprzez e-mail oraz dostępne 
systemy komunikacji [Dobele, Toleman, Beverland 2005, ss. 143–149]. Na podstawie wy-
żej zaprezentowanych rozważań autorzy stawiają tezę, reklama wirusowa to wszystkie 
komunikaty dotyczące marki czy produktu, które rozpowszechniają potencjalni klienci. 
Rolą firmy (lub korzystającej z jej usług agencji reklamowej) jest stworzenie intrygującego 
komunikatu i zainicjowanie sytuacji, w której będzie on przekazywany dalej (będzie „za-
rażać”). Wirus może powstać na bazie plotki czy legendy miejskiej, która krążąc pomię-
dzy odbiorcami wpływa na rozpoznawalność marki. Tworząc przekaz wirusowy należy 
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uwzględniać trendy – korzystać z sytuacji czy postaci rozpoznawalnych przez odbiorców, 
które wywołują duże zainteresowanie i budzą emocje. Reklama, aby stała się wirusową, 
powinna być – posługując się językiem mediów społecznościowych – „bajeczna”. W in-
nym przypadku odbiorca nie będzie chciał pokazywać jej kolejnym użytkownikom [Gral-
czyk 2012, ss. 310–320]. 

W literaturze przedmiotu dokonano klasyfikacji tzw. „wirusów” ze względu na kilka 
kryteriów na przykład: formę przekazu (zdjęcie, grafika, spot radiowy, reklama telewizyj-
na). Innym kryterium stanowi przeznaczenie materiału. W tym przypadku wyróżnia się 
wirusy produktowe (tutoriale), wirusy cenowe (tzw. ruchome cenniki produktów), wirusy 
dystrybucyjne (np. systemy wiki-wiki) oraz wirusy promocyjne (reklama wirusowa). Wi-
rusy dzieli się ze względu na formę i cel: na wirusy reklamowe – najczęściej klip video 
umieszczony na YouTube oraz promocyjne tzw. sprzedaży – gadżety elektroniczne, wy-
gaszacze ekrany, kupony rabatowe, gry interaktywne, tapety na pulpit ekranu w telefo-
nie lub komputerze; konkursy. Literatura przedmiotu wyróżnia także, te których celem 
jest poprawa tzw. „pijaru”, czyli budowania wizerunku marki poprzez udostępnianie cie-
kawych, użytecznych z punktu widzenia klienta informacji [Touba, Stephen, Freud 2011, 
ss. 43–65].

Jak wspominano we wstępie, reklama wirusowa staje się obecnie jedną z chętniej 
wykorzystywanych przez agencje reklamowe form komunikowania z klientem. Jest to 
spowodowane licznymi zaletami marketingu wirusowego takimi jak: 

 · niski koszt komunikacji – wirus rozprzestrzenia się „sam”, praktycznie za darmo;
 ·  niski koszt produkcji – prosta konstrukcja, plik graficzny, amatorskie video;
 · ponadprzeciętność – dociera do klientów odpornych na tradycyjne reklamy;
 · niebanalność, niekonwencjonalność, nowatorskość;
 · zbudowanie zaufania względem marki (to nie firma chwali się własnym produktem, 

ale jego użytkownicy);
 · rozpoznawalność marki, która przekłada się na większą liczbę klientów;
 · wysoka skuteczność – polecenie od znajomej, wiarygodnej osoby budzi zaufanie; 
 · wzmacnia wartość i pozycję marki; 
 · wysoki poziom zaangażowania użytkownika (przekazuje komunikat dalej, może być 

ambasadorem marki); 
 · szczerość, obiektywne opinie; 
 · oddziaływanie na inne media (artykuły w prasie, publikacje na blogach).

Jednakże jak każde narzędzie marketingowe, także i te posiada swoje wady. Korzystanie 
z marketingu wirusowego wiąże się z pewnym ryzykiem. Jego fundamentalną przyczyną 
wydaje się brak kontroli nad opublikowaną w internecie (lub innym medium) reklamą. Po-
nadto wielu autorów pośród najważniejszych wad marketingu wirusowego wskazuje na: 
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 · dotarcie przekazu do odbiorców spoza grupy docelowej i niezrozumienie go; 
 · modyfikacja wirusa podczas przekazywania, przez co zmienia się jego wymowa 

i sens.
 · virale często są hejtowane – internauci tworzą parodie reklam; parodii wirusa nie da 

się usunąć; 
 · im większe represje ze strony firmy/producenta reklamy, tym więcej złośliwych klonów; 
 · zjawisko tzw. falstartu – nikt nie chce przesłać wirusa dalej; 
 ·  utrudniona weryfikacja i  mierzalność efektów [Dobele, Toleman, Beverland 2005, 

ss. 143–149].
Podsumowując rozważania dotyczące marketingu wirusowego autorzy stawiają 

tezę, że narzędzie te posiada z całą pewnością kilka cech które, pozwalają zdefiniować 
je jako „innowacyjne”. Należy jednak zaznaczyć, że poza ewentualnymi korzyściami z za-
stosowania tego „instrumentu” występują także i  niebezpieczeństwa, których konse-
kwencje mogą trudne do zidentyfikowania. Ponadto zdaniem autorów pracy bez odpo-
wiedzi pozostaje aspekt zastosowania marketingu wirusowego, w niektórych sektorach 
usług w tym między innymi w sektorze turystycznym. Zważywszy na fakt zróżnicowania 
potrzeb występujący zarówno po stronie popytowej jak i podażowej na tym rynku.

Próba oceny efektów wykorzystania marketingu 
wirusowego jako innowacyjnego narzędzia 
promocji imprez tematycznych – 
na przykładzie Tall Ship Races 2017

Na samym wstępie rozważań opierając się na wnikliwej analizie narzędzi marketingo-
wych stosowanych podczas promocji imprez tematycznych o podobnej charakterze za-
łożono, że:

 · W dostępnym piśmiennictwie odnoszącym się do problematyki efektów wykorzysta-
nia poszczególnych narzędzi marketingowych w promocji danych imprez tematycznych 
występuje jednomyślność, że badania ankietowe mogą być pomocne w procesie oceny 
skuteczności działania poszczególnych narzędzi. Na uwagę zasługuję fakt, że w dostęp-
nej literaturze przedmiotu szczegółowo i gruntownie omówiono zarówno uwarunkowa-
nia, zastosowane metody jak i przykłady takich badań odnoszących się do poszczegól-
nych imprez o podobnej tematyce [Touba, Stephen, Freud 2011, ss. 43–65]. 
 · Zidentyfikowane procesy narastającej wielosegmentowej konkurencji oraz koopera-

cji na rynku imprez tematycznych spowodowały, że następuje konieczność zbadania 
wpływu efektów wykorzystania marketingu wirusowego jako innowacyjnego narzędzia 
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promocji imprez tematycznych. Autorzy nie popełnią błędu myślowego, jeśli przyjmą 
następujące założenie: skoro posługując się przyjętą metodą badawczą oceniono i iden-
tyfikowano korzyści płynące z zastosowania tej metody w przypadku innych imprez to 
można, zatem zastosować tożsame narzędzie badawcze w celu oceny promocji imprez 
tematycznych takich jak Tall Ship Races. Ponadto założono, iż badania ankietowe strony 
popytowej mogą być pomocne także, jako narzędzie oceny konkurencyjności zastoso-
wania wybranych metod marketingowych w  odniesieniu do tej kategorii imprez. Po-
służyć mogą do weryfikacji tezy, czy zastosowanie innowacyjnego narzędzia jakim jest 
marketing wirusowy przynosi wymierne korzyści w postaci chociażby rozpoznawalności 
danego wydarzenia.
 · Dla potrzeb oceny efektów wykorzystania marketingu wirusowego jako innowa-

cyjnego narzędzia promocji, znaczenia naukowego nabiera nie tylko przyjęta i zasto-
sowana metoda badawcza, ale i dane poddane analizie. Dla przykładu, porównywa-
nie nakładów finansowych na poszczególne wykorzystane narzędzia marketingowe 
w  tym procesie, czy też zrealizowane kampanie reklamowe, zważywszy na znaczą 
dysproporcje finansowania byłoby błędem logicznym. Dlatego też, w celu zachowania 
poprawności naukowej i wartości metodologicznej badań przyjęto, że ankieta będzie 
dotyczyć wyłącznie strony popytowej, co pozwoli na ocenę, które narzędzie jest naj-
bardziej efektywne. W  celu interpretacji i  oceny wyników przyjęto skalę od 1 do 5. 
(1 – nieefektywnie, 5 – bardzo efektywnie).
 · Autorskie badania ankietowe zostały przeprowadzone podczas imprezy Tall Ship Ra-

ces w roku 2017. Próba badawcza obejmowała 1000 osób. Nie dokonywano podziału 
ze względu na: wiek, płeć, wykształcenie, czy też narodowość. 
 · Z punktu widzenia poprawności eksploracji oraz możliwości uchwycenia potrzeb-

nych danych badania dotyczyły odpowiedzi na pytanie, która z  form promocji była 
zdaniem respondentów najbardziej przekonywująca.
 · Zbiorcze wyniki badań ankietowych zaprezentowano w tabeli 1.

Tabela 1. Ranking najbardziej efektywnych narzędzi promocji imprezy Tall Ship Races

Miejsce Narzędzia promocji Średnia ocen
1 Kampania wirusowa Internet portale społecznościowe 4,56
2 Reklama w prasie 4,33
3 reklama w TV 4,22
4 reklama w radiu 3, 95
5 ulotki, foldery 3,65
6 reklama na bilbordach 3.54
7 gadżety 3,45

Źródło: opracowanie własne.
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Analiza wyników badań ankietowych wskazuje, że najwyżej ocenioną formą promo-
cji był internet a dokładnie portale społecznościowe takie jak Facebook, Instagram, czy 
Twitter. Zatem przemyślane „kampanie wirusowe” miały największy wpływ na wzrost 
rozpoznawalności samej imprezy, co z pewnością przyczyniło się znacznie do wzrostu 
liczby osób uczestniczących w tej imprezie [Raport 2017, s. 25]. Natomiast wciąż bez od-
powiedzi pozostaje pytanie, czy zastosowanie tego narzędzia doprowadziło do wzrostu 
rozpoznawalności samego Szczecina jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. Z pewnoś-
cią odpowiedź na to pytanie nastąpi po roku 2023, gdy ponownie miejscem docelowym 
imprezy będzie Szczecin.

Podsumowanie 

Niewątpliwie zachodzące zmiany w  sferze konsumpcji na współczesnym rynku tury-
stycznym wskazują na konieczność diagnozy, analizy i  zrozumienia logiki procesów 
wpływających na procesy decyzyjne strony popytowej. Pojawienie się nowych środków 
przekazu takich jak Facebook czy Instagram spowodowało, że reklamy i oferty przesy-
łane klientom standardowymi kanałami komunikacji mają i  będą mieć w  najbliższym 
czasie coraz mniejsze znaczenie. Na tej podstawie autorzy wnioskują, że wyzwaniem dla 
„sektora marketingowego w turystyce” jest szukanie nowych kanałów dotarcia do konsu-
mentów oraz zastosowanie takich innowacyjnych narzędzi w przypadku, których klienci 
sami będą przekazywać sobie informacje na temat polecanej marki, czy też produktu. 

Bez wątpienia zauważalny przez wszystkich rozwój mediów społecznościowych sprzy-
ja aktywizacji użytkowników, co z pewnością jak wykazali autorzy może mieć znaczenie 
przy wyborze narzędzi służących promocji turystycznych imprez tematycznych, takich jak 
choćby Tall Ship Races. Strona popytowa nie tylko może w niemal nieograniczony sposób 
wyrażać opinie na temat danego wydarzenia, przez co ma poczucie wpływu na to, jak one 
wygląda. Może także w sposób świadomy, bądź też nieświadomy wpłynąć na wzrost za-
interesowania daną imprezą. Jak wskazuje dostępna literatura przedmiotu wykorzystanie 
marketingu wirusowego sprzyja także rozwojowi tzw. „advertainmentu”, czyli reklamo-
waniu przez rozrywkę, co może także wpłynąć na popularność wyboru danych destylacji 
turystycznych zarówno w skali mikro, makro jak i globalnej [Word Tourism Organization 
2012]. Na tym etapie podsumowań należy podkreślić, że fundamentalnym celem tych „ko-
munikatów reklamowych” powinno być osiągniecie korzyści ekonomicznych dla strony 
podażowej. Natomiast bez odpowiedzi pozostaje pytanie, czy strona popytowa jest świa-
doma, że ma do czynienia z komunikatem reklamowym. Zważywszy, że tak jak w przypad-
ku kampanii związanej z Tall Ship Races fundamentalnym celem było nie tylko wypromo-
wanie samej imprezy, ale także ukazanie Szczecina jako miasta atrakcyjnego turystycznie.
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Reasumując podjęte przez autorów rozważania dotyczące zastosowania marketingu 
wirusowego, jako innowacyjnego narzędzia w zakresie promocji tematycznych imprez 
turystycznych nie wyczerpują w pełni istoty zagadnienia. Stanowią jedynie próbę za-
sygnalizowania złożoności badanej problematyki. Natomiast słuszność zastosowania 
wskazanych rozwiązań z pewnością w przeciągu kliku lat zweryfikuje rynek. Z pewnoś-
cią pozwoli na dalszą ocenę wpływu zastosowania marketingu wirusowego jako inno-
wacyjnego narzędzia promocji wybranych imprez tematycznych, zarówno tych odby-
wających się cyklicznie jak i planowanych w najbliższych latach.
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Wstęp

Agroturystyka i ekoturystyka to formy turystyki wiejskiej mające ze sobą wiele wspólnych 
cech. Obie są formą aktywnego wypoczynku na obszarach o wyjątkowych walorach przy-
rodniczych i kulturowych. Różnica między nimi polega przede wszystkim na motywie po-
dróży. Agroturystyka, to wypoczynek stacjonarny, o charakterze sielankowym czy wręcz idyl-
licznym, natomiast ekoturystyka ma na celu czynne odkrywanie i poznawanie otaczającej 
przyrody oraz kultury [Zaręba 2008, s. 52]. Agroturystyka to rodzaj turystyki wiejskiej, gdzie 
podstawowymi elementami są czynne gospodarstwa rolne, w  których organizowane jest 
zakwaterowanie turystów oraz prowadzone są usługi związane z życiem danej farmy oraz 
wsi. [Wojciechowska 2010, s. 600; Balińska 2014, s. 253]. Pobyt ten bywa wzbogacony o moż-
liwość korzystania z wyżywienia oraz zakupu produktów spożywczych wytworzonych w go-
spodarstwie. W skład działalności agroturystycznej wchodzą takie usługi jak: wypożyczanie 
koni, sprzętu sportowego, organizowanie kuligów, polowań, wycieczek rowerowych, sprze-
daż wyrobów rzemieślniczych wytwarzanych w gospodarstwie, a także udział w pracach rol-
nych i rzemieślniczych w danym obiekcie wypoczynkowym [Wiatrak 1996, s. 35]. 

Rolnictwo konwencjonalne, zastępowane jest ekologiczną formą upraw, w  któ-
rej rezygnuje się z  intensywnej produkcji oraz stosowania środków chemicznych przy 
jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej jakości produktu końcowego. Tendencja ta 
jest obserwowana od kilkunastu lat [Ziółkowski 2006, ss. 224–229; Przezbórska 2007]. 
Rolnictwo ekologiczne nie zagraża bioróżnorodności agrobiocenoz i  otaczających je 
ekosystemów. Pozwala na zachowanie równowagi w  środowisku przyrodniczym, co 
jest istotne szczególnie na obszarach chronionych o cennych walorach przyrodniczych 
i kulturowych [Popławski 2009, s. 144]. Omawiana metoda gospodarowania poprawia 
żyzność i urodzajność gleby, ma to szczególne znaczenie na obszarach nadbużańskich, 
gdzie przeważają gleby niskiej i średniej klasy [Komorowska 2015, s. 121]. 

Gospodarstwo agro– lub ekoturystyczne prowadzące uprawy ekologiczne i wytwa-
rzające żywność metodami ekologicznymi, posiadające atest „Ekolandu”, bądź będące 
w trakcie przestawiania się na rolnictwo ekologiczne zyskuje miano ekoagroturystycz-
nego [Ziółkowski 2006, ss. 224–229; Zaręba 2008, s. 52]. 

Kluczowym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi turystyki wiejskiej są walory przy-
rodnicze takie jak: lasy, góry czy zbiorniki wodne [Sokół, Boruch 2011, s. 96]. Dolina Bugu 
to obszar niezwykle atrakcyjny pod tym względem, a największym jej atutem jest kra-
jobraz z morenowymi wzgórzami. Bug jest rzeką o nieuregulowanym korycie, zaliczaną 
do najpiękniejszych polskich wód nizinnych. Wzdłuż jej brzegów obserwować można 
unikatowe zbiorowiska roślinne oraz rzadkie gatunki zwierząt, przede wszystkim pta-
ków, mających tu swoje miejsca lęgowe [Mączka 2003]. 
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Oferta gospodarstw ekoagroturystycznych może uatrakcyjnić wypoczynek na terenach 
wiejskich i  zaspokoić potrzeby urlopowiczów. Ten model turystyki przeznaczony jest dla 
osób zainteresowanych spożywaniem produktów (pochodzenia roślinnego i zwierzęcego) 
wytworzonych w naturalny sposób, gdzie żywność oznaczona jest właściwym certyfikatem, 
który gwarantuje wysoką jakość. Usytuowane są one na obszarach wartościowych przyrod-
niczo, z dala od centrów turystyki kwalifikowanej [Ziółkowski 2006, s. 227]. Na terenach, gdzie 
wartość przyrodnicza jest mniejsza, turysta może spędzić czas w gospodarstwie w sposób 
czynny, a chętni mają możliwość udziału w różnorodnych pracach gospodarczych. Chów 
zwierząt np. koni, alpak czy strusi jest dodatkową atrakcją dla gości, urozmaicającą im pobyt, 
a także formą wypracowania dodatkowych środków finansowych pozwalających rozwijać 
działalność ekoturystyczną [Ziółkowski 2006, s. 227; Sokół, Boruch 2011, s. 96]. 

Dolina rzeki Bug posiada bezcenne walory etniczne, wynikające z wielokulturowości 
pogranicza. Na tym obszarze przenikają się wzajemnie trzy kultury, które uwidaczniają się 
w miejscowym krajobrazie. Na stosunkowo niewielkim obszarze można podziwiać zacho-
wane do dziś katolickie, prawosławne, neounickie, żydowskie oraz muzułmańskie budowle 
sakralne. Znajdziemy tu również zabytki architektoniczne takie jak: zespoły pałacowo-par-
kowe oraz dworsko-parkowe, a także obiekty historyczno-wojskowe, które wiążą się z tra-
giczną historią tego terenu. Na obszarach wiejskich, spotkamy również przydrożne kaplicz-
ki, krzyże łacińskie i prawosławne, zachwycające swym majestatem [Bernat 2014, s. 262].

Materiał i metody 

Badania empiryczne przeprowadzono w 2018 roku na terenie trzech województw: lubelskiego, 
podlaskiego i mazowieckiego, obejmując dwanaście powiatów i trzydzieści cztery gminy poło-
żone w dolinie rzeki Bug na obszarze Polski. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, 
przygotowano internetowy kwestionariusz ankiety wywiadu. Dobór próby badawczej miał 
charakter celowy, uczestniczyło w niej 99 właścicieli gospodarstw agroturystycznych. Uznane 
były one za konwencjonalne lub ekologiczne, bądź znajdowały się w fazie przekształcania z pro-
dukcji konwencjonalnej na ekologiczną. Pomiary miały charakter reprezentatywny i anonimo-
wy. Dobór obiektów był celowy, dzięki temu przebadano większość dostępnych gospodarstw 
w obrębie gmin nadbużańskich. Wyniki wykorzystano jedynie do potrzeb naukowych.

Wyniki badań

Spośród ogółu badanych obiektów agroturystycznych 23,2% stanowiły gospodarstwa 
ekologiczne lub będące w fazie przekształcania. Pozostałe 76,8% były to gospodarstwa 
z konwencjonalnym systemem produkcji rolniczej, tabela 1.
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Tabela 1. Liczba gospodarstw biorących udział w badaniu z uwzględnieniem ich 
rodzaj

Województwo

Gospodarstwo agroturystyczne

Ekologiczne lub w fazie
przekształcania

Konwencjonalne Suma

n % n %

Lubelskie
Podlaskie
Mazowieckie

9
8
6

39,1
34,8
26,1

24
22
30

31,6
28,9
39,5

33
30
36

Suma 23 23,2 76 76,8 99

Źródło: opracowanie własne.

Spośród gospodarstw zajmujących się produkcją ekologiczną, zdecydowaną więk-
szość (18) stanowiły te, w  których prowadzona jest wyłącznie ekologiczna produkcja 
roślinna, tylko w trzech, zlokalizowanych w województwie podlaskim, realizowana jest 
jednocześnie ekologiczna produkcja roślinna i  zwierzęca. W  jednym gospodarstwie 
w  województwie mazowieckim, prowadzona jest hodowla zwierząt. Dane prezentuje 
tabela 2. Ponad 60% badanych gospodarstw ekoagroturystycznych zajmuje się produk-
cją ekologiczną dłużej niż 7 lat, a prawie 35% realizuje ten model przedsiębiorczości kró-
cej niż 7, ale dłużej niż 4 lata. Ponad połowa (52,2%) farm promujących zdrowy styl życia 
nie posiada ekologicznego certyfikatu zgodności. Niewiele mniej (43,5%) taki certyfikat 
posiada. Jedno gospodarstwo (4,3%), przechodziło proces związany ze zmianą metody 
produkcji rolnej. 

Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, iż większość właścicieli (56,5%) nie korzysta 
z dopłat do produkcji ekologicznej, natomiast wszyscy pobierający dofinansowanie z UE 
to osoby posiadające certyfikat, tabela 2. 

Tabela 2. Ogólna charakterystyka badanych gospodarstw ekoagroturystycznych 

Charakterystyka gospodarstwa
rozkład odpowiedzi

n %

Rodzaj produkcji ekologicznej

produkcja ekologiczna roślinna
produkcja ekologiczna zwierzęca
produkcja ekologiczna roślinna i zwierzęca

19
1
3

82,6
4,3

13,1
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Charakterystyka gospodarstwa
rozkład odpowiedzi

n %

Okres prowadzenia produkcji ekologicznej

1–3 lat 
4–7 lat
ponad 7 lat

1
8

14

4,3
34,8
60,9

Posiadanie odpowiedniego certyfikatu

Tak
Okres w  trakcie przestawiania na ekologiczne metody produkcji 
rolnej
Nie

10
1

12

43,5
4,3

52,2

Korzystanie z dopłat do produkcji ekologicznej

Tak
Nie

10
13

43,5
56,5

Źródło: opracowanie własne.

Najwięcej gospodarstw agroturystycznych, zarówno konwencjonalnych jak i  eko-
logicznych, prowadzonych jest od ponad 7 lat (odpowiednio 59,2% i 56,5%). Niewielki 
odsetek stanowią obiekty nowe, które powstały nie później niż trzy lata temu. W trzech 
przypadkach realizowana jest tradycyjna forma agrokulturowa, a w 6 miejscach właści-
ciele prowadzą agrobiznes proekologiczny. Dane obrazuje wykres 1.

Wykres 1. Okres prowadzenia działalności agroturystycznej przez gospodarstwa 
ekologiczne i konwencjonalne 

*(udział procentowy) 

Źródło: opracowanie własne.
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Znaczna większość (blisko 74%) badanych gospodarstw ekologicznych oraz nieco 
ponad połowa konwencjonalnych gospodarstw agroturystycznych (55,3%), oferuje do 
10 miejsc zakwaterowania. Wśród 27 badanych obiektów o charakterze konwencjonal-
nym spotykano także większe bazy noclegowe dysponujące pomiędzy 11 a 20 miejsca-
mi, które były rzadkością w przypadku gospodarstw ekologicznych. Największą liczbę 
miejsc noclegowych, powyżej 31, posiadały jednostki o charakterze ekoagroturystycz-
nym, co ilustruje wykres 2.

Wykres 2. Liczba miejsc noclegowych oferowanych w gospodarstwie 

Źródło: opracowanie własne.

Niemal wszystkie badane gospodarstwa ekoagroturystyczne prowadzą całoroczną 
działalność agroturystyczną, natomiast w przypadku gospodarstw konwencjonalnych 
taką ofertę proponuje blisko połowa obiektów, co obrazuje wykres 3.
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Wykres 3. Udział gospodarstw z całoroczną i sezonową ofertą agroturystyczną

Źródło: opracowanie własne.

Z przeprowadzonej ankiety wynika, iż zakwaterowanie z wyżywieniem oferuje bli-
sko 70% badanych agroturystycznych gospodarstw ekologicznych i blisko 40% gospo-
darstw konwencjonalnych. Pozostałe obiekty w swojej ofercie nie posiadają wyżywie-
nia, co ilustruje wykres 4. 

Wykres 4. Rodzaj świadczonych usług

Źródło: opracowanie własne.

Produkcją wyłącznie roślinną zajmuje się ponad 65% gospodarstw ekologicznych 
oraz co drugi badany obiekt agroturystyczny z rolniczą działalnością konwencjonalną, 
natomiast produkcję wyłącznie zwierzęcą prowadzi 4,3% oraz 14,5% ankietowanych 
jednostek. Co trzecie badane gospodarstwo określa kierunek produkcji jako mieszany 
(wykres 5).
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Wykres 5. Kierunek produkcji badanych gospodarstw

Źródło: opracowanie własne.

Respondenci mieli możliwość wskazania produktów żywnościowych wytwarza-
nych w gospodarstwie, które mogą być zakupione przez turystów, wykres 6. Owoce 
i warzywa (82,6%), przetwory owocowo-warzywne (78,3%) oraz pieczywo i/lub ciasta 
(56,5%), to najczęściej pojawiające się wytwory spożywcze powstające w  tego typu 
ośrodkach. Mleko i  jego przetwory (21,7%) oraz ryby (13%) są najmniej popularnymi 
produktami dostępnymi dla turystów odwiedzających ekogospodarstwa. W przypad-
ku placówek agroturystycznych prowadzących konwencjonalny system produkcji rol-
niczej najczęściej wskazywanymi produktami były również owoce i warzywa, a także 
ich przetwory (odpowiednio: 55,3% i 50,7%) oraz jaja (34,7%). Produktami żywnościo-
wymi pochodzącymi z  gospodarstw konwencjonalnych, oferowanymi na sprzedaż 
najrzadziej, były ryby (10,5%) i produkty mięsne (6,6%), co obrazuje wykres 6.
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Wykres 6. Możliwość zakupu produktów żywnościowych wytwarzanych na miejscu 
w gospodarstwie 

Źródło: opracowanie własne.

W  ramach atrakcji oferowanych turystom, właściciele gospodarstw proekologicz-
nych najczęściej wybierali możliwość rozpalenia ogniska lub grilla (100%), grzybobra-
nie (91,3%), możliwość wypożyczenia rowerów oraz udział w  pracach gospodarczych 
(78,3%). Równie często wskazywane były warsztaty regionalne, połączone z  pozna-
waniem i  degustacją kuchni (73,9%) oraz udział w  przygotowywaniu potraw według 
dawnych receptur, ale ze współczesnymi smakami. Istotne znaczenie ma także możli-
wość zapoznawania się z technologią produkcji regionalnych wyrobów żywnościowych 
(69,6%). Ankietowani, będący przedstawicielami gospodarstw agroturystycznych wyko-
rzystujących konwencjonalny system produkcji rolniczej, wskazywali takie same oferty 
uatrakcyjniające pobyt wczasowiczów. Możliwość rozpalenia ogniska lub grilla (98,7%), 
grzybobranie (75%), dostęp do bazy rekreacyjnej w  postaci wypożyczalni rowerów 
(59,2%), są wysoko oceniane przez urlopowiczów. Na podstawie otrzymanych wyników 
możemy wnioskować, iż goście chcą aktywnie spędzać czas, poznawać przyrodę oraz 
lokalną kulturę i tradycję kulinarną (wykres 7).
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Wykres 7. Atrakcje turystyczne oferowane w gospodarstwach

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie 

W badaniu wzięło udział 99 właścicieli gospodarstw agroturystycznych z terenów nad-
bużańskich. Większość z  nich posiada gospodarstwa, w  których ma miejsce konwen-
cjonalny system produkcji rolniczej. W  niewielkiej grupie gospodarstw ekologicznych 
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przeważają te, w których prowadzona jest jedynie produkcja roślinna. Większość z nich 
kontynuuje działalność od ponad 7 lat (14), jednakże znaczna ich część nie posiada cer-
tyfikatu „Ekolandu”. 

Najwięcej obiektów zarówno ekoagroturystycznych jaki i agroturystycznych to miej-
sca kameralne, gdzie jednocześnie może być zakwaterowane maksymalnie 10 osób. 
Duża część gospodarstw z konwencjonalnym systemem rolnictwa oferuje nawet do 30 
miejsc noclegowych. Blisko 70% badanych gospodarstw ekologicznych i  jedynie 40% 
gospodarstw konwencjonalnych oferuje wyżywienie. Jak wynika z przeprowadzonych 
badań, porównywalnie prezentuje się kierunek produkcji. W większości z nich prowa-
dzona jest produkcja roślinna, w mniejszym stopniu mieszana i tylko w nielicznych przy-
padkach, wyłącznie zwierzęca. Oferowane produkty wytwarzane są w gospodarstwach. 
W obu badanych przypadkach przeważały owoce i warzywa oraz ich przetwory, a na-
stępnie pieczywo i nabiał. Wyjątek stanowiły produkty mięsne, których znacznie więcej 
sprzedawano w gospodarstwach ekologicznych niż konwencjonalnych. Z badań wynika 
również, że oferta atrakcji turystycznych w gospodarstwach ekoagroturystycznych była 
bardziej urozmaicona niż w konwencjonalnych gospodarstwach agroturystycznych. 
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Wprowadzenie

Prowadzenie komercyjnej działalności w sektorze srebrnej gospodarki1 stanowi wyzwa-
nie dla polskich przedsiębiorców. Uwzględniając czynniki demograficzne, formalno-
prawne oraz społeczne, takie jak tradycyjny model opieki nad seniorami (najczęściej 

1 Srebrna gospodarka – silver economy – system ekonomiczny skoncentrowany na potrzebach i popycie cha-
rakterystycznych dla środowiska seniorów oraz na aktywnym włączeniu przedstawicieli starszej populacji 
w  funkcjonowanie i kreowanie rynku, poprzez wykorzystanie ich potencjału, doświadczenia oraz nabytych 
umiejętności.
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realizowany przez członków rodziny), polskim przedsiębiorcom trudno jest prowadzić 
działalność gospodarczą, jednocześnie spełniając oczekiwania seniorów, takie jak za-
pewnienie wysokiego standardu (pakietu) usług przy niskich cenach. Jednocześnie war-
to zaznaczyć, iż polska literatura w tym temacie nie jest obszerna, a zagraniczne modele 
czy wzorce ciężko jest przełożyć na uwarunkowania polskie [Krzemiński 2014]. Dokonu-
jąc analizy literatury, autorka nie znalazła wyczerpujących publikacji, w których od strony 
praktycznej byłyby scharakteryzowane cele polityki senioralnej, uwzględniające:

 · aspekty ekonomiczne (rynkowe), 
 · faktyczne problemy prowadzenia działalności w tym zakresie,
 · wytyczne, w  jaki sposób budować, modyfikować modele biznesowe przedsię-

biorstw w obszarze srebrnej gospodarki przy zachowaniu zasad społecznej odpowie-
dzialności biznesu. 

Artykuł stanowi wprowadzenie do analizy funkcjonowania prywatnych domów 
seniora, skupia się  na aspektach, które warto uwzględnić w  procesie budowy modeli 
biznesowych2 takiej działalności. W publikacji zamieszczonej w tomie XVIII, zeszycie 2 
„Przedsiębiorczości i Zarządzania”, autorka scharakteryzowała pojęcie srebrnej gospo-
darki, nakreślając jej obecną architekturę w Polsce i Europie. Przeanalizowała czynniki 
demograficzne, społeczno-kulturowe oraz formalno-prawne modeli biznesowych pry-
watnych domów seniora w Polsce. Wykazała, iż jeśli zmiany demograficzne (uwzględnia-
jąc poziom lokalny) zaczną być spostrzegane przez „państwo” oraz przedsiębiorców jako 
szansa, a nie zagrożenie – rozwój srebrnej gospodarki może przyczynić się do wzrostu 
gospodarczego całego kraju nie wspominając o korzyściach społecznych [Golinowska 
2011; Jurek 2012; Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020, 
ss. 44–45; ONZ 2002; Szukalski 2014; Szukalski 2009].

Niemożliwym jest opracowanie jednej uniwersalnej definicji modelu biznesowego. Na-
tomiast z analizy funkcjonowania przedsiębiorstw ukierunkowanych na prowadzenie do-
mów seniora wynika, iż model biznesowy powinien uwzględniać nie tylko „klasyczne” skła-
dowe modeli biznesowych [Osterwalder 2012]. Poza uwzględnieniem samej „architektury” 
przedsiębiorstwa (struktura organizacyjna, procesy zarządcze na wszystkich poziomach, 
polityka finansowa, itd.) czy elementów takich, jak system wartości/kultura organizacji, klu-
czowe zasoby, kluczowe działania, struktura kosztów, relacje z klientami, należy uwzględnić 
kulturę organizacyjną, która przynosi społeczne korzyści nie tylko przedsiębiorstwu, ale 
i grupie interesariuszy [Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego 2006].

2 Model biznesowy – zaprojektowany system uporządkowanych elementów, założeń, zachowań i  powią-
zań, umożliwiający scharakteryzowanie i analizowanie organizacji w różnych jej aspektach funkcjonowania, 
z uwzględnieniem wykorzystania jej zasobów.



381

Czynniki organizacyjne oraz zasady społecznej odpowiedzialności biznesu a tworzenie 

modeli biznesowych prywatnych domów seniora w Polsce

Dotyczy uchwycenia najważniejszych zasobów, procesów biznesowych, niezbęd-
nych elementów przyczyniających się do tworzenia, przedstawiania i  dostarczania 
oferty wartości dla odbiorców oraz sposobów przechwytywania korzyści z  wymiany 
wartości. Istotnym problemem w tworzeniu modelu biznesu jest nie tylko jego przed-
stawienie, ale również uchwycenie funkcjonowania organizacji według koncepcji zrów-
noważonego rozwoju.

 W  niniejszej publikacji autorka skupiła się przede wszystkim na organizacyjnych 
aspektach prowadzenia prywatnych domów seniora oraz korzyściach z wprowadzenia 
zasad społecznej odpowiedzialności biznesu do działalności ukierunkowanej na reali-
zację usług w  sektorze srebrnej gospodarki. W  publikacji uwzględniono wyniki anali-
zy literatury oraz dostępnych źródeł internetowych dotyczących prowadzenia domów 
seniora przez prywatne podmioty gospodarcze. W  artykule przedstawiono wybrane 
cechy modeli biznesowych istniejących już przedsięwzięć, które determinują kształt 
i profil działalności z uwzględnieniem czynników organizacyjnych i rynkowych. Autorka 
zwróciła również uwagę, iż w polskich warunkach nisza ta dopiero się kształtuje, stano-
wiąc dla sektora publicznego i prywatnego wyzwanie (zapewnienie dostępu do usług 
bytowych, opiekuńczych czy wspomagających), głównie ze względu na tradycyjne po-
dejście do polityki senioralnej gospodarstw domowych i ich niewystarczających zaso-
bów finansowych [GUS 2016; GUS 2014; Zaidi 2013]. Ponadto w porównaniu do senio-
rów zamieszkujących Europę Zachodnią, warto zaznaczyć, iż status socjoekonomiczny 
polskich seniorów nie pozwala na korzystanie z szerokiego wachlarza usług „srebrnej 
gospodarki” na które jest popyt w bardziej rozwiniętych krajach [Niewiadomska, Sobo-
lewska-Poniedziałek 2015, ss. 65−79].

Aspekty organizacyjne funkcjonowania prywatnego 
domu seniora

Dokonując przeglądu literatury i informacji ogólnodostępnych na temat różnych aspek-
tów prowadzenia działalności ukierunkowanej na udzielanie usług w obszarze srebrnej 
gospodarki, niemożliwym jest oddzielenie czynników formalno-prawnych [Staszewska 
2017] od organizacyjnych, które w  sposób pośredni są kształtowane przez m.in. akty 
prawne. Analizując informacje na temat modeli biznesowych prywatnych domów se-
niora w Polsce, autorka wskazuje na zależność między wielkością przedsiębiorstwa a ja-
kością organizacji pracy i spełnienia wymogów formalno-prawnych. Jedną z głównych 
przyczyn jest posiadanie niewystarczającej wiedzy lub/i  brak praktycznego doświad-
czenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, polityki senioralnej, wymogów 
formalno-prawnych m.in. dotyczących organizacji i zarządzania domem seniora.
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Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia szczegółowej dokumentacji klientów za-
mieszkujących daną jednostkę i tu powinna się znaleźć:

 · umowa o świadczenie usług w jednostce,
 · dane identyfikacyjne klienta: imię i  nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL 

lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby w  przypadku braku nu-
meru PESEL, imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej 
w placówce, jeżeli został ustanowiony,
 · informacje dotyczące stanu zdrowia.

Zgodne z wymogami ustawodawcy, prowadząc dom opieki dla osób w podeszłym 
wieku (również jako podmiot gospodarczy), należy zapewnić wachlarz świadczeń3:

1. bytowych, w tym:
a) miejsce zamieszkania,
b) wyżywienie,
c) odzież i obuwie,
d) utrzymanie czystości;

2. opiekuńczych:
a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, 
b) pielęgnacja,
c) niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych;

3. wspomagających:
a) umożliwianie udziału w terapii zajęciowej,
b) podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców domu,
c) umożliwianie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
d) zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
e) stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i  rozwijania kontaktu z  rodziną 
i społecznością lokalną,
f) działania ukierunkowane na usamodzielnienie mieszkańców domu, 
g) pomoc w ewentualnym podjęciu pracy ukierunkowanej na charakter terapeu-
tyczny, 
h) zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków finansowych i wartoś-
ciowych przedmiotów,
i) zapewnienie informacji o prawach obowiązujących w domu oraz dopilnowa-
nie, by prawa te były respektowane również przez personel,
j) sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców domu.

3 Precyzuje to Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów 
pomocy społecznej [Dz. U. z 2012 r., poz. 964].
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Ustawodawca nie określa wnikliwie, w  jaki sposób mają być realizowane świad-
czenia z poszczególnych grup (i w jaki sposób podmioty będą z tego rozliczane), co 
daje pewną dowolność budowania modeli biznesowych poszczególnych jednostek. 
Większość wskazówek można odczytać z  raportów/protokołów z kontroli doraźnej. 
Wizytacja przeprowadzana jest przez dwóch przedstawicieli wydziałów polityki spo-
łecznej urzędów wojewódzkich. Protokoły zawierają informacje dotyczące stanu 
faktycznego placówki pod kątem wymagań, jakie wskazane są w  aktach prawnych 
ukierunkowanych na prowadzenie domów pomocy społecznej, obserwacji i rozmów 
z mieszkańcami domu (najczęściej bardzo krótkie i powierzchowne) oraz dokumen-
tów placówki, w  tym z  przeglądów m.in. instalacji i  stanu technicznego budynku. 
W protokołach umieszcza się głównie informacje o charakterze opisowym, wskazu-
jące, w jaki sposób realizowane są świadczenia z zakresu usług bytowych, opiekuń-
czych i wspomagających.

Jednym z  wymogów wojewody, prowadzącym do zarejestrowania domu seniora, 
jest przedstawienie koncepcji jego funkcjonowania. Analizując regulaminy organiza-
cyjne, statuty czy koncepcje prywatnych domów seniora, warto zaznaczyć, iż różnice 
w modelu prowadzonej działalności wynikają przede wszystkim z liczby miejsc dostęp-
nych dla mieszkańców. Liczba osób determinuje właściwie całą organizację funkcjono-
wania placówki, w tym:

1. aspekty zarządcze i ekonomiczne, takie jak:
 · koncepcja, misja i cele przedsięwzięcia,
 · podejście do planowania i realizacji działań, modele podejmowania decyzji,
 · system pozyskiwania i wymiany informacji,
 · struktura organizacyjna i modele zarządzania organizacją,
 · model finansowy przedsięwzięcia,
 · zarządzanie zasobami ludzkimi,
 · liczba i rodzaj interesariuszy (dostawcy, partnerzy, konkurencja, klienci, inne),
 · plan marketingowy,
 · analiza otoczenia,

2. aspekty formalno-prawne:
 · parametry techniczne obiektu (budowa/adaptacja i koszty utrzymania),
 · standard przestrzeni dla mieszkańców i wyposażenia,
 · sposób wyżywienia mieszkańców (kuchnia własna, usługi outsourcingowe), 
 · utrzymanie czystości pomieszczeń (w przypadku rodzinnych domów dla kilku 

osób często nie zatrudnia się dodatkowej pomocy/salowej),
 · sposoby udzielania pomocy w nagłych wypadkach, w utrzymania higieny i za-

pewnieniu świadczeń pielęgnacyjnych,
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 · zapewnienie działań ukierunkowanych na udział w terapii zajęciowej, podno-
szenie sprawności i aktywizacji mieszkańców domu,
 · liczba osób zatrudnionych.

Dokonując analizy koncepcji i dokumentów dotyczących organizacji struktur i pra-
cy w domach seniora autorka zwraca uwagę, iż w polskich realiach nie zawsze zostały 
uwzględnione elementy wskazane powyżej. Zdecydowana większość domów senio-
ra, zwłaszcza rodzinnych czy takich, gdzie liczba mieszkańców nie przekracza 15 osób, 
skupia się na aspektach formalno-prawnych. Główną przyczyną jest fakt, iż domy te 
prowadzone są przez osoby posiadające wykształcenie medyczne czy paramedyczne 
bez przygotowania do zarządzania placówką. Z  tego też względu zarządzający takim 
przedsiębiorstwem nierzadko ma w  swojej działalności problemy z  uwzględnieniem 
ekonomicznego punktu widzenia. Może na przykład nie wiedzieć, że ekonomiści zale-
cają prowadzenie domów, w których mieszkać będzie minimum 50 osób – wtedy takie 
przedsięwzięcie powinno być rentowne. 

W  Polsce funkcjonują domy pomocy dla osób starszych, w  których opracowywane 
i  realizowane są stricte modele biznesowe. Najczęściej są to jednostki zakładane przez 
doświadczone spółki lub inne podmioty, które dotychczas działały np. na wolnym rynku 
usług zdrowotnych i dostrzegły potencjał na rynku „srebrnej gospodarki”. Przykładem jest 
spółka Luxmed, która otworzyła w Konstancinie całodobowy ośrodek opieki dla osób star-
szych − Tabita. Działalność ukierunkowana jest na udzielanie świadczeń z zakresu opieki 
specjalistycznej i rehabilitacji. Ośrodek oferuje pobyty w ramach NFZ i odpłatnie. Miesięcz-
ny koszt pobytu (stały) podstawowego wynosi 4590 zł, obejmując w tej cenie:

 · całodobową opiekę lekarską, pielęgniarską i pielęgnacyjną, 
 · zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, 
 · wyżywienie (w zależności od zaleceń lekarskich / dietetycznych), 
 · konsultacje lekarzy specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych, neurologii i reha-

bilitacji medycznej.
Jeżeli klient chce przebywać w pokoju jednoosobowym, dopłaca 2295 zł miesięcznie.
Cena za miesiąc pobytu długoterminowego opiekuńczo-leczniczego wynosi 6490 zł 

i zawiera:
 · całodobową opiekę lekarską, pielęgniarską i pielęgnacyjną, 
 · zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, 
 · wyżywienie (w zależności od zaleceń lekarskich / dietetycznych), 
 · konsultacje lekarzy specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych, neurologii i reha-

bilitacji medycznej, 
 · konsultacje psychologa – łącznie do 30 minut tygodniowo, 
 · indywidualny program aktywizujący: 
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 · indywidualną pracę z fizjoterapeutą do 30 minut dziennie, 
 · terapię logopedyczną do 30 minut tygodniowo, 
 · terapię zajęciową (indywidualna lub grupowa) do 30 minut dziennie.

Jeżeli klient chce mieszkać w pokoju jednoosobowym, dopłaca 3245 zł. 
Z dostępnego szerokiego wachlarza usług bytowych i opiekuńczych oraz cennika 

wynika, iż model biznesowy jest przemyślany i przewiduje zakres usług dla zamożnych 
lub/i wymagających klientów, jak również takich, którzy nie chcą dodatkowych świad-
czeń czy wyższego standardu zakwaterowania. Jednocześnie w jednostce można prze-
bywać krótkoterminowo, minimum przez 3 dni. Z analizy opinii klientów Tabity wynika, 
że pozytywne opinie wystawiło 74% respondentów jednego z portali porównujących 
domy opieki. Negatywnych opinii było 21,7% i  dotyczyły głównie wystroju pokoju 
i „przygnębiającej atmosfery”, a nie kadry medycznej, którą oceniano wysoko. Zapewne 
na ten korzystny wynik wpływ miało wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu placó-
wek zdrowotnych, gdyż LUXMED oferuje świadczenia w ramach NFZ lub odpłatnie, za-
pewniając wysoki standard usług. 

Z ogólnego przeglądu placówek zajmujących się opieką nad osobami starszymi wy-
nika, że najwięcej problemów wiąże się właśnie z personelem, co może być kolejną prze-
słanką, iż model biznesowy Tabity został starannie przemyślany, gdyż brak jest negatyw-
nych opinii dotyczących personelu, co powinno być rdzeniem biznesu funkcjonującego 
na rynku „srebrnej gospodarki”. 

Niestety nie jest regułą, iż spółki, które dobrze radzą/radziły sobie na innych rynkach, 
poradzą sobie na rynku usług seniora. Przykładem jest prywatny dom Astro w Chorzowie, 
którego zarządzaniem zajmuje się firma Silmed sp. z o.o. Pomimo dużych nakładów na 
infrastrukturę domu oraz promocję (artykuły dostępne w Internecie, profesjonalne filmy), 
autorka artykułu nie odnalazła rzetelnych informacji dotyczących faktycznego funkcjono-
wania domu (a  jedynie liczne opisy w bazach firm czy na stronach przeznaczonych dla 
potencjalnych klientów). Ciekawostką są promowanie działalności domu w artykułach na 
portalach ekonomicznych czy finansowych jako ośrodka, którego udziałowcami są fun-
dusze inwestycyjne oraz wzmianka, że placówka ma zapewniać wysoki standard usług. 
Natomiast brakuje informacji na temat jej faktycznego funkcjonowania. Jedyną przesłan-
ką, że dom ten funkcjonuje, może być zapis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dom Asto 
może stanowić więc przykład tego, jak duże nakłady finansowe są przekazywane na pro-
jektowanie i budowanie przedsięwzięcia, bez pozytywnego skutku w postaci wizerunku 
dobrze prosperującej placówki w sektorze usług senioralnych [Olecha 2016; Maier 2016]. 

Z analizy opinii osób zamieszkujących domy seniora, jak również członków ich ro-
dzin, wynika, że budując model biznesowy takiej działalności, należy uwzględnić fakt, że 
warunkiem powodzenia, jednym z najważniejszych, a nawet zasadniczym, jest dobrze 
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dobrany personel. W polskich realiach to jednocześnie największe wyzwanie w prowa-
dzeniu biznesu w środowisku „srebrnej gospodarki”. Główną przeszkodę stanowi rotacja 
pracowników, spowodowana nie tylko niskim wynagrodzeniem lub brakiem umiejętno-
ści zarządczych. Nierzadko zatrudniane są osoby niekompetentne, nieodpowiedzialne, 
pozbawione predyspozycji do wykonywania swojej pracy. 

Przypadkowy dobór i niewłaściwy dozór pracowników, ciągłe zmiany personelu sta-
nowią przesłankę, by mówić o  niewłaściwym modelu zarządzania zasobami ludzkimi 
w domu seniora. 

Rotacja pracowników najczęściej związana jest z  niewysokimi zarobkami [Maier 
2016]. Dla przykładu, przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto:

 · opiekuna osoby starszej wynosi średnio 2160 zł. 50% opiekunów osób starszych za-
rabia 1872 zł − 2800 zł, a 25% poniżej 1872 zł brutto. Na zarobki powyżej 2800 PLN 
brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych opiekunów osób starszych, 
 · opiekuna medycznego wynosi średnio 1600 zł. 50% zarabia w granicach 1400 zł – 

2000 zł, a 10% mniej niż 1100 zł.
W zależności od źródeł informacji, zarobki w rzeczywistości okazują się jeszcze niższe.
Polityka kadrowa krajów Zachodniej Europy wskazuje na inne podejście do kwestii 

zarobków personelu w podobnym modelu biznesowym. Wynagrodzenie wykwalifiko-
wanego opiekuna medycznego w Niemczech średnio wynosi około 2000 euro miesięcz-
nie, co może być motywacją do przykładania się do obowiązków pracowniczych. Warto 
zaznaczyć, iż oprócz wyższych zarobków, niemieccy, holenderscy czy belgijscy praco-
dawcy oferują atrakcyjne pakiety socjalne czy innego rodzaju motywatory w  postaci 
opłacanych studiów i kursów.

Zrozumienie specyfiki funkcjonowania domów seniora (zwłaszcza prywatnych) 
stanowi podstawę realizacji świadczeń w  tym kierunku. Kadra pracownicza powinna 
być  uwrażliwiona na potrzeby i  oczekiwania pensjonariuszy. Dlatego też polityka ka-
drowa ma zapewniać ciągłe szkolenie pracowników nie tylko w kierunku doskonalenia 
kwalifikacji „twardych”, ale i „miękkich”, które ułatwią komunikację między mieszkańca-
mi a personelem oraz przeciwdziałają wypaleniu zawodowemu. Pracując przez dłuższy 
czas w tym samym domu seniora, stały pracownik nie tylko szybciej i staranniej wypeł-
nia obowiązki (zna topografię domu, po czasie machinalnie/odruchowo wykonuje nie-
które procedury), ale zna także mieszkańców domu, nawiązuje z nimi więź emocjonalną, 
co stanowi jedną z ważniejszych wartości dodanych stałego personelu. 
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Społeczna odpowiedzialność biznesu w modelu 
biznesowym prywatnego domu seniora

Przedsiębiorstwo działające w  obszarze usług „srebrnej gospodarki” powinno skupiać 
się nie tylko na osiąganiu stricte ekonomicznych celów (maksymalizacja zysku), ale i na re-
alizowaniu idei społecznej odpowiedzialności biznesu tak, by zaspokajane były potrzeby 
szerszej grupy interesariuszy. Z tym stwierdzeniem zapewne zgodziliby się, między innymi, 
profesor Rosabeth Moss Kanter czy doktor Katarzyna Gadomska-Lila, którzy twierdzą, iż 
realizowanie założeń społecznej odpowiedzialności biznesu może wpłynąć na szeroko poj-
mowany sukces rynkowy przedsiębiorstwa [Kanter 2017; Gadomska-Lila 2012]. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest różnie interpretowana w literaturze. Jed-
nak dla przedsiębiorstw skupiających się  na działalności na rzecz seniorów, autorka 
przytacza definicję Komisji Europejskiej, prezentującą pogląd, iż społeczna odpowie-
dzialność przedsiębiorstw (biznesu) stanowi koncepcję, zgodnie z którą przedsiębior-
stwa w strategii działania uwzględniają społeczne korzyści nie tylko dla siebie, ale róż-
nych grup interesariuszy [Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego 2006]. Dla 
przedsiębiorstw funkcjonujących w państwach głównie Europy Zachodniej, działania 
w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw stały się  jednym z elemen-
tów modeli biznesowych, ukierunkowanych na potrzebę ochrony wspólnych wartości 
(zwłaszcza na poziomie lokalnym) oraz zwiększenia poczucia solidarności i spójności 
z otoczeniem. Założenia te umożliwiają takim firmom nie tylko dokładniejszą analizę 
potrzeb i  możliwości różnych grup interesariuszy (klientów, potencjalnych i  faktycz-
nych dostawców oraz pracowników). Ponadto działając na rzecz np. lokalnych społecz-
ności, korzystnie kreują wizerunek firmy, wzmacniając w ten sposób pozycję przedsię-
biorstwa na rynku oraz wyprzedzając konkurencję. Ze względu na charakter usług (na 
rzecz populacji w  wieku poprodukcyjnym) założenia społecznej odpowiedzialności 
biznesu powinny być wpisane w modele biznesowe, gdyż niemożliwym jest prowadze-
nie firmy na rzecz seniorów przy wyłącznym skupieniu na maksymalizowaniu zysków. 
Prywatne placówki opiekuńcze dla seniorów to słabo zidentyfikowana nisza na rynku, 
która z punktu widzenia formalno-prawnego nie jest nawet dostatecznie obwarowana 
prawnie (w przeciwieństwie do publicznego sektora). Specyfika rynku usług „srebrnej 
gospodarki” w  Polsce charakteryzuje się między innymi niemożliwością odniesienia 
się do jakiegokolwiek innego rynku w Europie czy na świecie (inna demografia, uwa-
runkowania społeczno-kulturowe czy socjoekonomiczne). Obecnie odbiorcami usług 
są „roczniki wojenne” i pierwsze urodzone po II wojnie światowej. Z punktu widzenia 
potrzeb tych dwóch podgrup, jak również ich chęci i możliwości funkcjonowania, nie-
łatwo opracować taki zakres świadczeń, który byłby „szyty na miarę” każdego klienta, 
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jak w  przypadku usług np. stricte zdrowotnych. Zachęcając klienta do zamieszkania 
w domu seniora, oczywiście warto uwzględnić różny standard usług bytowych, opie-
kuńczych czy diety. Niemożliwym jest natomiast dostosowanie się w 100% do faktycz-
nych potrzeb np. 100 pensjonariuszy, dla których prowadzona jest działalność. Jak więc 
zorganizować funkcjonowanie takiego domu, by osiągać zyski i  jednak spełniać w jak 
najszerszym zakresie oczekiwania mieszkańców? Wdrożenie założeń społecznej od-
powiedzialności biznesu umożliwi przede wszystkim poznanie na poziomie lokalnym 
potencjalnych grup odbiorców działalności. To pozwoli na podjęcie decyzji, na której 
grupie chcemy się skupić i w jakim standardzie projektować zakres usług. Przy uwzględ-
nieniu specyfiki, warunków lokalnego otoczenia, możliwe jest również odnalezienie 
zasobów ludzkich (pracowników, dostawców), które pomogłyby współtworzyć dzia-
łalność na rzecz seniorów. Funkcjonując w obszarze usług (w przeciwieństwie do dzia-
łalności produkcyjnej), należy pamiętać, że personel jest faktycznym kreatorem jakości, 
a w konsekwencji „wizytówką” firmy. Dlatego też stosując się do wytycznych społecznej 
odpowiedzialności biznesu, firma powinna zapewniać  personelowi takie warunki, by 
mógł i chciał wywiązywać się ze swoich obowiązków na odpowiednim poziomie. Jest 
to zadanie trudne, gdyż pracowników medycznych czy paramedycznych dotyczy więk-
sze ryzyko wypalenia zawodowego, do którego pracodawcy nie powinni dopuszczać. 
W polskich warunkach problemem są również: niskie zarobki i znaczna rotacja pracow-
ników, które przyczyniają się właśnie do szybszego wypalenia zawodowego, co z kolei 
może zwiększyć ryzyko zaniedbywania czy niestarannego wykonywania obowiązków. 
W konsekwencji „cierpi” (w ujęciu również dosłownym) mieszkaniec domu, czyli klient. 

Niewłaściwe zrozumienie specyfiki usług senioralnych może spowodować lawi-
nę negatywnych konsekwencji dla często nie do końca świadomego klienta i  samej 
placówki, która zaniedbuje i  personel, i  samego odbiorcę usług. W  domach seniora, 
w których stawia się na zysk, nie bacząc na zaspokajanie potrzeb różnych grup intere-
sariuszy (pracowników i klientów), dochodzi do nadużyć ze strony pracowników. Zda-
rzają się kradzieże mienia (pracodawcy i mieszkańców domu), na porządku dziennym 
jest powierzchowne, czy wręcz symulowane wykonywanie obowiązków. Ma to zwykle 
miejsce w placówkach, w których nie przemyślano starannie strategii zarządzania, nie 
uwzględniono lub nie realizowano podstawowych mechanizmów kontroli i  nadzoru, 
ale przede wszystkim nie uwrażliwiano personelu na specyfikę pracy na rzecz seniorów. 
Być może trywialnym, ale i dobitnym sposobem poprawy sytuacji jest uświadamianie 
i przypominanie pracownikom, że wykonują zawód zaufania publicznego i pomagają 
w codziennych czynnościach nie „umierającym staruchom” (jak nieraz określają swoich 
podopiecznych) tylko czyimś matkom, ojcom czy po prostu osobom, które kiedyś dla 
kolejnych pokoleń budowały warunki życia. 



389

Czynniki organizacyjne oraz zasady społecznej odpowiedzialności biznesu a tworzenie 

modeli biznesowych prywatnych domów seniora w Polsce

Postępowanie zgodne z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu minimali-
zuje ryzyko zaniedbania czy zaniechań względem klienta, przez budowanie więzi na po-
ziomie emocjonalnym i społecznym. Sposoby realizacji tych założeń zależą od modelu 
biznesowego danego domu seniora. Może być to osiągane przez dodatkowe szkolenia, 
zajęcia integracyjne między mieszkańcami domu a  personelem, jak również poprzez 
różne zabiegi, mające na celu stworzenie zgranego, rozumiejącego się i  szanującego 
zespołu. Możliwości jest wiele, w zależności od założeń modelu biznesowego i faktycz-
nego sposobu realizacji tych założeń. Przykładem jest podejście zagranicznych (niemie-
ckich, czy holenderskich) przedsiębiorstw, dla których brak szacunku, zrozumienia czy 
cierpliwości wobec mieszkańca takiego domu, względem personelu, byłyby po prostu 
niedopuszczalne.

Wnioski

W świetle dotychczasowych ustaleń, dotyczących modeli biznesowych prywatnych do-
mów seniora w Polsce, można uznać, że głównymi mankamentami są: 

 · brak rzetelnie opracowanej i realizowanej strategii przedsiębiorstwa,
 · chaotyczne zarządzanie,
 · brak zrozumienia mechanizmów funkcjonujących na polskim rynku usług „srebrnej 

gospodarki”, 
 · niezrozumienie istoty społecznej odpowiedzialności biznesu, której założenia uła-

twiłyby funkcjonowanie przedsiębiorstw na polskim rynku usług senioralnych,
 · nadmierna rotacja pracowników,
 · brak poszanowania godności i liczenia się ze zdaniem klienta,
 · niespełnianie przez podmioty większości standardów zgodnych z unijnymi normami.

Wyszczególnione wyżej wady funkcjonowania domów opieki nie zmieniają faktu, 
że placówki te są niezbędne. Wymagają natomiast wdrożenia i  respektowania właści-
wej polityki w  zakresie opieki senioralnej. Konieczne jest zwiększenie inwestycji, uru-
chomienie pożądanych inicjatyw − także prywatnych − w zakresie budowy placówek 
opiekuńczych, ale tylko takich, które spełniają podstawowe warunki. Ich model musi 
łączyć cechy biznesowego przedsięwzięcia (by firma osiągała zysk) z realizacją potrzeb 
społecznych (by klient zaspokoił potrzeby i oczekiwania).

Z pewnością pierwszym rozsądnym krokiem byłoby zastanowienie się nad architekturą 
modelu biznesowego przedsięwzięcia, która odpowiadałaby realnym możliwościom inwe-
stora, a nie stanowiła tylko wzór teoretycznego opracowania, dołączonego do dokumentacji 
w celu zarejestrowania podmiotu funkcjonującego na polskim rynku usług senioralnych. Na-
stępnie warto skorzystać z doświadczenia podmiotów realizujących podobny zakres usług, 
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np. w Niemczech, Holandii czy Belgii, dla których społeczna odpowiedzialność biznesu to 
nie pusta fraza, stosowana jako kolejne narzędzie marketingowe, ale podejście systematycz-
nie realizowane na każdym poziomie funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Ostatni akapit artykułu może wydać się zbyt emocjonalny i nie do końca obiektywny 
z punktu widzenia naukowego. Jednak liczne przykłady niewłaściwego funkcjonowania 
domów opieki/seniora [Lisowski 2013; Targaszewska 2015] oraz pochopne zachęcanie 
(tworzenie bańki spekulacyjnej), zwłaszcza przedsiębiorców funkcjonujących na ryn-
kach finansowych i deweloperskich, do rozpoczynania działalności w sektorze „srebrnej 
gospodarki”, nie mogą pozostać bez następującego komentarza. 
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Introduction

A world famous sentence of Socrates “There is only one good, knowledge, and one evil, 
ignorance” can refer to every sphere of life, including the economic one. This motto is 
of particular importance in a socially responsible enterprise that does not ignore its 
impact on the internal and external environment, but instead strives to acquire kno-
wledge of its own socio-economic and environmental potential, tries to measure it, 
manage, and transparently communicate to the stakeholders. The company assumes 
that this attitude is desirable for the current system of values in the economic and 
social life, and it presents in its performance reporting. However, “the need for acco-
untability will remain as long as we do not become angels” [Mattessich 1994, p. 366], 
consequently there is the need for a guardian of the order and credibility, i.e. need for 
accounting and assurance also in case of the sustainability reporting. Sustainability 
assurance is the way for entities to provide their stakeholders with the status of socially 
responsible corporate performance that leads to sustainability. This approach is in line 
with the legitimacy theory.

The objective of this paper is to present the importance and development of sus-
tainability assurance carried out in the light of legitimacy theory. The paper draws argu-
ments from literature to identify the roles of legitimacy theory in sustainability account-
ing and sustainability assurance. In order to achieve the objective of this paper, we try to 
find the answers to the following research questions: 

 · how does the sustainable assurance develop in the light of the legitimization theory, 
 · what is the role of sustainability assurance in legitimizing the social responsible en-

tity/organization.
The research method used in order to answer these questions consisted in a critical 

analysis of literature as well as regulations and standards related to sustainable assur-
ance. Synthesis of the conclusions, reached by induction in particular parts-steps of the 
paper, enabled to formulate the key findings of the analysis. On the basis of a positive 
approach it may be concluded that the sustainability assurance may be a tool of a sus-
tainable business legitimacy. Inductive reasoning allows to identify key determinants for 
the development of sustainable assurance and anticipate the directions of its change. 
Extending the application of the legitimacy theory in accounting research, in particular 
in the dimension of sustainability assurance, can increase the transparency of data in 
a socially responsible enterprise. The applications is also expected in terms of the pro-
jected development of sustainability assurance. 



397

Sustainability Assurance in the Light of the Legitimacy Theory

Sustainability accounting as a legitimacy maintenance tool

Legitimacy is a mandate to act, to give something a legal force, to sanction. Legitimacy is 
also considered to be a generalized perception or an assumption that the entity’s actions 
are desirable or appropriate in a socially constructed system of norms, values, beliefs and 
definitions [Suchman 1995, p. 574; Deephouse, Suchman 2008, pp. 51–52]. Legitimacy in 
an enterprise is derived from its subordination to social norms and the law, based on ethi-
cal values [Zyznarska-Dworczak 2018, p. 500]. The approach helps understand the need 
to develop non-financial reporting and sustainability assurance whose aim is precisely to 
present and justify the legality of corporate activity given the contributions to internal and 
external environment expected by stakeholders. This is consistent with the basic premise 
of the theory of legitimacy. 

Legitimizing for a company means the authorization to act justified by rational prem-
ises whereas demonstrating the legality of action is perceived as having a fair impact on 
its environment. A “social contract” as the basic assumption of the legitimization theory 
results from the company`s need for social acceptance of its activities. Broadly, legiti-
macy theory indicates that organisations may try to legitimise their activities by engag-
ing in CSR reporting in order to get approval from society in support of their continued 
existence and “license to operate” [Belal 2008, p. 14]. Haniffa and Cooke [2005] also ar-
gue that sustainability reporting might be used to legitimize corporate activities toward 
creditors and shareholders, thus providing incentives to engage in reporting.

In recent years, the theory of legitimacy has been used by many accounting research-
ers who have dealt with enterprise reporting, in particular with the social and environ-
mental issues [Patten 1991; Brown, Deegan 1998; O’Donovan 2002; Deegan 2002, 2007: 
Deegan et al. 2002; Cho, Patten 2007; Deephouse, Suchman 2008; Archel et al. 2009; 
Krasodomska 2013; Sułkowski, Fijałkowska 2013a, 2013b; Zyznarska-Dworczak 2017]. The 
dominant status that legitimacy theory has attained in social accounting research, has 
contributed to understanding of the motives and the incentives that lead firms’ manag-
ers to engage in social and environmental disclosure activities. Nevertheless, despite 
its widespread application, theory of legitimacy is still an underdeveloped theory and 
needs further refinements [Archel et al. 2009]. There is also very little scientific research 
using legitimacy theory in sustainability assurance area. 

The development of sustainability assurance in practice

The present-day format of reporting is mainly a product of the rapid civilization changes, 
influenced also by the growing awareness of CSR and sustainability expectations followed 
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by the need to report achievements in these areas. At the same time, financial crises have 
contributed to the loss of confidence and trust in performance reporting, which has had 
a significant impact on increasing the importance of sustainability assurance. In order to 
make sustainability reports credible, their relevance and reliability must be confirmed. This 
is where auditing and providing assurance to sustainability reports becomes important. 
Assurance can be seen as a central element in holding important economic entities acco-
untable to their stakeholders [O’Dwyer, Owen 2005]. Sustainability assurance has beco-
me a way to gain credibility and trust in the eyes of the stakeholders and shareholders of 
sustainable entity. Sustainability assurance is at an early stage of development – both its 
theoretical and practical dimension. Its development has a significant impact on the legiti-
macy of sustainable aspirations of companies.

Currently, in most countries the social and environmental performance is still reported 
and verified voluntarily. In contrast to financial reports, where measurement, control sy-
stems and standards are sophisticated and assurance processes are well established, the 
assurance of sustainability reports is still developing and is also mostly voluntary. Further-
more verification of non-financial information is limited by its specific character like subje-
ctivity, prospectiveness, the ensuing uncertainty, difficulty to measure the effectiveness of 
activities disclosed in the report, difficulties in the data comparison, as well as strains con-
cerning the definition of limits of completeness and risk of using boiler-plate templates. 

As there is no mandatory format of presenting non-financial data and neither there 
are clearly defined methods of their verification, there is a risk of presenting unreliable 
non-financial information to stakeholders.

Due to the lack of a single, required sustainability frame work, companies with volun-
tary sustainability disclosures have used third-party attestation as a signal to the market 
for the validity of the information [e.g., Bagnoli, Watts 2017; Perego 2009; Peters, Romi 
2014]. The Big Four firms are market leaders in sustainability assurance [Flasher et al. 
2018]. Flasher et al. [2018, p. 21] underline that within the Big Four firms, the consulting 
or advisory function typically engages in sustainability attestation rather than the as-
surance function. 

There is, so far, no generally accepted standard for assurance of sustainability re-
ports. Some countries, e.g. the Netherlands, have created their own standards. In the 
international context, it is expected that reliability of non-financial reporting will be 
ensured by assurance processes based on recognised and professional international 
reporting standards such as AA1000, Assurance Engagements Other than Audits and 
Reviews of Historical Financial Information (ISAE) 3000 or by assurance services provided 
by auditors in line with the 3000. The characteristics of the most widely used assurance 
standards are provided in the table 1. 
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Table 1. The characteristics of AA1000 and ISAE 3000 Standards 

AA1000 ISAE 3000

Focus Relevance of reported information Procedural guidance

Scope Open-scope approach and stakeholder-
based materiality

Subject matter 
predetermined with reporter 
and assurance provider

Users Professional accountants and also non-
accountants Professional accountants

Source: own elaboration. 

Overall, the ISAE 3000 standard tends to be used by accounting firms involved in 
sustainability assurance, whereas the AA1000 standard is used by assurance providers 
from consulting firms [Boiral et al. 2018]. The diversity of standards and their exces-
sive level of generalisation give rise to considerable problems related to the research 
methodology as well as the responsibility of auditors. In this context, it seems impor-
tant to make them uniform and to introduce explicit verification guidelines [Kutera, 
Zyznarska-Dworczak 2018, p. 111].

According to IIRC [2011] and Kolk [2011], external assurance of sustainability reports 
is mainly a large-company phenomenon. Around half of the world’s 250 biggest com-
panies had some form of third-party commentary on their sustainability reports, while 
40% utilized formal assurance statements by an independent professional assurance 
provider. It is likely that the verification of sustainability data will become more com-
mon, although there are also companies that have stopped the verification they had 
done earlier. In the KPMG Survey [2017] it is stated that the number of companies in-
vesting in third-party assurance of their CR reporting has grown steadily since 2005. It 
is presented in the figure 1. 
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Figure 1. Growth in independent sustainability assurance worldwide

Source: Own elaboration based on KPMG Survey (2017).

The KPMG Survey [2017] indicates also that assurance of data concerning corpora-
te responsibility is now accepted standard practice among G250 companies with more 
than two thirds (67 percent) of these companies seeking assurance. The data suggests 
that assurance rates increase most rapidly in countries where high rates of reporting 
on corporate responsibility have been achieved. For example, between 2015 and 2017 
there was a 14 percentage point increase in assurance of corporate responsibility data 
in Taiwan and Japan, and a 12 percentage point increase in the US – all of which have 
high CSR and sustainability reporting rates of 88 percent or above [KPMG Survey 2017]. 
The data published in 2017 indicates that third-party assurance of ESG data is now used 
by almost 40% of S&P Global 1200 companies. This represents a 52% increase from 2013, 
when only one in four companies included assurance statements for their nonfinancial 
data [The Conference Board/Bloomberg, 2017]. 

The use of ESG Assurance by S&P Global 1200 Companies (2013–2016) from different 
regions of the world is presented in the figure 2. 
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Figure 2. Use of ESG Assurance by S&P Global 1200 Companies (2015–2016)

Source: The Conference Board/Bloomberg 2017.

European companies are furthest ahead in application of ESG assurance. In the S&P 
Global 1200 61% of European companies present assurance statements in their sustaina-
bility reports. Companies in the Asia-Pacific region are also familiar with the external 
assurance practice, with almost half of the companies in this region choosing to apply 
assurance of their ESG data. Companies in North America however lag considerably, with 
only 16% of them choosing to perform the assurance of their nonfinancial data. While 
this is a relatively low figure, it is worth noting that it is almost double the amount from 
five years ago [The Conference Board/Bloomberg 2017].

Based on the above analysis of sustainable assurance practice in the biggest compa-
nies worldwide we may conclude, that even though there is an increasing importance of 
the assurance and the awareness on that is already widely spread, however the sustaina-
ble assurance remains still an important challenge for the practice. 

Sustainability assurance as a legitimizing tool

As highlighted by the neo-institutional approach to sustainability reporting [e.g., Cho, 
Patten 2007; Gürtürk, Hahn 2016; Michelon et al. 2015; O’Dwyer et al. 2011], the assuran-
ce process is driven by a search for legitimacy by organizations. Though assurance is ge-
nerally not mandatory for sustainability reports, there is an evidence that many analysts 



402

Beata Zyznarska-Dworczak, Justyna Fijałkowska

and investors, including investors who do not consider themselves social investors, con-
sider assurance important [GRI 2011]. The development of standards on sustainability 
assurance has contributed to better verification processes and improving the credibility 
of statements [Adams, Evans 2004; Fonseca 2010; Manetti, Becatti 2009]. 

According to the findings of research carried out by Faisal et al. [2012], companies 
with additional voluntary assurance statements disclose more sustainability information 
compared with organizations without those statements. Faisal et al. explain that “from 
the legitimacy perspective, the adoption of such voluntary assurance statements may 
lift the reputation of companies and strengthen and legitimise their social responsibility 
activities”. They clearly stated that “‘voluntary’ assurance statements play an important 
role in improving the credibility of disclosed information” [Faisal et al 2012, p. 20].

Boiral et al. 2018 indicate two main reasons that the assurance process improves the le-
gitimacy of sustainability reports: first, sustainability assurance seems to be correlated with 
the quality of reports, the reliability of information disclosed by companies and corporate 
governance [Ball et al. 2000; Kolk and Perego 2010; Moroney et al. 2012; Park, Brorson 2005; 
Perego 2009; Simnett et al. 2009]. Second, sustainability assurance tends increase the sta-
keholders’ confidence in the disclosed information [Hodge et al. 2009; Manetti, Toccafondi 
2012; Moroney et al. 2012; Simnett et al. 2009]. O’Dwyer et al. [2011] qualitatively examined 
how assurance practices and underlying legitimization strategies in a large accounting firm 
shaped up differently among key constituencies. They indicate that developing pragmatic 
legitimacy with clients depends on establishing moral legitimacy with non-client users of 
assurance statements while securing moral legitimacy with non-client users is contingent 
on acquiring pragmatic legitimacy with the firm’s internal Risk Department. They highlight 
also that the practitioners’ legitimation strategies are underpinned by a commitment to 
opening up dialogue within the assurance process which is evident in their engagement 
with potential users of assurance and their efforts to expand assurance statement content 
and encourage user influence over what is assured. 

It is worth mentioning that in the process of non-financial information assurance the 
key are ethical issues. Some of the assurance providers conduct quite symbolic and su-
perficial verification of non-financial information. According to Boiral et al. [2018] this 
may be related to the commercial and contractual nature of sustainable assurance which 
is often considered by companies as a legitimization tool rather than an in-depth verifi-
cation of the quality and transparency of sustainability reporting. In order to avoid this, 
high quality and professional ethics of auditors are prerequisite. 

Legitimizations via sustainability assurance may appear to be techniques of neutraliza-
tion [Strutton et al. 1994; Sykes, Matza 1957; Vitell, Grove 1987] that is “impression manage-
ment tactic used to rationalize, through socially acceptable arguments, the occurrence of 
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unethical behavior or negative impacts” [Boiral 2016, p. 752]. Therefore, following Abbott 
[2014] we highlight that professionalism implies the diligent application of the knowledge, 
methods, values and standards associated with a specific profession, that are required in 
sustainability assurance if it is legitimize the status of the sustainable business and bring 
the credibility to the information disclosed. 

Conclusions

The conclusions reached from the perspective of legitimacy theory present sustainability 
assurance as a response provided by accounting to the need to legitimise the company`s 
compliance with the principles of sustainable development. Extension of the scope of non-
financial information provided by socially responsible companies in their performance re-
ports has not been matched by a parallel development of independent audit, which created 
a gap in the practice of presenting verifiable and reliable information. Bridging this gap is 
especially important for socially responsible companies as, in the age of CSR, credible per-
formance communication is one of the key tools demonstrating the legality of corporate ac-
tivity perceived as a fair contribution to internal and external environment. As companies and 
investors increasingly continue to make business decisions based on sustainable information 
disclosed, the quality of this information will become paramount. One of the ways to ensure 
verifiable non-financial reporting may be through their mandatory external verification. 

The growing need to legitimize the socially responsible corporate status requires 
further in-depth scientific research which would create theoretical framework concern-
ing integration of multidimensional financial and non-financial data, measurement of 
the socio-economic potential in a socially responsible company, and the use of results to 
improve accountability. These are the key determinants of the effective use of sustain-
ability assurance as a tool of legitimacy.
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Abstract: Cultural tourism develops on the basis of tangible and intangible products of 

human activity inherited and transmitted to future generations. These goods have eco-

nomic and ethical value. The economic value concerns the commercial and profit ma-

king and the ethical connects with the use of cultural goods in accordance with ethical 

standards. The realization of values and ethical norms by people associated with cultural 
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Wstęp

Turystyka jest działalnością zróżnicowaną, bowiem dotyczy aspektów gospodar-
czych, kulturowych, zdrowotnych, wychowawczych, edukacyjnych, przestrzennych. 
W  świadomości jednostkowej i  społecznej powszechnie rozumie się turystykę jako 
wartość ekonomiczną, urzeczywistnianą poprzez działalność różnych przedsiębiorstw 
oraz instytucji nastawionych na osiąganie zysku. Turystyka jednak to nie tylko war-
tość gospodarcza, ale również kulturowo-etyczna, nastawiona na poznawanie dóbr 
kultury materialnej i  niematerialnej, dóbr przyrody i  jej tworów. Dobra te to m.in.: 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2018
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190

Tom XIX | Zeszyt 11 | Część II | ss. 409–421



410

Jan Sikora, Agnieszka Wartecka-Ważyńska

 · Przedmioty, miejsca i zjawiska związane z historią:
 · zabytki architektoniczne,
 · zabytki historyczne,
 · miejsca pamięci narodowej.

 · Sztuka:
 · dzieła sztuki i wyroby rzemiosła artystycznego,
 · instytucje gromadzące dobra kultury materialnej (np. muzea, biblioteki).

 · Zjawiska życia będące wykładnikiem typu i poziomu współczesnej kultury:
 · osiągnięcia techniczne, gospodarcze i naukowe,
 · instytucje kulturalne prowadzące działalność kulturalną i kulturalno-rozrywko-

wą (np. kluby, teatry, kina, kawiarnie),
 · zjawiska życia kulturalnego (np. imprezy, festiwale),
 · organizacja i  sposób życia innych grup społecznych (np. wzory zachowań, 

moda, style życia, konsumpcja).
 · Kultura ludowa (np. działalność artystyczna, stare budownictwo, rzemiosło, itp.).
 · Przyroda, jako wartość kulturowa (np. twory przyrody mające szczególne znaczenie 

symboliczne).
 · Zagospodarowanie turystyczne (tylko te elementy, które będą zawierały założone 

właściwości dóbr kultury, np. wyposażenie bazy turystycznej w urządzenia kulturalne) 
[Gaworecki 2003, s. 20].

Wymienione dobra stanowią przedmiot zainteresowań turystyki kulturowej, inspirują 
jej rozwój, a turystyka wzbogaca, chroni, popularyzuje dobra i wartości kulturowe. Słusz-
nie podkreśla K. Przecławski, [1996, s. 34], że turystyka może być traktowana jako funkcja 
kultury, element kultury, przekaz kulturowy, spotkanie kultur i czynnik przemian kulturo-
wych. Dobra kulturowe są przedmiotem potrzeb i motywacji turystów, cenionymi przez 
nich wartościami, które należy poznawać i chronić zgodnie z normami etycznymi.

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych wartości i norm etycznych w ujęciu 
przedmiotowym i podmiotowym funkcjonujących w turystyce kulturowej. Ukazanie ich 
poznawczego i  aplikacyjnego aspektu oraz potrzeby wdrażania i  promowania wśród 
osób odpowiedzialnych za turystykę kulturową oraz turystów. Podstawą napisania ar-
tykułu była analiza materiałów wtórnych zaczerpniętych z  literatury przedmiotu oraz 
kodeksów etycznych.

Normy etyczne w turystyce kulturowej i ich źródła

Turysta uczestnicząc w  tworzeniu i  odnowie dóbr kultury staje się równocześnie kon-
sumentem, mając możliwość poznawania ich wartości oraz przekazywania innym treści 
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estetycznych, poznawczych i moralnych. „Podróżują nie tylko turyści. Podróżują przed-
mioty kultury i  obrazy” [Urry 2007, s. 247]. W  podróży tej przy odpowiedniej edukacji 
i etycznym podejściu, dobra turystyczne stają się podłożem rozwoju turystyki kulturowej. 
Turystyka w ogóle, w tym turystyka kulturowa posiada w sobie nie tylko charakterystycz-
ne obszary przedmiotowego zainteresowania lecz także zawiera istotny aspekt ludzki, 
związany z człowiekiem i jego podmiotowością. W turystyce uczestniczą bezpośrednio 
lub pośrednio właściciele, menedżerowie, pracownicy firm turystycznych, pracownicy 
instytucji administracji publicznej (rządowej, samorządowej), organizacji społecznych, 
społeczności obszarów recepcji turystycznej oraz turyści. Wszystkim w swojej aktywno-
ści, na rzecz turystyki nie mogą być obce wartości i  normy etyczne [Sikora, Kaczocha, 
Wartecka-Ważyńska 2017, s. 57]. 

Pierwszą wartością naczelną jest wartość osoby ludzkiej oraz służąca jej norma per-
sonalistyczna. Wartość ta w  etyce łączy się z  „konkretnym człowiekiem”, z  „kimś” a  nie 
z „czymś”, czyli rzeczą, przedmiotem. Człowiek bowiem jest podmiotem swego istnienia, 
myślenia, poznawania i działania przez przyrodzony „fakt wolności, bycia wolnym w dzia-
łaniu”. Wolnym człowiekiem może być tylko ten kto „sam dla siebie jest podmiotem działa-
nia” [Wojtyła 1982, s. 124]. Norma personalistyczna nakazuje akceptację osobowych celów 
życia, które ktoś osobiście już zaczął realizować, lub „nosi” w sobie dopiero możność – po-
tencję do sformułowania i realizacji; norma zakazuje przedmiotowego (instrumentalnego) 
wykorzystywania osoby. To znaczy, że nie wolno wykorzystywać ludzi jako środków słu-
żących do zdobywania bogactwa, władzy politycznej, budowania potęgi politycznej pań-
stwa itp. Gdy osoba ludzka, stwierdza K. Wojtyła [1969, s. 80] podlega przedmiotowemu 
wykorzystywaniu czy to przez inne osoby, czy przez instytucje, albo zostaje instrumentem 
produkującym tylko bogactwo, wtedy przestaje być wartością.

Uwzględniając wartość osoby, jako wartość naczelną w  koncepcji etycznej dla tu-
rystyki, w tym turystyki kulturowej, należy odnosić ją personalistycznie do wszystkich 
osób: właścicieli firm turystycznych, wszystkich pracowników, działaczy, polityków zaj-
mujący się samorządową i państwową polityką turystyczną, oraz samych turystów.

Najwyraźniej omawiane wartości i  normy pojawiają się w  ramach relacji turyści – 
właściciele oraz pracownicy firm turystycznych, którzy powinni wszystkich traktować 
podmiotowo, tzn. uznawać turystów jako osoby, które pragną w  krótkim przeważnie 
czasie zrealizować swoje osobowe cele przy profesjonalnej pomocy. Podmiotowe po-
dejście do turystów powinno być przede wszystkim poważne, uprzejme i życzliwe. Wy-
kluczona musi być ironia i lekceważenie. 

Drugą wartością i normą w turystyce kulturowej komponującą się z wartością naczel-
ną jest wartość Innego. Przyjmuje ona, że poznawanie podczas podróżowania turystycz-
nego ludzi, właśnie Innych należy uznawać jako wartość osobową. Respektowanie Innego 
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człowieka, nawet gdy spotykamy go na krótko powinno spełniać się przez „widzenie 
w nim” osoby, której przysługuje godność, tzn. podmiotowe traktowanie ze strony tury-
sty chociażby przez podjęcie osobistej rozmowy, przez wyrażanie zainteresowania kul-
turą, w której Inny żyje. W sytuacjach tych należy kierować się normą prawdomówności, 
okazywania szacunku, a wzajemne poznawanie się musi odbywać się poprzez dialog, 
a nie przez monolog.

Trzecią wartością oraz normą jest tolerancja, rozumiana jako postawa wyrozumia-
łości człowieka wobec innych ludzi, do ich kultury, religii, sztuki, do cudzych światopo-
glądów. Urzeczywistnianie wartości tolerancji zakłada przyjęcie normy etycznej naka-
zującej akceptację inności, tzn. respektowania jej istnienia, jako szacunek i pragnienie 
poznania, zrozumienia odmiennej kultury, religii, sztuki, poznania cudzych wartości oraz 
norm etycznych. Pracownicy branży turystycznej powinni rozpowszechniać wartość 
i normę tolerancji wśród turystów oraz nakłaniać ich do jej respektowania [Sikora, Ka-
czocha, Wartecka-Ważyńska 2017, s. 167].

Znaczącą wartością etyczną w turystyce kulturowej jest człowieczeństwo oraz po-
wiązane z nią normy moralne. W Manifeście Globalnej Etyki Gospodarczej (uchwalony 
przez ONZ 6 października 2009 roku, zwanym dalej Manifestem) przyjęto naczelną war-
tość (w etyce zwaną) „zasadą człowieczeństwa”. Mówi ona, że „Każda istota ludzka – bez 
względu na wiek, płeć, rasę, kolor skóry, zdolności fizyczne i umysłowe, język, religię, 
poglądy polityczne, czy też pochodzenie narodowe lub społeczne – posiada niezbywal-
ną i w pełni nienaruszalną godność... Ludzie zawsze muszą być podmiotem praw, muszą 
być celem, a nie środkiem – nie wolno dopuścić, by stawali się przedmiotem komercjali-
zacji i industrializacji w ekonomii, polityce, mediach, instytucjach naukowych czy w kor-
poracjach przemysłowych”. Stwierdza się następnie, że człowieczeństwo jest „podsta-
wową zasadą globalnej etyki gospodarczej... Bycie człowiekiem powinno być etyczną 
miarą wszystkich działań gospodarczych” [Manifest… 2009]. Kierując się powyższym 
fragmentem można wyrazić pogląd, iż zasada człowieczeństwa stanowi syntezę trzech 
uprzednio opisanych wartości – osoby, wartości Innego oraz tolerancji. Wartości te 
tworzące „zasadę człowieczeństwa” preferuje także podstawowy dokument etyczny 
w branży turystycznej pod nazwą Światowy Kodeks Etyki dla Turystyki, wydany przez 
Światową Organizację Turystyki (WTO) w dniu 1 października 1999 roku. W art. 1 pkt 1 
tego Kodeksu wartości te wyrażono następującym zapisem: „Zrozumienie i propagowa-
nie wartości etycznych wspólnych dla całej ludzkości oraz szacunek dla innych przeko-
nań religijnych, filozoficznych i moralnych są założeniami i zarazem konsekwencją odpo-
wiedzialnej turystyki. Podmioty zainteresowane rozwojem turystycznym i sami turyści 
winni przestrzegać i  doceniać wartość społecznych i  kulturowych tradycji wszystkich 
ludzi łącznie z mniejszościami i ludnością tubylczą” [Światowy Kodeks… 1999].
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W Manifeście i Kodeksie zawarte są szczegółowe normy moralne oraz zasady pro-
fesjonalno-etyczne, które dotyczą również polityki turystycznej w zakresie kultury. Wy-
brane tylko normy moralne posiadające odniesienie podmiotowe są skierowane bez-
pośrednio do osób, bądź dotyczą sytuacji kulturowych ważnych dla turystów. Normy te 
z obu kodeksów powinny być respektowane i urzeczywistniane przez wszystkie osoby 
pracujące w turystyce kulturowej.

Pierwsza najważniejsza norma wynika z treści wartości człowieczeństwa i mówi, że 
należy traktować osoby ludzkie podmiotowo w sensie prawnym, pracowniczym, kultu-
rowym oraz rasowym i religijnym, gdzie podmiotowość jest tożsama z godnością. Druga 
norma negatywna zabrania przedmiotowego (instrumentalnego) wykorzystywania lu-
dzi do realizacji celów ekonomicznych i politycznych. Następne normy podmiotowe od-
noszą się do konkretnych zachowań ludzi w ramach w ogóle turystyki, w tym turystyki 
kulturowej, a w szczególności do osób, które tworzą i kierują jej rozwojem. Przykładowo, 
norma nakazująca „szacunek dla jednostki ludzkiej”, jak też uznanie jej godności oraz 
przysługujących praw człowieka; norma nakazująca „popieranie dobra i  unikanie zła” 
w środowiskach turystycznych i w ogóle w życiu społecznym; norma zobowiązująca do 
poszanowania „życia ludzkiego”, jako szczególnego „ważnego dobra”; norma nakazują-
ca chronienie dóbr przyrodniczych, kulturowych przed negatywnymi skutkami ludzkiej 
działalności. Art. 4 Kodeksu brzmi: „Polityka i działalność turystyczna powinny być pro-
wadzone z  poszanowaniem artystycznego, archeologicznego i  kulturowego dziedzi-
ctwa, które należy ochraniać i przekazywać przyszłym pokoleniom; szczególną troską 
powinny zostać objęte dostępne dla turystów muzea i świątynie oraz miejsca przedsta-
wiające wartość historyczną i archeologiczną; powinno się zachęcać prywatnych właści-
cieli dóbr kulturalnych i zabytków do ich publicznego udostępnienia, gwarantując pra-
wa właścicieli do owych dóbr” [Światowy Kodeks… 1999]. Piątą wartością w turystyce, 
szczególnie w turystyce kulturowej jest wartość prawdy i norma prawdomówności. We-
dług klasycznej arystotelesowskiej definicji, prawda to sąd zgodny z obiektywnie istnie-
jącą rzeczywistością. Inaczej ujmując, prawda to sąd korespondujący z rzeczywistością, 
którego treść odpowiada stanowi rzeczy jakie sąd opisuje [Sikora, Kaczocha, Wartecka- 
-Ważyńska 2017, s. 125]. Pojęcie prawdy posiada zasadnicze znaczenie dla poznania, 
w tym poznania naukowego. Bardzo ważne jest w turystyce kulturowej.

Prawda jako wartość etyczna, w swoim urzeczywistnianiu odnosi się do opisu faktów 
i regulowana jest przez normę prawdomówności. Norma prawdomówności zobowiązu-
je do wypowiadania sądów, w myśl definicji prawdy; opisuje faktycznie istniejące stany 
rzeczy, w  tym faktycznie urzeczywistnione, przez ludzi wartości i  normy; zobowiązu-
je do maksymalizacji obiektywizmu poznawczego oraz minimalizacji subiektywnych 
odczuć. Tak rozumiana norma moralna prawdomówności powinna być respektowana, 
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zwłaszcza przez osoby pracujące lub działające w sferze publicznej (nauczyciele, urzęd-
nicy, politycy), w zakresie świadczenia usług publicznych (lekarze, policjanci, pracownicy 
gospodarki turystycznej). [Sikora, Kaczocha, Wartecka-Ważyńska 2017, s. 125].

Spełniania tej normy w  działalności turystycznej, szczególnie ważne jest przede 
wszystkim w pracy pilotów i przewodników turystycznych, w wyniku czego tworzy się 
etos zawodowy przewodnika i pilota turystycznego [Kruczek 2010]. W ramach tego eto-
su na czele wartości osobowych powinny być usytuowane: zdobywanie wiedzy przez 
ciągłe dokształcanie się; prawdomówność, życzliwość, empatia; spolegliwe opiekuń-
stwo, tolerancja dla odmiennych poglądów oraz podmiotowe traktowanie innych osób, 
czyli uznawanie wartości Innego. Wartość prawdomówności i funkcjonujące w ramach 
niej normy moralne w Kodeksie ujęto następująco: „Pracownicy sektora turystycznego 
są zobowiązani do dostarczenia turystom obiektywnych i uczciwych informacji o wa-
runkach podróży, pobytu i gościnności miejsca, do którego się udają; powinni zapewnić, 
żeby oferowany ich klientom kontrakt zawierał informacje o cenie, rodzaju i jakości ofe-
rowanych usług oraz o warunkach i konsekwencjach niewywiązywania się z kontraktu 
przez dostarczyciela usługi” [Światowy Kodeks… 1999]. 

W  turystyce kulturowej mają miejsce także inne szczegółowe wartości etyczne 
i normy moralne. Uzupełniają one etyczną koncepcję turystyki kulturowej. Są to: norma 
roztropności, która zaleca by każdy rozumny (racjonalny) człowiek przed podjęciem ja-
kiejkolwiek decyzji działania starannie rozważył, czy projektowane przedsięwzięcie nie 
spowoduje po jego zrealizowaniu szkody dla zdrowia drugiego człowieka (turysty), ro-
dziny, społeczeństwa. Jeśli takie negatywne skutki pojawiłyby się, to etycznym obowiąz-
kiem osoby pracującej w turystyce jest zaniechanie planowanych działań lub ich zmiana. 
Norma zalecająca właścicielom przedsiębiorstw turystycznych i pracownikom sprawo-
wanie roli „spolegliwego opiekuna” wobec turystów nakazuje świadczenie bezintere-
sownej pomocy w  każdej sytuacji – ratowania zdrowia, zapewnienia bezpieczeństwa 
i pełnego opiekuństwa oraz pomocy. Turyści płacą za usługi turystyczne, lecz opiekuń-
czość musi być bezinteresowna. Jeśli wyświadcza się ją wyraźnie, a nawet w nadmiarze, 
to zawsze ze strony turystów jest nagradzana w  różnych formach etycznej pochwały 
i promocji. Norma zalecająca poszanowanie zdrowia wskazuje, że zachowanie zdrowia 
turysty jest obowiązkiem profesjonalnym i etycznym przedsiębiorstwa turystycznego 
oraz jego pracowników. Norma zatem zobowiązuje do świadczenia usług turystycz-
nych, także w ramach turystyki kulturowej wspierających zdrowie jako pożądaną war-
tość przez każdego człowieka. Norma zalecająca poszanowanie wartości kultury, dóbr 
cywilizacyjnych oraz dóbr przyrody. Umożliwia ona wspieranie ochrony dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego oraz promowanie różnorodności kulturowej i biologicznej. 
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Praktyczne aspekty etyki w turystyce kulturowej

Przeważająca większość przedstawionych norm etycznych przypisana jest do pracow-
ników instytucji władzy publicznej, których obowiązkiem jest zapewnienie wszelkich 
warunków dla rozwoju turystyki kulturowej na swoim obszarze (kraju, województwie, 
powiecie, gminie, miejscowości) [Sikora, Wartecka-Ważyńska 2008, ss. 201–206].

Wśród norm etyczno-zawodowych obowiązujących pracowników administracji sa-
morządowej uwzględniających rozwój turystyki kulturowej oraz dobro turystów, należy 
dodatkowo wymienić: stwarzanie warunków ułatwiających przyjazd turystów; dbanie 
o odpowiednią infrastrukturę dla turystyki, o rzetelną i prawdziwą informację oraz wy-
soką jakość usług; stwarzanie warunków dostępności dla turystów miejsc i  obiektów 
reprezentujących istotne wartości kulturowe; ukazywanie autentycznych wartości od-
wiedzanej społeczności, a nie tylko tzw. sztucznych „atrakcji turystycznych”; zapewnie-
nie turystom wygodnego i bezpiecznego transportu, wygodnych i zdrowych warunków 
pobytu, bezpieczeństwa osobistego oraz opieki prawnej; przekazywanie turystom wie-
dzy o mieszkańcach terenów odwiedzanych, o ich obyczajach, etyce i religii; ułatwienie 
zrozumienia turystom tego, co dla mieszkańców stanowi wartość, ułatwienie posza-
nowania tych wartości, uszanowania odmienności; ukazywanie potrzeby ochrony śro-
dowiska naturalnego i kulturowego w miejscowości odwiedzanej oraz przestrzeganie 
przed niebezpieczeństwem ich niszczenia; informowanie o różnych możliwościach wy-
poczynku, propagowanie aktywnych jego form [Przecławski 1997, s. 61].

Powyższe normy etyczno-zawodowe przypisane pracownikom administracji samo-
rządowej, którzy wpływają na regionalną i lokalną politykę turystyczną, w tym turystykę 
kulturową mają zapewnić odpowiednie miejsce tej turystyki we wzajemnym zrozumieniu 
i poszanowaniu między ludźmi i społeczeństwami. Postulat ten nie zawsze można spełnić, 
szczególnie gdy chodzi o turystykę kulturową. Zaznaczyliśmy, że w tym rodzaju turysty-
ki istotną rolę pełni norma prawdomówności związana z  autentycznością materialnych 
obiektów kulturowych tworzących atrakcyjność turystyczną w  oczach turystów, takich 
jak: dzieła sztuki, obiekty architektoniczne (zabytki, zamki, pałace). Autentyczność kojarzy 
się z takimi pojęciami, jak: naturalność, szczerość, wierność samemu sobie, własna tożsa-
mość, własny charakter [Żemła 2014, s. 385]. „Często też autentyczność definiuje się przez 
negację, jako coś, co nie jest sztuczne, udawane, zakłamane lub fałszywe” [Nowacki 2010, 
ss. 7–10]. Autentyczność obiektywistyczna, prawdziwa odnosi się także do wiarygodnych 
informacji opisujących przyrodnicze, geograficzne, społeczne, kulturowe wartości danego 
obszaru, które tworzą cechę obiektywną i którą można poddać weryfikacji.

Masowemu turyście, nieposiadającemu wiedzy fachowej nie jest łatwo rozpoznać 
taką autentyczność. Branża turystyczna kierując się komercją przygotowuje turystom 
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różnego rodzaju iluzje, przedstawienia mające dać poczucie autentyczności obiektywi-
stycznej, które jednak w rzeczywistości są tylko sztucznymi pokazami, inscenizowaną 
autentycznością [Żemła 2014, s. 391]. Tworzone są w ten sposób zafałszowane obrazy 
odwiedzanych miejsc oraz kultur, do których zapraszają organizatorzy turystyki.

Rola autentyczności dla współczesnych turystów kulturowych się zmniejsza, gdyż: 
nie potrafią odróżnić „autentyku” od rekonstrukcji i zaspokajają w pełni świadomie swo-
je potrzeby poznawcze poprzez uczestnictwo w  „pseudowydarzeniach”, które są sta-
rannie przygotowane, aranżowane, całkowicie bezpieczne, dostarczające wystandary-
zowanych doświadczeń.

Problem ten interesująco opisuje socjolog turystyki D. Mac Cannell [2002, s. 147], 
który zwraca uwagę, że spojrzenie turysty polega na wdzieraniu się w cudze życie, co 
w normalnych warunkach byłoby nie do przyjęcia. Dlatego ludzie przyciągający wzrok 
turystów i miejscowi przedsiębiorcy turystyczni zaczęli projektować i tworzyć sztuczne 
turystyczne obszary zakulisowe, które „inscenizują autentyczność”. W tym celu powstają 
podesty, platformy i sale, wieże widokowe przeznaczone wyłącznie na użytek turystów. 
Sztuczne atrakcje turystyczne, „pseudowydarzenia” są odzwierciedleniem określonych 
reakcji ludzi wzbudzających zainteresowania turystów, którzy z  jednej strony chronią 
się przed wścibstwem obcych, a z drugiej wykorzystują okazję do zarobienia pieniędzy 
przez miejscowych. Są wynikiem kreowanych przez turystę sztucznych relacji społecz-
nych, nie zaś indywidualnej pogoni za naturalną autentycznością, której jest coraz mniej. 
W to miejsce wchodzi autentyczność na pokaz, której sukces jej eksponowania, przed-
stawienia zależy od wielu czynników, w tym relacji władzy w społeczności „gospodarzy”, 
czasowo-przestrzennej relacji do „gości”, rodzaju spojrzenia, z jakim ma się do czynienia.

Powyższe poglądy tworzą podstawę do sformułowania wniosku o  malejącym zna-
czeniu autentyczności obiektywistycznej w turystyce kulturowej; o łatwości budowy do-
świadczeń turystów na podstawie sztucznie kreowanych atrakcji; o tym, że autentyczność 
obiektywistyczna przestaje w ogóle mieć znaczenie we współczesnej turystyce kulturo-
wej. Podważane przeto zostają normy etyczne prawdomówności i wartość prawdy: nor-
my uznawania wartości Innego; normy dostarczania turystom obiektywnych i uczciwych 
informacji obowiązującej w relacjach międzyludzkich, takich jak: turyści-tubylcy; turyści-
przewodnicy i piloci; turyści-pracownicy informacji turystycznej; turyści-władze lokalne.

Turystyka kulturowa odpowiedzialna etycznie

Przedstawione wartości etyczne i normy moralne odniesione do turystyki kulturowej two-
rzą koncepcję etyczną zwaną etyką przekonań, powinności, obowiązków i odpowiedzial-
ności [Kaczocha, Sikora 2008, ss. 15–17]. Zaakceptowanie tych wartości i norm etycznych 
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przez większość rozumnych ludzi zaangażowanych poprzez różne formy pracy w turystyce 
kulturowej prowadzi do ich powszechnego uobecnienia. Wolna dobra wola wszystkich 
osób złączonych z turystyką, którzy akceptują i stosują owe normy etyczne inspiruje do wy-
rażania osobistych przekonań co do ich słuszności. Podstawę przekonań wobec słuszności 
funkcjonujących wartości i norm etycznych należy przyjąć jako powinność oraz indywidu-
alny obowiązek ich urzeczywistniania w praktyce turystyki kulturowej. Przyjęty obowiązek 
postępowania w praktyce turystycznej, zgodnie z etyką powinności i przekonań, wymaga 
poniesienia odpowiedzialności za ewentualne zaniechanie lub niewłaściwe wykonywanie 
obowiązków według przyjętych norm etycznych.

Koncepcja turystyki odpowiedzialnej etycznie oznacza „stosowanie jasnych i przej-
rzystych praktyk zgodnych z normami etyki oraz odpowiedzialne zarządzanie wszystki-
mi aspektami działalności, uwzględniające skutki odczuwane nie tylko przez właścicieli, 
lecz także pracowników, lokalne społeczności i środowisko naturalne. Polega zatem na 
wytwarzaniu trwałej wartości na rzecz właścicieli oraz całego społeczeństwa, z pożyt-
kiem dla długofalowych interesów obu stron” [Pender, Sharpley 2008, s. 350]. Chodzi o to, 
żeby powiększała się branża turystyki kulturowej nastawiona na kierowanie się w swojej 
działalności wartościami i normami zawartymi w turystycznych kodeksach etycznych. 
Współdziałanie zgodne z  zasadą zaufania wszystkich interesariuszy złączonych wokół 
turystyki kulturowej przyczyni się nie tylko do osiągania korzyści ekonomicznych, lecz 
przede wszystkim do rozwijania korzyści społecznych, ekologicznych i kulturowych. Ko-
rzyści owe pewniejsze będą, uważa J. Kowalczyk [2013, s. 86], gdy w branży turystycznej 
zostaną wprowadzone i przestrzegane czytelne normy etyczne dotyczące m.in.: 

 · poszanowania życia i godności człowieka; 
 · ochrony środowiska kulturowego i naturalnego; 
 · odpowiedzialności za słowo, za prawdziwość, rzetelność i autentyczność informacji; 
 · szacunku dla własności.

Etyka, która ma służyć turystyce kulturowej musi bazować na tożsamości obszaru tu-
rystycznego, jego walorach kulturowych, gospodarczych i przyrodniczych oraz miesz-
kańcach tego terenu. W działaniach tych należy podkreślać, że tylko uczestnictwo op-
arte na zasadzie „równy z równymi” może sprawić, że kontakty między kulturami staną 
się okazją do wzajemnego zrozumienia i poznania oraz do łagodzenia napięć między 
ludźmi. Dlatego w relacjach między kulturami należy popierać wszelkie skuteczne formy 
współdziałania. Należy skutecznie zapewniać mieszkańcom miejscowości turystycznych 
możliwość udziału w  planowaniu działalności turystycznej tak, aby mogli określać jej 
granice ekonomiczne, ekologiczne i kulturowe [Jan Paweł II 2013, s.58].

Kształtowanie etycznych treści turystyki kulturowej łączy się z potrzebą ustawicz-
nej edukacji. Bowiem turystyka kulturowa jest szczególnym zjawiskiem społecznym 
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i  zgodnie z  założeniami konstruktywizmu społecznego, podkreśla C. M. Paris [2011 
ss. 103–108], ma duże znaczenie edukacyjne i  wychowawcze. Przyczynia się do po-
znania i zrozumienia działalności turystycznej prowadzonej w środowisku lokalnym. 
Praktyczna strona turystyki kulturowej, jaką tworzą instytucje rządowe i samorządo-
we, organizacje pozarządowe, firmy turystyczne pokazuje, że często aspekty moralne 
schodzą na dalszy plan. Nie może być tak, zwraca uwagę J. Macbeth [2005, s. 89], że 
w polityce turystycznej, decyzjach planistycznych skierowanych na turystykę kulturo-
wą, na przyrodę i społeczność lokalną, kieruje się względami technicznego i politycz-
nego ich wykonania bez zainteresowania etyką i edukacją w tym zakresie. W dyskusji 
nad turystyką odpowiedzialną etycznie, T. R. George [2008, ss.16–22] w wyniku swo-
ich badań wyraźnie zaznaczył, iż zainteresowanie etyką, a  następnie odpowiedzial-
ne etycznie działania w turystyce kulturowej muszą być jednak szeroko preferowane 
w programach edukacyjnych studiów.

Propozycja powyższa w praktyce edukacyjnej, jak do tej pory, trudna jest do zreali-
zowania. Przemawia za tym opinia M. Kazimierczaka, który podkreśla, że „problematyka 
etyki i turystyki ujmowana łącznie, z trudem przebija się w dyskursie akademickim i cią-
gle sytuuje się na jego peryferiach (...). Wszystko to sprawia, że daremnie poszukiwać 
w literaturze przedmiotu jakiejś rozbudowanej teorii etyki turystyki, która mogłaby wy-
pełniać wyraźną lukę, jaka się pojawiła w badaniach nad aksjologicznym charakterem 
związków i relacji w turystyce” [2013, ss. 27–31], w tym w turystyce kulturowej.

Zakończenie

Turystyka kulturowa w gospodarce rynkowej to nie tylko działalność skomercjalizowana 
nastawiona na osiąganie zysków. W działalności tej konieczne jest stosowanie jasnych 
i przejrzystych zachowań osób w niej uczestniczących zgodnie z normami etyki. Obo-
wiązek ten dotyczy nie tylko właścicieli, menedżerów, pracowników firm związanych 
z turystyką kulturową, lecz także turystów, pracowników instytucji administracji publicz-
nej, organizacji społecznych i społeczności lokalnych. Turystkę kulturową nastawioną na 
poznawanie dóbr kultury i przyrody, które zaspokajają ludzkie potrzeby poznawcze oraz 
motywują do podróżowania należy chronić posługując się obowiązującymi wartościami 
i normami etycznymi. Do tych norm i wartości zalicza się m. in.: wartość człowieczeństwa 
rozumiana jako naczelna wartość ogólnoludzka przyjmująca, że każdy człowiek posiada 
niezbywalną i  w  pełni nienaruszalną godność. Godność ta wskazuje, że ludzie zawsze 
muszą być podmiotem praw, muszą być celem a nie środkiem wykorzystywanym w osią-
ganiu celu. Z wartością człowieczeństwa i godnością ludzką łączy się wartość Innego. Re-
spektowanie Innego człowieka jako wartości powinno spełniać się przez widzenie w nim 
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osoby, której przysługuje godność, podmiotowe traktowanie. Norma roztropności w tu-
rystyce zaleca przemyślane działanie nie powodujące szkody turystom, wartościom kul-
tury i przyrody. Norma „spolegliwego opiekuna” wobec turystów nakazuje świadczenie 
bezinteresownej pomocy w każdej sytuacji, ratowania zdrowia, zapewnienia bezpieczeń-
stwa, pełnego opiekuństwa. Norma tolerancji wskazuje na potrzebę stosowania postaw 
wyrozumiałości wobec innych ludzi, ich kultury, dóbr cywilizacyjnych i dóbr przyrody; 
postaw tolerancji w stosunku do poglądów, religii, szacunku dla „inności”. W turystyce 
kulturowej istotną wartością etyczną jest prawda i norma prawdomówności. Norma ta 
zobowiązuje do opisu faktycznie istniejących stanów rzeczy w kulturze, urzeczywistnio-
nych przez ludzi wartości i norm; zobowiązuje do maksymalizacji obiektywizmu poznaw-
czego oraz minimalizacji subiektywnych odczuć w kulturze.

Przedstawione normy etyczne obowiązujące w turystyce kulturowej tworzą koncep-
cję etyki przekonań, powinności, obowiązków i odpowiedzialności zwaną etyczną odpo-
wiedzialnością w turystyce kulturowej, którą można byłoby porównać do idei „fair play” 
funkcjonującej w sporcie. Korzyści zatem płynące z turystyki kulturowej (ekonomiczne, 
społeczne, ekologiczne, kulturowe) będą większe, gdy zostaną stosowane i przestrzega-
ne czytelne wartości i normy etyczne zapisane w kodeksach etycznych oraz uwzględnia-
ne w koncepcji etycznej odpowiedzialności w turystyce kulturowej. Do takich zachowań 
niezbędna jest jednak wiedza, aktywna postawa etyczna oraz odpowiednia edukacja, 
której jest jeszcze mało w programach nauczania na poziomie średnim i wyższym.
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Organizational Culture of State Institutions of Care 
on the Example of Social Welfare Homes for Elderly People

Abstract: The scope and shape of social welfare as a whole and of its organizational units remains 

under some significant transformations in the conditions of Polish reality. However, it is not witho-

ut complications and failures. Nevertheless, it seems that these changes are inclined towards the 

social welfare’s getting free from this “oppressive and bureaucratic” model of services provision 

to the benefit of a “caring” model that assumes autonomy and individualism of residents. In this 

article, I make an attempt to answer a question regarding the extent to which it is noticeable and 

experienced in social welfare homes to. Therefore, my aim is to outline the organizational culture 

encountered in the contemporary state-owned welfare centers in our country. 

Key words: social welfare home, institutional care model, values and norms, interactions 

within environments, qualitative research methods

Wstęp 

Instytucje pomocy społecznej powstały w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa i jego 
członków m.in. w zakresie opieki nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi czy samot-
nymi. Wśród nich znajdują się takie, które oferują nie tylko kompleksową, ale też cało-
dobową opiekę. Przeważnie jest ona sprawowana przez specjalnie do tego celu powo-
łane placówki, jakimi są domy pomocy społecznej (DPS) [Żółkowska 2004, ss. 168–170]. 
Przyjmując w swe progi ludzi niesamodzielnych, niedołężnych, niepotrafiących zadbać 
o siebie, domy pomocy społecznej powinny – jak sugeruje J. Wyczesany – kierować się 
zasadą, że: „najwyższą wartością jest człowiek” [Wyczesany 1998, s. 145]. Tym samym, 
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każdemu mieszkańcowi takiego domu należy zapewnić godność, intymność, rozwój 
osobowości, wolny wybór, a także poczucie bezpieczeństwa. Domy pomocy społecznej 
mają zatem zadbać nie tylko o właściwą opiekę, ale i o rozwój osobisty człowieka [Za-
wada 2010, s. 68]. Ponieważ w domach tych mieszkają ludzie w różnym stanie zdrowia, 
o odmiennych upodobaniach i zainteresowaniach, więc i zakres oraz poziom świadczo-
nych usług powinien być dostosowany do zindywidualizowanych potrzeb mieszkańców 
[Zbyrad 2014, ss. 19–20]. 

Jednak pomimo wieloletnich starań i nieustannego zabiegania o podnoszenie jakości 
pracy, instytucje te nie są w stanie zaspokajać w wystarczającej mierze potrzeb wszystkich 
osób zgłaszających się do nich z prośbą o wsparcie. Wynika to m.in. z tego, że wymagania 
są niejednokrotnie większe niż dostępne środki oraz, co istotne, świadczenia obejmują tyl-
ko część osób oczekujących na pomoc [Grabusińska 2013, s. 5]. Ponadto, trzeba pamiętać 
o tym, że takie placówki jak domy pomocy społecznej, ze swej natury, stanowią środo-
wisko zamknięte i przynajmniej częściowo odizolowane od otoczenia. W ich ramach wy-
stępuje podział na dwa, dające się wyraźnie wyodrębnić, środowiska, a są nimi: personel 
i mieszkańcy [Kosiorek 2012, ss. 233–243]. Wszystko to sprawia, że sposób, w jaki postrze-
ga się DPS nierzadko odpowiada goffmanowskiej wizji instytucji totalnej [Goffman 1975, 
ss. 150–177]. Rodzi się jednak pytanie, na ile jest to podyktowane stereotypowym i mocno 
zakorzenionym w naszym społeczeństwie podejściem do instytucji pomocowych, a w ja-
kiej mierze wynika z ich faktycznej kondycji i rzeczywistej sytuacji. 

W  niniejszym artykule autor stara się skonfrontować perspektywę goffmanowskiej 
instytucji totalnej z prospołeczną i wolnościową wizją domu pomocy. Przy czym za szcze-
gólnie istotne w wyjaśnieniu rozważanej kwestii uznano to, jaki mają charakter i jak prze-
biegają interakcje pomiędzy klientami a personelem. W relacjach tych skupia się bowiem 
„esencja” realizacji zasadniczych funkcji pomocy społecznej, a podstawowym zagadnie-
niem staje się konstrukcja kultury organizacyjnej i  zasad funkcjonowania DPS. Artykuł 
powstał na podstawie danych pochodzących z badań przeprowadzonych wśród perso-
nelu oraz mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób starszych. Celem badań 
było określenie dominującego modelu organizacyjnego funkcjonującego w ramach DPS 
(model represyjno-biurokratycznego vs. model nastawiony na autonomię i niezależność 
mieszkańców). Przedmiotem podjętych badań były wzajemne interakcje mieszkańców 
i pracowników domu pomocy społecznej występujące w perspektywie wertykalnej: per-
sonel – mieszkańcy oraz w perspektywie horyzontalnej: personel – personel i mieszkań-
cy – mieszkańcy. Badania o charakterze case study przeprowadzone zostały na populacji 
mieszkańców oraz pracowników trzech domów pomocy społecznej znajdujących się na 
terenie województwa łódzkiego. Cytaty zamieszczone w artykule pochodzą z wywiadów 
przeprowadzonych zarówno z mieszkańcami, jak i z członkami personelu tych placówek.



425

Kultura organizacyjna państwowych instytucji opiekuńczych na przykładzie domów pomocy 

 społecznej dla osób starszych

Kontekst kształtowania się kultury organizacyjnej domów 
pomocy społecznej

Domy pomocy społecznej w naszej sytuacji gospodarczej, kulturowej i społecznej stały się 
jedynymi miejscami do życia dla wielu osób, którym stan zdrowia, warunki społeczne czy 
finansowe oraz sytuacja rodzinna uniemożliwiają samodzielne funkcjonowanie [Skórka 
2008, s. 73]. Powoduje to konieczność dostosowania polityki socjalnej państwa do wciąż 
rosnącego zapotrzebowania na tego typu usługi. Z drugiej strony, podporządkowanie 
organizacji i funkcjonowania placówek wymogom ustalanym przez władze państwowe 
(skądinąd słusznym), wiąże się ze znacznym skostnieniem, sformalizowaniem i zbiuro-
kratyzowaniem tych instytucji [Jachowicz 2006, ss. 16–17]. W  związku z  tym najpierw 
nakreślony został kontekst organizacyjno-prawny i strukturalny funkcjonowania tego ro-
dzaju placówek, a w dalszej kolejności charakterystyce poddano relacje i stosunki inter-
personalne, jakie na tym tle kształtują się pomiędzy personelem oraz mieszkańcami DPS. 

Świat norm i wartości charakterystycznych dla instytucji 
pomocy społecznej

Charakter normatywny instytucji pomocy społecznej jest z góry określony za pomocą 
państwowych ustaleń prawnych. To one nakreślają ramy funkcjonowania i warunki, na 
jakich te instytucje działają. One także ustalają pewne minima, do których przestrzega-
nia zobowiązane są wszystkie placówki [Mielczarek 2012, s. 18]. Można więc informacje 
o normach formalnych wywieść z różnego rodzaju aktów prawnych, na których podsta-
wie funkcjonują poszczególne instytucje, w  tym domy pomocy społecznej. Należą do 
nich ustawy i  rozporządzenia, a  także statuty i  regulaminy wewnętrzne placówek. Za-
sadniczym aktem normatywnym regulującym status DPS jest ustawa z 2004 r. o pomocy 
społecznej oraz wydane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2012 r. rozporządze-
nie w sprawie domów pomocy społecznej [Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, Dz. 
U. z 2012 r., poz. 964]. Mają one bezpośredni wpływ na charakter i oblicze tych organiza-
cji, kształtując ich specyfikę [Jachowicz 2006, ss. 19–20]. 

„Nas obowiązują określone przepisy i musimy się ich trzymać. Z tym nie ma co dys-
kutować, tak po prostu jest. Ma to swoje dobre strony, bo wiadomo do czego się odnieść 
i jakie prawa oraz obowiązki mamy. Ale złą stroną, jeśli mogę się tak wyrazić, jest to, że 
wszystkie te przepisy nas po prostu mocno blokują w działaniach i powodują, że trzeba 
mieć na wszystko papier” [fragment wywiadu z personelem DPS].



426

Jakub Niedbalski

Niemniej jednak to, jak dana organizacja funkcjonuje nie wynika wyłącznie z ustaleń 
formalnie określonych i  narzuconych odgórnie. Istotniejszą bodaj sferą są wszelkiego 
rodzaju znane i  nieznane, uświadomione i  nieuświadomione normy i  wartości obec-
ne w każdej organizacji, które nie zostały w żaden sposób wprowadzone drogą naka-
zową [Tarkowski 2000]. Należą do nich m.in. wszelkie uprzedzenia, nawyki wyuczone 
lub przyswojone, stereotypy czy postawy. Są one utrwalane przez długie lata i często 
funkcjonują jako coś oczywistego, czego nikt nie kwestionuje i nie poddaje weryfika-
cji. Zbudowane są one na tym samym wspólnym fundamencie stereotypów i niewiedzy 
dotyczących ludzi korzystających z pomocy społecznej a właściwych ogółowi naszego 
społeczeństwa. Utrwalone stereotypy domu pomocy, także wzory relacji wzajemnych 
między pracownikami i mieszkańcami, oporne są na zmiany i przekształcenie ich wyma-
ga długiego czasu. Dodatkowo, sytuację beneficjentów instytucji pomocowych, takich 
jak chociażby ludzie starsi, pogarsza ich położenie, zwłaszcza na tle obecnych uwarun-
kowań gospodarczych i ekonomicznych kraju [Szweda-Lewandowska 2009, ss. 17–21]. 
Pobyt w placówce bywa postrzegany jako bezpieczne schronienie w niepewnych cza-
sach, dając elementarne poczucie bezpieczeństwa socjalnego. Równocześnie jednak 
rodzi w mieszkańcach świadomych tego, że nie udałoby się im żyć z rent i emerytur na 
takim poziomie, jaki oferuje instytucja opieki, poczucie zależności i bycia na „łasce”, znaj-
duje to odbicie również w sposobie myślenia o klientach DPS osób tworzących personel, 
które niejednokrotnie wyrażają wprost takie właśnie przekonanie [Żarski 2005, s. 13]. 

„To jest tak, że tutaj jest sporo różnych osób i one mają też bardzo różne sytuacje 
w życiu osobistym. Niektóre miały naprawdę ciężko i żal ich na pewno, ale też zdarza się 
i to właśnie wśród tych, co nie mieli praktycznie nic albo tych, których rodziny chciały się 
pozbyć, że to właśnie te osoby mają największe wymagania i uważają, że im się należy 
teraz już wszystko” [fragment wywiadu z personelem DPS]. 

Sytuacja taka utrwala istniejący schemat wzajemnych, niekorzystnych relacji między 
przedstawicielami obu stron relacji. Zarówno poglądy mieszkańców, jak i personelu nie 
są niestety subiektywnym wyrazem ich odczuć, ale stanowią odzwierciedlenie sytuacji, 
jaka panuje w  domach pomocy społecznej. Wiele bowiem elementów kształtujących 
codzienność to działania rutynowe niemal wszystko jest w  tych placówkach podane 
na przysłowiowej tacy (w  tym przypadku: talerzu), co oznacza, że życie mieszkańców 
urządza się i  przygotowuje bez ich udziału, a  czasem nawet woli [Tarkowska, Czayka
-Chełmińska, Krantz i  in. 1994, s. 29]. Taka sytuacja wyraża też stosunek pracowników 
do podopiecznych, którym odmawia się tym samym prawa do decydowania i wyboru. 
Mieszkańcy zatem żyją w warunkach, które powodują ograniczenie ich możliwości oraz 
uzależnienie od innych. 
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Organizacja czasu i przestrzeni w domu pomocy 
społecznej

Jakość życia mieszkańców domu pomocy jest w znacznej mierze kształtowana przez wa-
runki oferowane przez daną placówkę [Jurek 2011, ss. 23–27]. W charakterystyce domów 
pomocy społecznej zaznacza się ich niedoskonałość, i to zarówno pod względem loka-
lowym, jak i organizacyjnym. Wiele z nich mieści się w budynkach, których pierwotne 
przeznaczenie nie miało nic wspólnego z miejscem do życia dla danej kategorii osób, 
tj. seniorów czy niepełnosprawnych. Przeważnie są to budynki stare, które choć w więk-
szości doczekały się stosownej modernizacji, to jednak, z uwagi na ich wiek oraz związa-
ny z nim stan techniczny, wymagają praktycznie niekończących się prac adaptacyjnych 
i remontów [Kamiński 2008, s. 290]. 

„No tak, trzeba przyznać, że dużo się zmieniło na przestrzeni tych lat jak tutaj jestem. 
Na korzyść raczej, bo odnowili prawie wszystko i zamontowali nową windę czy różne uła-
twienia do poruszania się przy schodach czy w łazienkach. Ale właściwie cały czas coś ro-
bią i to wygląda tak, że jak jedno skończą, to drugie zaczynają, bo albo się już popsuło, albo 
kolejnego remontu to czy tamto potrzebuje” [fragment wywiadu z mieszkańcami DPS].

Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest m.in. konieczność dostosowania sposobu 
życia mieszkańców do warunków lokalowych – z  reguły chodzi tu zwłaszcza o nad-
mierne zagęszczenie pomieszczeń czy ograniczony dostęp do niezbędnych urządzeń 
(windy, łazienki czy sal). „Nieustanny remont jakiegoś fragmentu najbliższego otocze-
nia jest właściwie zwykłym elementem życia w domu pomocy. Jest to trudne doświad-
czenie codzienne dla tych ludzi, zmuszonych do dostosowania się do tych warunków. 
Obniża to niewątpliwie jakość życia [...]” [Tarkowska, Czayka-Chełmińska, Krantz i  in. 
1994, s. 23]. I trzeba dodać, że przytoczone słowa nie straciły na swoim znaczeniu i ak-
tualności, zwłaszcza, że nadal bezpośredni wpływ na sposób życia w domu pomocy 
mają indywidualne warunki mieszkaniowe. W  tym zakresie obowiązują narzucone 
przez prawo standardy, określające pewne minima. Ich wdrożenie i utrzymanie należy 
do obowiązków personelu oraz dyrekcji placówki. Mieszkańcom, co do zasady, przy-
sługują takie same elementy wyposażenia, podobny ubiór czy jednolity wystrój po-
mieszczeń. Tylko nieliczni mogą sobie pozwolić na pewne modyfikacje, np. dotyczące 
wyposażenia, bowiem takie zabiegi wiążą się z kosztami pokrywanymi z własnych fun-
duszy [Kosiorek 2012, s. 235]. 

„Widzi pan, tutaj tylko nieliczni mieszkańcy mają jakoś tak bardziej po swojemu to 
urządzone. Większości albo na tym nie zależy, albo po prostu nie mają nic swojego i nie 
mają za co tego kupić, więc praktycznie wszędzie są tak samo urządzone pokoje” [frag-
ment wywiadu z personelem DPS].
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Drugim czynnikiem determinującym sposób życia mieszkańców domu jest tempo-
ralny wymiar organizacji danej placówki. Przeważnie występuje bardzo wyraźna regla-
mentacja czasu poświęcanego na określone czynności i związany z  tym podział dnia. 
Do najważniejszych punktów w planowaniu dnia w domu pomocy należą te związane 
z zaspokajaniem podstawowych potrzeb (sen, posiłki, załatwianie potrzeb fizjologicz-
nych itd.). Zapomina się przy tym o zapewnieniu mieszkańcom możliwości zaspokojenia 
potrzeb wyższego rzędu. Inną charakterystyczną cechą odnośnie czasu jest to, że miesz-
kańcy spędzają go niezależnie od siebie, w milczeniu, obok siebie [Tarkowska 1997]. 

„Ja w sumie nie narzekam, bo wszystko podadzą na czas i wiadomo, że będzie ten 
posiłek czy inne rzeczy, których się na co dzień potrzebuje. Może trochę szkoda, że nie 
ma takich dodatkowych zajęć, czy czegoś takiego, co by ten czas właśnie umilało. Coś 
tam niby robią i chcą nas wciągać w różne rzeczy, ale przecież nie każdy to właśnie lubi, 
bo są osoby, które mają takie czy inne zainteresowania i chcieliby coś tam robić, a nie 
bardzo mają jak i gdzie” [fragment wywiadu z mieszkańcami DPS].

Innym charakterystycznym elementem życia w domu pomocy jest zjawisko atomi-
zacji i dezintegracji mieszkańców. Pensjonariusze nie są w żaden sposób zorganizowani, 
co więcej, ich wzajemne stosunki często ograniczają się tylko do powierzchownych kon-
taktów i wynikają jedynie z konieczności przebywania w tym samym miejscu. Współ-
mieszkańcy nie są dla siebie nawzajem pożądanym towarzystwem, a raczej narzucony-
mi świadkami i współuczestnikami życia, które uważane jest za degradujące [Tarkowska, 
Czayka-Chełmińska, Krantz i in. 1994, s. 60]. 

„Osób jest dużo, to prawda, ale jak się tak przejdzie człowiek po korytarzu, to ich 
praktycznie nie widać. Każdy prawie w tym pokoju siedzi i nosa nie wyściubi, chyba, że 
jedzenie jest albo coś się tam wydarzyło nowego. A tak, to leżą po pokojach, czasem coś 
tam oglądają w telewizji czy słuchają radia. Ze sobą nawzajem to tak raczej nie za bardzo 
chcą coś robić, czy nawet przebywać” [fragment wywiadu z personelem DPS].

Przestrzeń i forma spędzania czasu osób zamieszkałych w DPS różni się w znacz-
nym stopniu od przestrzeni i  czasu ludzi żyjących na zewnątrz tej instytucji. Jest to 
przestrzeń ograniczona, gdyż jej znaczne obszary są niedostępne, a zarazem jest to 
przestrzeń uboga, niezmienna i mało zróżnicowana. W jeszcze większym stopniu do-
tyczy to czasu, bowiem panuje tu wszechobecna standaryzacja i ujednolicenie, które 
sprawiają, że harmonogram dnia ustalany jest nie ze względu na potrzeby poszczegól-
nych mieszkańców, ale z uwagi na uwarunkowania strukturalne, organizacyjne i infra-
strukturalne danej placówki. 
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(Nie)ludzkie oblicze instytucji opiekuńczej 

Pomoc społeczna, a w jej ramach działalność różnych placówek stwarza wielowymia-
rową sferę kontaktów międzyludzkich. Specyfika organizacji pomocowych oraz ich 
podstawowy i przewodni cel działania muszą determinować złożoność a także różno-
rodność interakcji partnerów społecznych. Wielość grup klientów oraz problemów, ja-
kimi się zajmują, wymusza powstanie złożonych form władzy, procedur i komunikacji 
[Krzyszkowski 2003, ss. 43–46]. 

Mieszkańcy domu pomocy
Mieszkańcami domów pomocy społecznej są zwłaszcza osoby wymagające stałej opieki 
ze względu na: wiek, sytuację rodzinną i materialną czy upośledzenie umysłowe. W ar-
tykule skupiono się głównie na ludziach w podeszłym wieku będących mieszkańcami 
owych placówek. Jest to o  tyle zrozumiałe, że obecna działalność pomocy społecznej 
koncentruje się w coraz większym stopniu wokół problemów starości i związanej z nią 
bezradności [Szweda-Lewandowska 2007, ss. 9–14]. Ponadto, kierunek ten znajduje uza-
sadnienie przede wszystkim w konieczności podziału pracy w nowoczesnym społeczeń-
stwie, jak również w kształtowaniu wyspecjalizowanych instrumentów do realizacji trud-
nego zadania, jakim jest organizowanie życia człowieka w podeszłym wieku. Wymaga 
tego także merytoryczna odrębność problemu starzenia się i starości, jego rozmiary oraz 
znaczenie moralne, społeczne oraz ekonomiczne [Rajkiewicz 1979, s. 503]. 

W tym obszarze zadaniem wybijającym się na pierwszy plan jest pomoc w organi-
zowaniu życia ludzi starszych mieszkających indywidualnie, a  więc działanie, którego 
cel stanowi zapewnienie im tych wszystkich (albo prawie wszystkich) uprawnień, jakie 
posiadali będąc aktywnymi zawodowo pracownikami. Opieka nad osobami starszymi 
może być bezwarunkowa i  całkowita, to znaczy polegać na wyręczeniu ich w  niemal 
wszystkich zadaniach i czynnościach dnia codziennego [Żarski 2005, s. 13]. Ale może po-
legać też na udzielaniu wsparcia, co zakłada, że osoby takie nie są zwolnione z wykazy-
wania życiowej aktywności, za to tworzy się im warunki do współdziałania z personelem 
w wypełnianiu różnych obowiązków. 

Owe działania i zabiegi podejmowane są w celu upodmiotowienia osób przebywa-
jących w domach pomocy społecznej w oczach personelu i całego środowiska społecz-
nego tych placówek. Mimo to adaptacja ludzi starszych do warunków DPS może być 
istotnym problemem. 

„Dom to na pewno nie jest, bo przecież dużo nas tutaj (mieszkańców – przypis. au-
tora) i obcy wszyscy, więc to nie rodzina. Niby ma się ten swój kąt i zjeść czy ubrać się 
też dadzą, więc to, co najważniejsze jest. Ale poza tym, to wszyscy tak na kupie siedzą 
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i o jakiejś prywatności to nie ma co mówić, bo przecież tutaj prawie wszystko wspólne 
jest” [fragment wywiadu z mieszkańcami DPS].

Ponieważ ludzie starsi mają ograniczone zdolności adaptacyjne, a realia domu pomo-
cy społecznej często nie ułatwiają im zaaklimatyzowania się w nowym środowisku, powo-
duje to, że w jeszcze większym stopniu izolują się od otoczenia. Zasadniczą przeszkodą 
w tym zakresie, jak już wspomniano wyżej, jest brak intymności spowodowany dużą liczbą 
ludzi zamieszkujących na małej powierzchni, a także sztywne zasady i obowiązkowe prze-
strzeganie regulaminu. Ważną kwestią, a często lekceważoną, jest też nierówność pozio-
mu wykształcenia i wychowania pensjonariuszy, czy ich odmienne środowisko pochodze-
nia. Mieszkańcy domu pomocy społecznej, niezależnie od przyczyn, dla których trafili do 
placówki, to w większości ludzie samotni albo nieposiadający możliwości życia z innymi 
i z tego powodu bardzo dotkliwie odczuwający swoje opuszczenie (osamotnienie) zwią-
zane z  pobytem w  takiej instytucji. Brak kontaktu z  bliskimi, oderwanie od środowiska 
rodzinnego i sąsiedzkiego, czy wreszcie poczucie odrzucenia i braku celu, rodzą w nich 
frustrację oraz niechęć do konsolidacji z otoczeniem. W tym kontekście warto pamiętać, 
że człowiek rozwija się przez całe życie i zmienia swoje zachowanie pod wpływem śro-
dowiska społecznego. A zatem i przez całe życie może przyjmować postawę aktywności 
społecznej, edukacyjnej i kulturowo-oświatowej [Tarkowska, Czayka-Chełmińska, Krantz 
i in. 1994, s. 27]. 

Personel domu pomocy
Rozumienie roli zawodowej profesjonalnego opiekuna społecznego w ciągu minionych 
lat przeszło wiele głębokich przemian. Było to spowodowane zarówno jej relokacją do-
konującą się w strukturze problemów społecznych, jak również zmianą miejsca pomocy 
społecznej w systemie instytucji państwowych. Istotę tych przemian określić można jako 
odchodzenie od wymuszonej roli urzędnika zajmującego się przede wszystkim kwalifi-
kowaniem osób oraz rodzin do korzystania z ustawowych zasiłków w kierunku diagno-
styki i profilaktyki lokalnych problemów społecznych oraz samopomocowych przedsię-
wzięć na rzecz rozwiązywania tych problemów [Moczydłowska 2004, ss. 19–23]. 

„Jak tak patrzę na ostatnich parę, nawet paręnaście lat, to widzę dużo zmian w do-
mach pomocy. Dotyczy to także personelu, który musiał się zmienić, stać się bardziej 
profesjonalny, ale też bardziej otwarty na potrzeby mieszkańców. Takie zresztą są wyma-
gania, którym trzeba sprostać” [fragment wywiadu z personelem DPS]. 

Jednak pomimo tak istotnych przemian, w dalszym ciągu charakterystyczną cechą 
zespołów pracowniczych zatrudnionych w domach pomocy jest dominująca rola śred-
niego szczebla medycznego. To sprawia, że ten element organizacji życia domu upo-
dabnia go do szpitala, co z kolei determinuje określone postawy personelu. Hołduje się 
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zatem przekonaniu, że najważniejszym (a w praktyce nierzadko jedynym) celem placów-
ki jest zdrowie mieszkańca i zaspokajanie jego podstawowych potrzeb bytowych [Ka-
miński 2008, ss. 290–295]. Pomijane, a w najlepszym razie w niewystarczającym stopniu 
dostrzegane, są natomiast inne potrzeby, zwłaszcza te dotyczące poczucia podmioto-
wości, samorealizacji czy życiowej satysfakcji [Jurek 2011, ss. 26–27].

„Wydaje mi się, że jest lepiej niż było kiedyś, bo nie tylko, że jest odnowiony budynek, 
nowe są meble, sprzęty, to nowi są też ludzie i ich spojrzenie na to, co robią. To znaczy, 
niektórzy pracują tutaj już kilkadziesiąt lat przecież, ale widać, że inaczej podchodzą do 
swojej pracy, bardziej się chyba przykładają i czują taką potrzebę i taki obowiązek” [frag-
ment wywiadu z personelem DPS]. 

B.R. Compton i B. Galaway wskazali sześć kluczowych cech warunkujących skuteczne 
funkcjonowanie w roli pracownika służb socjalnych (który jest jednym z głównych anima-
torów życia mieszkańców domu pomocy), a mianowicie: radość życia, brak konformizmu, 
samoświadomość, niezależność, wrażliwość, empatia [Compton, Galaway 1989]. Patrząc na 
powyższe zestawienie, można zaobserwować, że podstawowe cechy przedstawiciela perso-
nelu domu pomocy dobrze wypełniającego swoje zadania to: ciepło, sprawność działania, 
wrażliwość, dar przekonywania, empatia, wiedza i praktyczne nastawienie oraz autentycz-
ność. Powinien on posiadać, poza stosownymi kwalifikacjami, także odpowiednie nasta-
wienie do wykonywanej pracy. Zasadniczą sprawą jest tu jednak umiejętność współpracy 
z  klientami pomocy społecznej. Ma ona mieć walor współdziałania i  współdecydowania, 
a także prowadzić do aktywizacji ludzi czerpiących z zasobów socjalnych państwa. 

„Nie mogę jakoś narzekać na personel, bo to w większości ludzie wykonujący to, co 
do nich należy. Niektórzy nawet robią to z sercem i oddaniem sprawie, więc to tym bar-
dziej się chwali. Jednocześnie zazwyczaj jest tak, że są to ludzie, którzy liczą się z nami, 
naszymi potrzebami i naszym zdaniem” [fragment wywiadu z mieszkańcami DPS].

Profesjonalny pracownik musi brać pod uwagę i akceptować różnorodność stylów 
życia swoich podopiecznych. Przedstawiciele personelu powinni mieć również bezwa-
runkowy pozytywny stosunek do innych, a także być ludźmi odpowiedzialnymi za sie-
bie i otoczenie. W relacji opiekun – podopieczny, ten pierwszy ma respektować prawa 
klienta do otrzymywania usług, do udziału w podejmowaniu decyzji i do obrony. Tym 
samym, pracownik domu pomocy powinien respektować prawa jednostki do wyboru 
i jej uczestnictwa w procesie pomocy oraz przestrzegać zasad: samostanowienia, posta-
wy nieoceniającej i dyskrecji [DuBois, Miley 1999, ss. 61–62]. 

Interakcje personelu z mieszkańcami 
Wszyscy odczuwamy zbliżone potrzeby biologiczne, rozwojowe, społeczne i  kulturowe, 
a zarazem każdy z nas posiada swoje własne, indywidualne pragnienia. Zarówno jedne, jak 
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i drugie są zaspokajane w trakcie interakcji z otoczeniem [DuBois, Miley 1999, ss. 77–78]. 
Podobnie relacje pomiędzy pracownikami DPS i mieszkańcami powinny uwzględniać róż-
ne aspekty potrzeb ludzkich. Kształtowanie interakcji między personelem a podopieczny-
mi jest kluczową sprawą w zakresie realizacji podstawowych założeń pracy opiekuńczej. 
Dzięki poprawnym stosunkom przedstawicieli tych grup, wytwarza się odpowiednia at-
mosfera w placówce, niezbędna do realizacji zasadniczych celów tej instytucji. Wzrasta też 
poczucie komfortu psychicznego mieszkańców oraz świadomość właściwie pojmowanej 
roli przedstawicieli personelu. Z tego też względu mają one kluczowe znaczenie w pracy 
opiekuńczo-wychowawczej, stanowiąc podstawę właściwej komunikacji między persone-
lem a klientami pomocy społecznej. Niemniej jednak jest to proces złożony i wymagający 
określonych zdolności, a także znajomości podstawowych zagadnień z tego zakresu. Nie-
stety, często można dostrzec w  stosunkach personel – podopieczni wiele negatywnych 
zjawisk. Na pierwszym miejscu należy tu wymienić protekcjonizm i infantylizację. 

„Ja się czasem czuję jak w jakimś przedszkolu, powiem panu. Bo nas czasem traktują 
jak małe dzieci. Ja rozumiem, że niektórzy to lubią, inni są dziećmi i trzeba tak ich trak-
tować, ale są to przecież ludzie dorośli, którzy powinni być tak traktowani. A bywa, że 
nas się ignoruje i traktuje na równi z dziećmi” [fragment wywiadu z mieszkańcami DPS].

Bardzo często w miejsce profesjonalizmu pojawia się cała gama emocji. Jest to nieunik-
nione ze względu na charakter samej idei niesienia pomocy osobom słabszym, niezarad-
nym, zależnym od innych, ale też nierzadko roszczeniowym i borykającym się z licznymi 
problemami. Ważne jest jednak nie tyle wyzbycie się wszelkich uczuć, co umiejętność pa-
nowania nad nimi. Należy tak kierować własną osobą, aby zawsze mieć na uwadze własne 
możliwości i zdolności do znoszenia określonych obciążeń psychicznych. 

Charakter pracy wymusza na personelu zdobywanie dodatkowych umiejętności 
w zwalczaniu jednych, a kształtowaniu i wzmacnianiu innych emocji. Niemniej jednak nie 
da się uniknąć różnego rodzaju krytyki i wzajemnych urazów pomiędzy tymi dwoma świa-
tami, reprezentowanymi przez pracowników i pensjonariuszy. Przejawia się to chociażby 
w obustronnych pretensjach przedstawicieli tych środowisk. Personel mówi często o po-
stawach roszczeniowych wśród mieszkańców, z kolei mieszkańcy skarżą się na zachowa-
nia pracowników. Prowadzi to do sytuacji konfliktowych i wzmaga poczucie zagrożenia 
oraz niepewności u podopiecznych. Personelowi zaś towarzyszy nieodłącznie poczucie 
stresu, co może prowadzić nawet do destrukcji tożsamości zawodowej [Niedbalski 2012, 
s. 13]. Wydaje się bowiem, że stres jest zjawiskiem nieuniknionym i powszechnym, ale wie-
dza o nim, a także umiejętna walka z nim, mogą przynieść pozytywne rezultaty. 

„To praca, która niesie ze sobą sporo stresu, jednak. To odpowiedzialność za innych 
ludzi jest, a dodatkowo mieszkańcy bywają też trudni i wymagają specjalnych zabiegów, 
żeby z nimi wytrzymać. Czasem po prostu człowieka opuszczają już siły albo zaczyna się 
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zwyczajnie wściekać, bo ile można wytrzymać, jak ktoś cały czas ma pretensje, narzeka 
i nie wiadomo, jak mu dogodzić” [fragment wywiadu z personelem DPS].

Wśród przyczyn, które wywołują stres, poza wyżej wskazanymi, należy wymienić 
także: trudny charakter pracy i  jej niejasność, rozbieżność pomiędzy wymaganiami 
przełożonych a oczekiwaniami klientów, zachowanie poczucia własnej wartości w ob-
liczu ciągłej krytyki z zewnątrz czy małą efektywność rozwiązywania problemów klien-
tów. Źródłem napięć jest zatem asymetria relacji między mieszkańcami a pracownikami 
domu pomocy, wyrażająca się w zależności i podporządkowaniu jednych wobec dru-
gich. Podejmowane próby zmian w tym zakresie napotykają opór ze strony utrwalonej 
tradycji dotychczasowych praktyk i wzorów wzajemnych stosunków personelu z klien-
tami pomocy społecznej. Jednocześnie ten sam personel, realizując nałożone na niego 
zadnia, podejmuje wiele działań i czynności, a więc wykonuje pracę, którą można okre-
ślić jako „pracę na poziomie interakcji” [Konecki 1988, ss. 235–236]. 

„To nie tylko jest praca, ale to także powołanie musi być, żeby swoje obowiązki do-
brze wykonywać. Nie jest łatwo na pewno, ale mieszkańcy to ludzie jak wszyscy inni, 
z  tym, że zamiast mieć dom jak większość z  nas, mają tutaj znaleźć swoje miejsce na 
starość i trzeba im tę starość zapewnić w możliwie najlepszych warunkach, jakie mamy” 
[fragment wywiadu z personelem DPS]. 

Zdaniem K. Koneckiego praca ta odnosi się do działań mających na celu przygoto-
wanie psychiczne klienta do wykonywania dla niego określonych czynności bądź innych 
wytworów materialnych czy idealnych [Konecki 1988, s. 236]. Dotyczy więc manipulacji 
psychiką i  tożsamością osoby, w  tym również podopiecznego DPS. Stwierdzenie wy-
stępowania lub też niewystępowania tego rodzaju pracy oraz analiza treści, jakie ona 
zawiera, może dużo powiedzieć o założeniach przyjmowanych przez personel w odnie-
sieniu do „natury pacjenta”, a w warunkach DPS, jego mieszkańca [Konecki 1988, s. 232]. 

Podsumowanie 

Dom pomocy społecznej to swoisty świat, w  którym dostrzega się zarówno cechy in-
stytucji totalnej, jak i świadczące o samostanowieniu i autonomii mieszkańców. Można 
rzec, iż domy pomocy społecznej są swego rodzaju hybrydami instytucjonalnymi. To 
instytucje z  jednej strony zamknięte, zbiurokratyzowane i  niedostępne dla otoczenia, 
a jednocześnie w nowoczesnej formie promujące aktywność i niezależność osób w nich 
przebywających. Biorąc pod uwagę najistotniejsze elementy charakteryzujące te dwie 
wizje, można stworzyć ich katalog wraz z cechami opisującymi istniejące między nimi 
różnice (zob. tabela 1). 



434

Jakub Niedbalski

Tabela 1. Zestawienie cech instytucji totalnej i instytucji opiekuńczo-autonomicznej

Instytucja nastawiona na 
autonomię mieszkańców Instytucja totalna

Relacje personelu 
i mieszkańców partnerskie oparte na zależności i nadzorze 

Stosunek personelu do 
mieszkańców podmiotowy przedmiotowy

Przenikliwość świata 
personelu i mieszkańców światy otwarte światy zamknięte 

Traktowanie DPS przez 
mieszkańców dom zło konieczne

Traktowanie DPS przez 
personel dom innych ludzi miejsce pracy

Zakres prywatności 
mieszkańców

niezakłócona sfera intymności 
i prywatności 

ingerowanie w sferę prywatną 
i intymną

Zakres swobody mieszkańców samodzielność 
i samostanowienie mieszkańców

kontrola zachowań i działań 
podopiecznych

Źródło: opracowanie własne.

DPS w swej dość skomplikowanej i specyficznej strukturze jest zatem przykładem insty-
tucji o wielu skrajnych, a czasami wykluczających się, cechach. Całe to bogactwo różnorod-
ności jest następstwem wielu złożonych procesów. Wynikają one głównie z wyjątkowej roli, 
jaką domy pomocy odgrywają w życiu społecznym, pozostając jednocześnie organizacjami 
administracji państwowej ze wszelkimi jej ułomnościami, takimi jak np. wszechobecna biuro-
kracja. Z drugiej strony, duże znaczenie mają tu też przemiany społeczno-gospodarcze, jakie 
od wielu już lat są udziałem naszego kraju, a które przybliżają nas do zachodnioeuropejskich 
standardów. Wpływa to na zmianę świadomości, a tym samym traktowania spraw miesz-
kańców DPS. W coraz większym stopniu dostrzega się konieczność zapewnienia osobom 
przebywającym w tych placówkach poszerzonego zakresu swobody i okazywania większe-
go zrozumienia ich potrzeb. Nowoczesny model takiej instytucji musi być przede wszystkim 
przyjazny dla mieszkańców, którzy w wielu wypadkach są ich klientami, tak jak ma to miejsce 
w przypadku każdego innego przedsiębiorstwa oferującego swoje usługi na rynku. 
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CSR, Age management and Altruism: The Role of Future 
Time Perspective and Personal Altruistic Convictions 

Abstract: This paper focuses on the interplay between corporate social responsibility (CSR), 

future time perspective (FTP), altruism and affective attitudes. It questions the view that ol-

der workers are likely to be more responsive to CSR, as reflected by their greater satisfaction 

and organizational commitment, than their younger counterparts. We posit that CSR might 

address the values that need not be related to one’s age, meaning that the actual issue is 

not the dichotomy between those with a  limited and expansive FTP and, by implication, 

between older and younger individuals, but the one between those with strong and weak 

altruistic convictions. We found that altruistic convictions moderated the relationships be-

tween CSR and satisfaction, and between CSR and commitment. It also turned out that FTP 

did not moderate the relationship between CSR and satisfaction and that it moderated the 

relationship between CSR and commitment. The study deepens our understanding of the 

mechanisms underlying employee responsiveness to CSR in the context of an ageing work-

force, thereby contributing to the literature on CSR and age management.

Key words: CSR, age management, altruism, FTP, PAC

Introduction

Recent decades have seen a constant increase in the average life expectancy and an accom-
panying decrease in retirement age, resulting in a shrinking working population. This has 
prompted a  shift from “pro-retirement” to “pro-work” [Wang, Shultz 2012, pp.  172–206], 
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meaning discouragement from early retirement and prolongation of working life. Accordin-
gly, organizations should give greater consideration to age management, which is about 
accommodating older workers by adopting age-friendly workplace practices [Brooke, Taylor 
2005, pp. 415–429]. There is strong evidence that CSR may play a vital role in age manage-
ment and older employees’ responsiveness to CSR deserves special attention.

Since CSR addresses the needs that become more prized with age – older workers 
are likely to be more responsive to CSR than their younger counterparts [Wisse et al. 
2015, p. 877]. Thus, it is FTP that determines one’s goals as a function of perceptions of 
one’s future [Lang, Carstensen 2002, pp. 125–139]. We question this line of argumenta-
tion and hypothesize that it is personal altruistic convictions (PAC), rather than FTP, that 
might act as a moderator in the relationship in question. It is the dichotomy between 
those with strong and weak altruistic convictions that might be at issue rather than the 
one between those with a limited and expansive FTP and between older and younger 
workers. CSR might well appeal primarily to those employees who hold strong altruistic 
convictions, regardless of whether they are young or old. 

The literature on employee attitudinal and behavioural reactions to CSR is vast but 
relatively little of this research work has focused on the role age plays in this relationship 
[Wisse et al. 2015, p. 876]. Thus, our understanding of whether and why younger and older 
employees may differ in terms of responsiveness to CSR remains limited. This paper seeks 
to contribute to this line of research. It is based on data collected among Polish low-ranking 
(non-managerial) employees working at foreign-owned companies in Opolskie region.

Theoretical background and hypotheses

A combination of rising life expectancy, decreasing retirement age and falling fertility 
rates has profound socioeconomic implications. Thus, great emphasis has been placed 
on prolongation of working life [Cahill et al. 2006, pp. 514–523], also through various 
forms of gradual transition from full employment to definitive retirement. All of which 
underscores the importance of age management, whereby organizations accommo-
date older workers by adopting age-friendly workplace practices [Brooke, Taylor 2005, 
pp. 415–429]. Faced with age stereotypes, seniors tend to become less willing to accept 
challenging assignments and are more likely to retire [Maurer et al. 2008, pp. 395–418]. 
The task is to ensure job quality for older employees. High job quality has a positive effect 
on their satisfaction and commitment, which makes them more likely to stay. 

Job satisfaction refers to “a global feeling about the job or as a related constella-
tion of attitudes about various aspects or facets of the job” [Spector 1997, p. 2]. Affec-
tive organizational commitment is defined as “a  strong belief in and acceptance of 
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the organization’s goals and values, […] and a strong desire to maintain membership 
in the organization” [Mowday et al. 1982, p. 27]. In particular, satisfaction and com-
mitment are “strong determinants of employee intentions to leave an organization” 
[Deery, Jago 2015, p. 460]. 

Many people who had left work early described themselves as dissatisfied with their 
jobs. Older workers display higher levels of satisfaction and commitment than their yo-
unger counterparts [Zientara 2009, pp. 135–153]. This matters in view of the positive re-
lationship between employee perceptions of CSR and both attitudes [Raub & Blunschi 
2014, pp. 10–18]. Research that focuses on the psychological mechanism underlying this 
relationship identifies trust as playing a  critical role [Farooq et al. 2014, pp. 563–580]. 
A firm’s embrace of CSR is favourably viewed by its employees, which is what enhances 
their satisfaction and commitment. 

There are solid theoretical and empirical foundations for the following hypotheses: 
H1a. There is a positive relationship between CSR and satisfaction. 
H1b. There is a positive relationship between CSR and commitment. 
Altruism – “a  selfless exhibition of trading one’s personal resources to benefit 

another” [Furnham et al. 2016, p. 359], lies at the core of CSR. Companies see CSR as 
a moral obligation, which points to the centrality of ethical and altruistic motives. The 
former “refer to a sense of moral duty”, while the latter “to the desire to help others” 
[De Jong & van der Meer 2017, p. 72]. It follows that workers who consider themselves 
altruists and who also see that their company practices CSR might be likely to experience 
greater satisfaction and commitment. 

Employees who experience congruence between personal and organizational valu-
es are usually more satisfied with their jobs and more committed to their organization 
[Farooq et al. 2014, pp. 563–580]. Therefore, it is a combination of person-organization 
(P-O) fit and organizational identification, which, conceptually embedded in social iden-
tity theory, that is defined as an employee’s “perception of oneness with or belonging-
ness to an organization” [Mael, Ashforth 1992, p. 104]. Given the above line of reasoning, 
we propose the following hypotheses:

H2a. PAC moderate the relationship between CSR and satisfaction 
H2b. PAC moderate the relationship between CSR and commitment
Crucially, altruism is also central to Schwartz’s [1992, pp. 1–65] circular framework of 

ten values. Given the focus of this study, of special interest are self-transcendent values 
(universalism and benevolence) and self-enhancement values (power, achievement and 
hedonism). Self-transcendent values focus on the welfare of others, while self-enhance-
ment values focus on one’s own welfare. Therefore, the former relate to altruism and the 
latter to egoism, which is why they are seen as incompatible and unrelated. 
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Moreover, since values “serve as guiding principles in people’s lives” [Schminke et al. 
2015, p. 730], they determine, to a large extent, one’s needs and goals. For example, an 
individual who embraces self-transcendent values (i.e., who holds strong altruistic con-
victions) naturally experiences a need to help others and, consequently, seeks to achieve 
others-oriented goals. 

The altruism-egoism dichotomy is of great relevance to the debate on the relation-
ship between CSR and age. Older workers might be more sensitive to CSR than their 
younger counterparts. It corresponds to a greater degree with their needs and goals, 
they are likely to derive greater satisfaction from working at – and to be more commit-
ted to – socially responsible organizations. By contrast, when individuals perceive their 
FTP as more expansive – as is typical of younger people – they seek to attain rationally 
instrumental goals such as knowledge acquisition and status enhancement. Youth is li-
kely to derive lesser satisfaction from working at – and to be less committed to – socially 
responsible organizations. The relationship between CSR and attitudes is likely to be 
weaker amongst younger employees relative to older ones.

Since CSR might address the values that do not necessarily have to be related to 
one’s age, employees with strong altruistic convictions are likely to be more responsive 
to CSR than those with weak altruistic convictions. Accordingly, as implied by H2a and 
H2b, it is altruistic convictions, rather than FTP, that might act as a moderator in the re-
lationship in question. At issue is the dichotomy between those with strong and weak 
altruistic convictions rather than that between those with a limited and expansive FTP 
(between older and younger workers). After all, people who place a high priority on al-
truistic behaviour and who seek to lead a meaningful life can be found in any age group, 
that is, irrespective of their FTP. It follows that being an altruist and being sensitive to CSR 
may have less to do with one’s FTP and age than some authors assume. 

Millennials’ strong attachment to social justice and environmental sustainability (al-
truistic thinking) is evidenced [Gursoy et al. 2013, pp. 40–42]. Some researchers assert 
that a company’s engagement in CSR is especially attractive to younger employees who 
are concerned with topical social issues [Mirvis 2012, pp. 93–117]. This offers a counterar-
gument to the above claim that CSR might appeal more to older than to younger em-
ployees. Age may have little to do with one’s embrace of altruism. What it comes down 
to, therefore, is the centrality of altruistic convictions, rather than FTP, in the relationship 
under consideration. Accordingly, FTP may not act as a moderator in the relationship. 
Given this line of argumentation, we propose the following hypotheses:

H3a. FTP does not moderate the relationship between CSR and satisfaction
H3b. FTP does not moderate the relationship between CSR and commitment 
Figure 1 presents our conceptual model. 
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Figure 1. Conceptual model

Source: own elaboration.

Context of the study
The present work is based on data gathered in Poland, which offers a particularly suitable 
context for exploring the phenomena at hand. There is an urgent need to discourage 
elderly Poles from exiting the labour market and to prolong their working lives. 

There is evidence that Polish firms use a limited number of CSR practices and regard 
CSR as an add-on rather than as a core value embedded in their organizational cultures 
[Maon et al. 2017, pp. 405–422; Nikodemska-Wołowik 2011, p. 48]. Foreign-owned firms 
operating in Poland differ in terms of CSR practice from Polish companies [Zientara et al. 
2015, pp. 859–880]. This means that Polish workers employed at foreign-owned companies 
are exposed to different CSR practice than their counterparts employed at Polish firms. All 
of which needs to be born in mind while discussing the findings from our research. 

Research method

The snowballing technique was applied to select companies that participated in this 
study [Atkinson, Flint 2004, pp. 3–24]. We asked a senior manager at a  large foreign-
owned company located in Opolskie region to assist us in conducting the survey. He 
subsequently contacted his acquaintances from other (foreign-owned) firms, asking 
them to distribute a 21-item paper-and-pencil questionnaire among their workforces. 
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A  total of 552 responses was collected, of which 18 were deemed incomplete. As 
a result, 534 responses were used for further analysis. Since we had been informed abo-
ut the total number of non-managerial employees at each company, we were able to 
calculate an effective response rate (24.19%). The sample was 29% female. An average 
respondent was 46 years old (SD=11 years). Finally, 54% of respondents had a university 
education (the rest had a high- or vocational-school diploma). Opolskie region differs 
from other Polish areas in that it is home to a large German community. Due to those 
influences, the local workers tend to retire later than their counterparts in other parts of 
the country – the region’s idiosyncrasy renders it suitable for exploring the age-related 
differences in terms of employee responsiveness to CSR. 

The survey was conducted among low-ranking employees only. The idea was to 
find out how those holding non-managerial positions perceive CSR practice since it was 
they who were supposed to report on their job satisfaction and organizational commit-
ment. Therefore, we measured employees’ “CSR proximity”, which refers to “the extent 
to which employees know about and/or are actively involved in their organizations’ CSR” 
[Du et al. 2015, p. 323]. Respondents were asked to rate each item on a five-point Likert 
scale, ranging from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree). The order in which items 
variables appeared in the questionnaire was counterbalanced to guard against the po-
tential order effect.

Specifically, FTP was assessed with two items [Wisse et al. 2015, p. 879] (α=0.63). Both 
job satisfaction [Smith et al. 1969] (α=0.68) and organizational commitment were me-
asured with two items (α=0.76). Personal altruistic convictions were measured with six 
items [Van Emmerik et al. 2005, pp. 93–100] (α=0.70). We included two items assessing 
respondents’ environmentally friendly behaviour since it “can be regarded as a specific 
form of altruistic behaviour” [Onwezen et al. 2013, p. 143]. CSR was assessed with nine 
items (α=0.78), most of them borrowed from Turker’s [2009, pp. 411–427] scale. Since 
the cut-off point is 0.70, there were two outliers (FTP and satisfaction). Nevertheless, we 
included them into analysis because reliability scores that are between 0.60 and 0.70 
represent the lower limit of acceptability. It should also be emphasized that there is evi-
dence to suggest that the predictive validity of one- or two-item measures is not infe-
rior to that of multiple-item measures of the same constructs [Bergkvist, Rossiter 2007, 
pp. 175–184]. The means, standard deviations, reliabilities and inter-correlations among 
the presented in Table 1.
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Table 1. Means, standard deviations, Cronbach’s alphas and Spearman correlations 
of variables

FTP JS AOC CSR PAC

FTP (0.67)

JS 0.19* (0.68)

AOC 0.12* 0.61* (0.76)

CSR 0.20* 0.60* 0.45* (0.77)

PAC 0.06 0.36* 0.34* 0.40* (0.72)

Mean 3.66 3.82 3.80 3.67 4.01

SD 0.90 0.72 0.75 0.52 0.51

*p<0.05.

Note: n=534, M – means, SD – standard deviation, scale reliability in bold along diagonal.

Source: own elaboration.

Results

We used seemingly unrelated regressions (SUR) modelling [Zellner 1962, pp. 348–368] 
rather than structural equation modelling (SEM). Both SUR and SEM give the estima-
ted coefficients that are identical. However, not knowing a priori if the error terms of 
each equation are correlated or not, we have to use SUR, which seems more appro-
priate whenever a  significant correlation between the error terms from equations 
exists. It is also important to note that SEM is used only to reflect structural rela-
tionships, as no measurement model is specified and each variable is assumed to be 
observed without error.

Table 2 and Figure 2 present the results of our analysis. We also controlled for gen-
der, age and education (see Table 2). In fact, it turned out that those with a university 
education were satisfied with their jobs (p=0.003). This is inconsistent with some stu-
dies, which suggest that employees with a university degree are harder to please and 
hence less likely to be satisfied [Clark, Oswald 1996, pp. 359–381]. Likewise, education 
and age were correlated with commitment (education: p=0.075 and age: p<0.001), me-
aning that those with a university education were committed to their organizations 
and that the older a respondent was, the more committed they were. These findings 
are in line with extant literature, which points to a positive relationship between age 
and commitment. 
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Table 2. Results of estimation of both models

Variable JS (SE) AOC (SE)
Constant 0.51* (0.24) 0.92* (0.27)
CSR 0.64* (0.10) 0.29* (0.11)
CSR x PAC 0.03** (0.01) 0.06* (0.02)
CSR x FTP 0.01 (0.01) 0.03* (0.01)
Age 0.003 (0.003) 0.011* (0.003)
Gender -0.047 (0.055) -0.053 (0.063)
Education 0.152* (0.050) 0.102** (0.057)
R2 0.415 0.308
Breusch-Pagan (χ2) 119.2 (prob=0.000)

*p<0.05.

Note: SE=standard error

Source: own elaboration.

Figure 2. Estimated model

Source: own elaboration.

Discussion 

We found that there was a positive relationship between CSR and both attitudes (H1a 
and H1b) which is consistent with previous research. 
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This finding adds substance to the view that organizational CSR is, in essence, a po-
sitive influence: employees who see their organization behave responsibly tend to be 
satisfied and committed. It turned out that H2a and H2b were supported. Altruistic con-
victions moderate the relationship between CSR and satisfaction, and that between CSR 
and commitment – the effect of CSR on satisfaction and commitment is indeed more 
pronounced for those with strong altruistic convictions relative to those with weak con-
victions (Figure 3, Figure 4). Those who hold strong altruistic convictions are likely to 
be more responsive to CSR than those with weak convictions (“low” and “high” CSR in-
dicate the degree of variation in the average score of CSR perceived by respondents). 
CSR might address the values that are unrelated to one’s age. Likewise, it is possible to 
claim that, given that affective commitment reflects an employee’s strong belief in the 
organization’s values, a more appropriate theoretical framework might be provided by 
a combination of social identity theory and P-O fit (of which more below). Such view is 
well established in the literature, but the present work provides evidence in its favour in 
the specific age-centric context. 

Figure 3. Moderating effect of PAC on the relationship between CSR and satisfaction

Source: own elaboration.
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Figure 4. Moderating effect of PAC on the relationship between CSR and 
commitment

Source: own elaboration.

It also turned out that FTP did not moderate the relationship between CSR and sati-
sfaction (H3a), meaning that the effect of CSR on satisfaction was not more pronounced 
for those with a limited FTP relative to those with an expansive FTP (for older employees 
relative to younger ones). This per se goes some way towards undermining the SST-un-
derpinned belief that, since CSR addresses the needs and goals that become more sa-
lient and prized with age, it appeals more to older employees (those with a limited FTP) 
than to their younger colleagues (those with an expansive FTP). Contrary to our a priori 
assumptions, FTP moderated the relationship between CSR and commitment (H3b was 
unsupported), meaning that the effect of CSR on commitment was indeed more prono-
unced for employees with a limited FTP relative to those with an expansive FTP (Figure 
5). In this sense, the fact that H3b was unsupported in this study suggests inconclusive 
support in favour of our hypothesized line of argumentation. 
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Figure 5. Moderating effect of FTP on the relationship between CSR and commitment

Source: own elaboration.

It follows that both altruism (as we a  priori assumed) and, to a  certain degree, FTP 
(contrary to our assumptions) are part of the psychological mechanism by which CSR af-
fects employee attitudes. This means that age – which is not in line with our argumenta-
tion –may have more to do with employee responsiveness to CSR than we presumed. At 
issue, therefore, is not only the dichotomy between those with strong and weak altruistic 
convictions, but also – at least when it comes to commitment conceived as a gauge of 
responsiveness to CSR – that between those with a limited and expansive FTP (between 
older and younger workers). We did not find FTP to moderate the relationship between 
CSR and satisfaction. Thus, is the empirical evidence provided by this study enough to ar-
gue that socioemotional selectivity theory (SST) does not offer an appropriate theoretical 
framework for exploring the interplay at hand? We would be allowed to claim so if both 
H3a and H3b were supported. Since, as we know, H3b turned out to be unsupported (even 
if the moderating effect of FTP was weak, it was statistically significant), we believe that we 
cannot convincingly argue that SST does not provide a lens through which to understand 
the phenomena in question. An important contribution of this research work, therefore, 
lies in indicating that SST, albeit possibly of lesser applicability than social identity theory 
and P-O fit, should not be ruled out in this respect. Accordingly, employee responsiveness 
to CSR might be conditioned not only through value congruence (as we hypothesized), 
but also through the process of addressing age-related needs. 

How should one interpret the fact that FTP did not moderate the relationship between 
CSR and satisfaction, but moderated that between CSR and commitment? One possible ex-
planation relates to the intrinsic difference between satisfaction and commitment. Satisfaction 
seems to be a more complex phenomenon than commitment. The former, deriving from the 
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inherent nature of the job itself, give an employee positive satisfaction and greater motivation. 
The latter, being extrinsic to the work itself, do not give an employee positive satisfaction or 
engender greater motivation, but their absence leads to dissatisfaction. By contrast, affective 
organizational commitment is undergirded by a narrower group of specific determinants that 
revolve around mutual trust and value congruence [Mowday et al. 1982]. If we follow the lo-
gic of SST and assume that, with age, certain needs are more salient than others. CSR might 
appeal to employees more strongly through “the commitment channel” than through “the 
satisfaction channel”.

Managerial implications

Given support for H1a and H1b, it is clear that the embrace of CSR usually leads to a more 
satisfied and more committed workforce. 

There is a strong ethical dimension to human resource management [Greenwood 
2013, pp. 355–366] – the way employees are managed within organizations cannot be 
divorced from self-transcendent values and high ethical standards. Another implication 
is that recruitment officers might consider paying attention not only to formal qualifica-
tions of job applicants, but also to their altruistic convictions. At the same time, they sho-
uld remember that altruists can be found both among younger and older job applicants, 
which provides another argument against any form of ageism. Moreover, older employ-
ees are typically more committed to their companies than their younger counterparts: 
discriminating against such candidates or extant employees is simply self-defeating. 

Generally, our research emphasizes not only the importance of organizational com-
mitment to CSR, but also the necessity of perceiving employees as individual human 
beings who hold particular beliefs and values, and react accordingly to assorted cues 
and signals coming from the reality that surrounds them. There is a need to make further 
progress towards a more individualized approach to low-ranking staff. Managers sho-
uld remember that the work environment – for which they themselves are responsible 
– exerts considerable influence over employee attitudinal and behavioural reactions, 
a fact that per se points to great responsibility on the part of management. 

Conclusion

Age management is bound to occupy a prominent position in modern-day business practice. 
That implies paying special attention to older workers’ satisfaction and commitment. Inten-
se pressure is likely to be put on companies to treat CSR as a core value embedded in their 
organizational cultures rather as an add-on serving marketing or public relations purposes. 
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In the light of our findings, it is fair to say that the mechanism by which CSR influen-
ces employees is complex and operates through multiple channels. It may, thus, address 
age-unrelated values, but also age-related needs. CSR is likely to appeal more to those 
who place a high priority on altruistic and ethical behaviour than to those who do not. 
Our findings do not allow us to claim that whether one holds a “time till death” or a “time 
since birth” perspective does not matter when it comes to responsiveness to CSR. In fact, 
those who see their future as limited are more likely to respond positively to organiza-
tional CSR, as gauged by their greater commitment. The implication is that SST, along-
side social identity theory and P-O fit conceptualizations, can be used as a lens through 
which to understand employee responsiveness to CSR. 

The study has certain limitations that provide opportunities for further research: it 
relies on self-reports, which implies that caution should be applied while interpreting 
the findings; our questionnaire was distributed by management staff (future researchers 
might conduct a  similar survey without managerial involvement); the study is cross-
sectional and correlational in character, indicating correlation rather than causation 
(so a  longitudinal design is required to establish cause-and-effect associations). These 
limitations notwithstanding, we believe that the paper makes a number of important 
contributions to the literature on CSR and age management. 
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The Prospects for Tokenization in the Development 
of Tech Startups

Abstract: Tokens are financial and governance instruments specific to blockchain-based 

decentralized platforms. The paper extends the current conceptualization of tokens by mo-

deling their active use by technology startups commencing at the stage of idea develop-

ment, that is before the commercialization stage, on which the current thinking is focused. 

It is proposed that tokenizing relations between tech startups and their prospective custo-

mers can help address two major challenges of technology entrepreneurship: linking inte-

rests of tech developers and prospective customers, and pricing early-stage tech solutions.

Key words: blockchain, startup, token, tokenization, token economy

Wprowadzenie

Startupy technologiczne realizują na ogół odmienny model rozwoju niż tradycyjne 
przedsiębiorstwa przemysłowe. Związane jest to z ich naturą – według definicji Blanka 
i Dorfa [2013, s. 19], startup jest tymczasową organizacją, która poszukuje rentownego 
i skalowalnego modelu biznesowego. Startupy cechuje wysokie ryzyko i zależność od 
zewnętrznego finansowania, zaś ich założyciele za cel stawiają rozwój technologii i zy-
skowną sprzedaż firmy inwestorowi strategicznemu lub wprowadzenie jej na giełdę, rza-
dziej sprzedaż samej licencji.

W roku 2017 nastąpił gwałtowny rozwój nowej formy pozyskiwania funduszy przez 
startupy rozwijające technologię blockchain w postaci emisji kryptowalut, czyli tzw. 
monet i  tokenów [coinschedule.com/stats.html]. Ze względu na swoją konstrukcję 
większe znaczenie dla sektora przedsiębiorstw mają tokeny, umożliwiające rozwój 
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całych ekosystemów innowacji. Tokenizacja, czyli wbudowywanie tokenów w  kon-
trakty i późniejsze posługiwanie się nimi przy transakcjach wykorzystujących techno-
logię blockchain przez wielu przedstawicieli środowiska programistów i ewangelistów 
nowych technologii jest uważana nie tylko za rewolucję technologiczną porównywa-
ną z Internetem, ale nawet za podstawę nowego systemu – gospodarki tokenów. W ni-
niejszym artykule podjęto temat możliwości aktywnego wykorzystania tokenów już 
na etapie idei projektu w startupie, nie zaś na etapie komercjalizacji gotowego rozwią-
zania, na którym koncentrują uwagę promotorzy i  popularyzatorzy idei gospodarki 
tokenów. Za cel analizy przyjęto pokazanie potencjału tokenów jako narzędzia wspie-
rającego rozwój startupów technologicznych przed etapem komercjalizacji.

Próby oceny ich potencjału stwarzają trudności natury metodologicznej. Bardzo 
wczesny etap rozwoju technologii blockchain umożliwiającej tworzenie nowych modeli 
biznesowych powołujących do życia i wykorzystujących tokeny, przekłada się na brak 
funkcjonujących gotowych rozwiązań w realnym świecie. Wczesny etap konceptualiza-
cji istoty spodziewanego przełomu [Tapscott, Tapscott 2016, s. 5], brak odpowiednich 
regulacji, w tym najlepszych praktyk [Faura 2018, Tomaino 2016] i powiązany z powyż-
szymi czynnikami nieład, skłoniły autora do przedstawienia potencjału nowych zastoso-
wań tokenów w zakresie podejścia interpretatywnego [Given 2008] oraz wykorzystania 
rozumowania indukcyjnego.

Zasadniczych trudności przysparza także próba dokonania przeglądu literatury 
naukowej ze względu na wspomnianą wczesną fazę rozwoju technologii (głównie in-
westycje w rozwój infrastruktury, faza testowa) [Zurrer 2018] i związany z tym ograni-
czony zakres oddziaływania oraz niemiarodajność danych dostępnych do analiz, co 
powoduje brak możliwości podjęcia badań empirycznych wychodzących poza formu-
łę studium przypadku (przed fazą komercjalizacji). Dostępne opracowania (gł. wor-
king papers) dotyczą niemal wyłącznie dwóch obszarów: po pierwsze technicznych 
aspektów samej technologii, jej mocnych i słabych stron, obejmując swoim zakresem 
kierunki jej rozwoju (perspektywa nauk technicznych), po drugie wyceny kryptowa-
lut i zmienność ich notowań na dedykowanych platformach (perspektywa finansów). 
Tymczasem niniejsze opracowanie odnosi się do obszaru nauk o zarządzaniu, stano-
wiąc w założeniu wsparcie dla działań założycieli startupów technologicznych, nakie-
rowanych na wykorzystanie tokenów do stymulacji rozwoju ich firm. Z  powyższych 
powodów poniższa prezentacja aktualnego stanu wiedzy nie ma charakteru klasycz-
nego przeglądu literatury naukowej, obejmuje ona wprowadzenie i interpretację pod-
stawowych pojęć i koncepcji.
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Podstawowe terminy i koncepcje

Tokeny
Tokeny są jedną z dwóch, obok „monet” (ang. coins), podstawowych kategorii kryptowalut. 
Historia kryptowalut rozpoczęła się w 2008 r., kiedy Satoshi Nakamoto opublikował tzw. 
white paper powołujący do życia pierwszą kryptowalutę – Bitcoin i blockchain wyjaśnia-
jący technologię oraz umożliwiający jej funkcjonowanie [Nakamoto 2008]. Podczas gdy, 
monety służą przesyłaniu w  sieci wartości określanej liczbowo, tokeny, mają szersze za-
stosowanie. Reprezentują dowolne aktywa lub prawa posiadające wartość. Przykładowo 
mogą to być monety lub inne kryptowaluty, punkty w programach lojalnościowych, certy-
fikaty na towary, fanty w grach video (in-game items), prawa głosu. Możliwość powiązania 
tokenów z tzw. inteligentnymi kontraktami (smart contracts), czyli protokołami transakcyj-
nymi obejmującymi kod komputerowy, który automatycznie przeprowadza transakcje po 
spełnieniu przewidzianych w protokole warunków, czyni kryptowaluty programowalnymi 
jednostkami wartości.

Istnieją różne typy tokenów. Ze względu na brak opracowań stricte naukowych, 
warto skorzystać z  klasyfikacji stworzonych przez praktyków. Najbardziej użyteczna 
dla zrozumienia ich natury wydaje się uproszczona klasyfikacja zaproponowana przez 
Little’a [2017] i Tomaino [2017], według której wyróżnia się cztery typy tokenów:

1. tokeny powiązane z aktywami (asset tokens lub asset-backed tokens) reprezen-
tują własność aktywów, np. kapitału własnego (ang. equity) i jednostek uczestni-
ctwa funduszy. W 2018 r. częściej określane są mianem security tokens i equity 
tokens;
2. tokeny użytkowe (ang. usage tokens, use tokens, native tokens) służą do dostępu 
i regulowania opłat transakcyjnych w danej sieci (na danym blockchainie);
3. tokeny „pracy” (ang. work tokens) zapewniają korzyści z wykonywania pracy na 
danym blockchainie i/lub służą zarządzaniu nim;
4. tokeny hybrydowe (ang. hybrid tokens) łączą w sobie właściwości dwóch lub wię-
cej wcześniej wymienionych typów tokenów.
Emisje kryptowalut przeprowadzają najczęściej rozwijające technologię blockcha-

in startupy na etapie pomysłu [ICO Rating 2018, s. 24], nie ma jednak przeszkód, aby 
sprzedaż tokenów przeprowadzały przedsiębiorstwa z istniejącymi już produktami [Lit-
tle 2017]. W 2017 r. tokeny sprzedawane były głównie w ramach tzw. Token Generating 
Events (TGE), określanych też jako Initial Coin Offerings (ICOs), będących odpowiednika-
mi pierwszych ofert publicznych tradycyjnych przedsiębiorstw, zaś w 2018 r. ze względu 
na zmiany regulacyjne zdecydowanie wzrosło znaczenie tzw. przedsprzedaży (ang. pre-
sales) i ofert prywatnych (private sales) [CB Insights 2018b, ss. 20, 22, 28].
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Technologia blockchain rozbudziła ogromne oczekiwania i nadzieje. Często określa-
na technologią wywrotową [Pilkington 2016, s. 225] i porównywana pod tym względem 
do Internetu [Gates 2017, s. 1; Tapscott, Tapscott 2016, ss. 3–6], obecnie znajduje się na 
początkowym etapie rozwoju, charakteryzującym się budową infrastruktury (protokoły) 
i eksperymentowaniem z kolejnymi zastosowaniami (aplikacje) [Srinivasan 2017]. Toke-
ny, które zostały wyemitowane w  ramach TGE, nie są jeszcze w  użyciu, ale zwykle są 
notowane na specjalnych platformach obrotu kryptowalut, dzięki czemu posiadają bie-
żącą cenę rynkową, w teorii powiązaną z ich spodziewaną użytecznością w danej sieci. 
Bardzo wysoka korelacja między notowaniami istniejących kryptowalut (monet i toke-
nów) świadczy jednak o tym, że obecnie inwestorzy próbują wyceniać przede wszyst-
kim perspektywy całego rynku kryptowalut jako klasy aktywów, a w mniejszym stopniu 
wyceniać perspektywy poszczególnych aktywów, tabela 1.

Tabela 1. Korelacje między notowaniami (90 dni) 13 głównych kryptowalut, indeksu 
S&P 500, „indeksu strachu” VIX i kontraktów na złoto (stan na 08.11.2018).

Źródło: [www.sifrdata.com]. 

Tokeny niosą ze sobą prawa zachęcające do ich nabywania. Z jednej strony mają za 
zadanie ulepszyć usługę, przy której są wykorzystywane, z drugiej – zapewnić korzyści 
uczestnikom sieci. Największy potencjał mają tokeny hybrydowe, gdyż pozwalają łączyć 
różnego rodzaju prawa i powiązane z nimi korzyści. Prawa te stanowić mogą nowator-
skie kombinacje zysków z aprecjacji walut (currency rewards), praw do użytkowania apli-
kacji (software use rights), zarządzania protokołem (protocol governance) i praw związa-
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nych z  tradycyjnym kapitałem udziałowym – traditional equity (czyli praw własności) 
[Teutsch, Buterin, Brown 2017].

Tokenizacja, gospodarka tokenów i „kryptoekonomia”
W teorii technologia blockchain może mieć zastosowanie przy dowolnych transakcjach, 
zarządzaniu produkcją, łańcuchem dostaw, tożsamością i  reputacją [Little 2017; Taka-
hashi 2017]. Jej zwolennicy dowodzą [Lingham 2017b], że po pokonaniu problemów ze 
skalowalnością będzie to nośnik postępu technologicznego, wymuszając na przedsię-
biorstwach i całych branżach transformację w zakresie zawierania i realizowania kontrak-
tów [CB Insights 2018a]. Sceptycyzm rosnącej liczby przedstawicieli środowiska develo-
perów technologii blockchain [Kelly 2018], w tym tak prominentnych jak Buterin [2015] 
w odniesieniu do perspektyw znaczącej poprawy efektywności transakcji (obniżki kosz-
tów), przy utrzymującym się ogromnym zainteresowaniu technologią przez przedsię-
biorców technologicznych (włączając Buterina) i inwestorów, w tym tak doświadczonych 
jak fundusze VC, sugeruje, że główną wartość upatrują oni poza obszarem redukcji kosz-
tów transakcji, co wskazuje na obszar tworzenia dodatkowej wartości (np. uniemożliwie-
nie fałszerstw świadectw pochodzenia produktów) i podziału wartości [Cong, He 2018, 
ss. 28–34]. Nowatorskie podejście do podziału wartości wynika z  faktu, że blockchain 
jest nie jest tylko innowacją technologiczną, ale przede wszystkim instytucjonalną w ob-
szarze governance [Davidson, De Filippi, Potts, 2016, ss. 15–18], tworząc podstawy do 
wykształcenia się nowego ładu gospodarczego – gospodarki tokenów.

Jak sugeruje nazwa, centralne miejsce w tej koncepcji zajmują tokeny. Tokenizacja, 
czyli wbudowywanie tokenów w kontrakty (tzw. inteligentne kontrakty – smart contra-
cts) i późniejsze posługiwanie się nimi przy transakcjach wykorzystujących technologię 
blockchain (infrastrukturę i aplikacje), bywa traktowana jako samodzielna, najważniej-
sza innowacja blockchainowa [Lingham 2017b], stanowiąca kluczowy element nowego 
typu ładu (ang. governance). Dzięki zastosowaniu tokenów, korzyści z rozwoju sieci dzie-
lone są między posiadaczy tokenów, a nie przypisywane twórcom i właścicielom praw 
do software’u. Zastosowany mechanizm ma zachęcać do rozwoju danej sieci kosztem 
rozwiązań konkurencyjnych.

Rozszerzanie palety zastosowań technologii blockchain do automatyzacji kolejnych 
typów kontraktów w poszczególnych branżach, rozwijanie modeli transakcyjnych przy-
pisujących dedykowanym tokenom określoną użyteczność i budowę nowego typu orga-
nizacji, w której tokeny są nośnikami wartości, określić można budowaniem gospodarki 
tokenów. Jest to system ekonomiczny oparty na grze podaży i popytu, w którym zawie-
ranie kontraktów i wykonywanie transakcji dokonuje się z wykorzystaniem kryptowaluty 
[Radar Relay 2017]. Tokeny biorą tu udział w alokacji rzadkich zasobów w gospodarce, a ich 
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„transformująca” rola polega na umożliwieniu nowej logiki budowy i podziału wartości. 
Terminem związanym z omawianą problematyką jest „kryptoekonomia” (ang. cryptoeco-
nomics), czyli rodząca się nauka o zastosowaniu systemów cyfrowych zachęt (czyli właśnie 
tokenów) do wywoływania określonych zachowań jednostek działających we własnym in-
teresie i funkcjonujących w zdecentralizowanej sieci blockchain [Zurrer 2018, s. 2]. Według 
Zamfira jest to nauka badająca protokoły zarządzające produkcją, dystrybucją i konsump-
cją produktów i usług w zdecentralizowanej gospodarce cyfrowej [2015].

Jak podkreślali Encaoua i Hollander [2002, ss. 64–65], w innowacyjnych branżach kon-
kurencja ma charakter twórczy, nastawiona jest bardziej na budowę i  rozwój rynku, niż 
na działanie o charakterze „podziału tortu”. Dynamiczne aspekty konkurencji silniej wpły-
wają na sukces organizacji niż aspekty alokacyjne. Odpowiednia konstrukcja tokenów, jak 
najlepiej wspierająca rozwój danej sieci, może mieć decydujące znaczenie dla jej sukcesu, 
czyniąc konstrukcję tokenów kluczowym obszarem budowy przewagi konkurencyjnej. 
Tokeny mają zasadnicze znaczenie dla efektów sieci w środowisku technologii blockchain 
[Karnjanaprakorn 2017], zaś te funkcjonujące na protokołach (protocol tokens) są podstawą 
budowy wykorzystującego je ekosystemu innowacji. Wobec przesuwania się gospodarki 
w kierunku konkurowania na poziomie takich ekosystemów [D’Aveni 2017], można spo-
dziewać się rosnących inwestycji w rozwój tokenów i ich zastosowań.

Wykorzystanie tokenów w rozwoju startupów 
technologicznych

Obecnie nie istnieją jeszcze najlepsze praktyki emisji tokenów [Buterin 2017; Tomaino 
2016]. Nadrzędnym celem wielu z nich była maksymalizacja wartości emisji, czyli sumy 
pozyskanych środków. Nie istniała górna granica określonej maksymalnej ceny tokenów 
lub ilości wprowadzonej do obrotu rynkowego [Buterin 2017]. Orientacja na maksyma-
lizację wartości emisji pokazuje brak zrozumienia wśród emitentów użyteczności owych 
instrumentów [Radar Relay 2017]. W przypadku uruchomienia projektu, tokeny mogły 
pełnić zadania opisane w poprzedniej części artykułu. Liczba i cena tworzonych krypto-
walut powinna odpowiadać celowi, któremu mają służyć w przypadku powodzenia pro-
jektu [Buterin 2017]. Teutsch, Buterin, Brown [2017] wskazywali, że celami emisji tokenów 
powinny: być maksymalizacja transparentności i maksymalizacja uczestnictwa. Ponadto, 
zauważyć można, że emisja tokenów jest dogodnym momentem do kształtowania po-
żądanej struktury posiadaczy [Lingham 2017a]. Zgodnie z tym podejściem tokeny w TGE 
(lub w innych modelach sprzedaży) powinny być kierowane w pierwszej kolejności do 
przyszłych użytkowników – liderów. Dzięki taniemu zakupowi na wczesnym etapie roz-
woju produktu, będą mogli korzystać z różnicy cenowej związanej ze wzrostem wartości 
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tokenów, a następnie jego uruchomieniem i pozytywną weryfikacją. Dzięki wczesnemu 
nabyciu tokenów uczestnicy TGE będą mieć motywację do wczesnej adopcji rozwijającej 
się technologii, szczególnie we własnej działalności oraz będą zainteresowani, aby prze-
konywać innych potencjalnych klientów do inwestowania w ten rodzaj aktywów.

W powszechnej praktyce znaczącą część emitowanych tokenów zachowują inicja-
torzy projektu, zaś całość przychodów ze sprzedanych tokenów jest dla nich dostępna 
i po części przeznaczona na prace nad projektem. Praktyka ta jest obecnie krytykowana, 
jako że nie stanowi efektywnego systemu motywacyjnego, a nawet rodzi pokusę nad-
użyć [Buterin 2018]. Lingham [2017a] wskazuje, że środki ze sprzedaży tokenów powinny 
trafiać do firmy, która odpowiada za projekt, nie do jej założycieli, a Buterin [2018] doda-
je, że powinny one być bezpiecznie przechowywane w inteligentnych kontraktach na 
blockchainie i dostępne w transzach po wykonaniu określonych zadań, zaś w przypadku 
porażki i porzucenia projektu – zwracane inwestorom.

Obecnie same tokeny od momentu emisji w TGE do momentu uruchomienia pro-
tokołów lub aplikacji, w  których mają być wykorzystywane, nie pełnią żadnej funkcji 
poza byciem przedmiotem spekulacji na licznych platformach handlu kryptowalutami, 
na których mogą być notowane, co może trwać nawet kilka lat. Samo bierne posiadanie 
ich przez potencjalnych klientów ma stanowić zachętę do uczestnictwa w sieci, kiedy 
oprogramowanie będzie już gotowe.

Tokeny mogą jednak pełnić istotną funkcję już na etapie rozwoju projektu, polega-
jącą na wspieraniu rozwoju startupu przed etapem komercjalizacji. Punktem wyjścia 
do sformułowania tej tezy jest identyfikacja zasadniczych wyzwań w rozwoju współ-
czesnych startupów. Dzisiejszy świat jest światem „ekosystemów innowacji”, w którym 
sukces projektu/produktu zależy od współpracy odpowiadającej na ryzyko łańcucha 
adopcji innowacji (adoption chain risk) i ryzyko współzależności innowacji (co-innova-
tion risk) [Adner 2013]. Ryzyka te są bardzo wyraźne w środowisku blockchain, gdzie 
sukces projektów infrastrukturalnych (operujących na poziomie protokołów) zależy 
od rozwijanych na nich aplikacji, a jednocześnie ich rozwój stanowi podstawę kolejnej 
generacji.

Z analizy Onyemah, Pesquera i Ali [2013] wyłania się obraz dwóch najważniejszych 
rodzajów wyzwań, które dotyczą relacji startupów z  otoczeniem: współpracy przy 
rozwoju produktu i  trudności z określeniem optymalnego poziomu cen. Wyzwania te 
dotyczą więc zapewnienia pożądanego przepływu wiedzy i środków finansowych. Wa-
runkiem sukcesu jest tutaj wycena wiedzy stron współpracy angażowanej w  projekt 
i uzgodnienie ceny (rozwijanego) produktu lub usługi. Tokeny potencjalnie pozwalają 
zaadresować oba te problemy poprzez powiązanie interesów twórców innowacyjnych 
technologii i partnerów potencjalnie uczestniczących w ich rozwoju.
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Innowacyjną walutę można wykorzystać do regulacji wzajemnych rozliczeń mię-
dzy deweloperami projektu blockchainowego a  potencjalnymi partnerami strate-
gicznymi. Ma to szczególne znaczenie, gdy potrzebna jest współpraca wymagająca 
znaczących nakładów (kapitału i/lub pracy) i dotyczy wykorzystywania przy rozwoju 
jednego projektu informacji wrażliwych, pochodzących od potencjalnych partnerów 
będących konkurentami, co może skutecznie zniechęcić ich do współpracy ze startu-
pem. Dodatkowo, podobnie jak przy zaangażowaniu finansowym i współpracy star-
tupu z funduszem CVC [CB Insights 2018c], u potencjalnego strategicznego partnera, 
który zainwestował w tokeny w ramach TGE, może się pojawić potencjalny konflikt ce-
lów strategicznych i finansowych, a sytuację dodatkowo komplikuje potrzeba współ-
pracy danego startupu z konkurentem branżowym danego podmiotu. Opracowanie 
standardów dedykowanych zarządzaniu relacjami przy rozwoju kodu komputerowe-
go mającego funkcjonować na danym blockchainie i „podpięcie” pod nie istniejących 
(utworzonych w  TGE) tokenów, przy jednoczesnym notowaniu ich na niezależnych 
platformach obrotu, zapewniłoby wygodę i transparentność wewnętrznych rozliczeń 
i dało bieżącą wycenę działań podejmowanych przy współpracy. Takie standardy, któ-
re można wpisać w dedykowane inteligentne kontrakty, powinny znacząco ułatwiać 
i przyspieszać negocjowanie warunków, podobnie jak ma to już miejsce przy wyko-
rzystaniu blockchaina do negocjacji pożyczek [Noonan 2018]. Szeroko praktykowane 
ustalanie różnych cen kryptowalut dla różnych grup inwestorów (np. wykorzystywa-
nie przedsprzedaży) lub nawet darmowe przekazywanie tokenów wyselekcjonowa-
nym podmiotom (potencjalnym strategicznym klientom), zapewnia tu dodatkową 
elastyczność. Przykładowo warunki nabycia tokenów dla takich podmiotów mogą 
być powiązane z ich zaangażowaniem w rozwój projektu, co oczywiście powinno być 
transparentne i uregulowane w inteligentnym kontrakcie.

Zaoferowanie potencjalnym partnerom strategicznym różnych opcji inwestycyjnych 
i bieżąca wycena rynkowa wysiłków służących rozwojowi projektu, czyni z emisji krypto-
walut narzędzie do uczenia się odnośnie cech przyszłego popytu i wyceny kompetencji, 
a także wartości rozwijanej technologii.

Idea tokenów może być wykorzystywana poza technologią blockchain [Srinivasan 
2017]. Otwiera się nowe pole badawcze dotyczące warunków opłacalności wykorzysta-
nia specjalnych dedykowanych tokenów, które miałyby służyć powyższym celom w fir-
mach technologicznych rozwijających projekty spoza domeny blockchain. Niewątpliwie 
istotnymi czynnikami będą: skala działalności innowacyjnej – liczba powiązań i wyso-
kość nakładów (m.in. w kontekście kosztów wprowadzenia programu tokenów), opisane 
przez Adner’a [2013] ryzyko łańcucha adopcji innowacji i współzależność innowacji part-
nerów, a także ich relacje na rynku gotowych rozwiązań.
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Kryptowaluty nie należy jednak traktować jako gotowej recepty na bolączki rozwoju 
startupów technologicznych, czy to bezpośrednio rozwijających technologię blockcha-
in, czy też funkcjonujących poza tym obszarem. Obecnie znajdujemy się na etapie in-
tensywnej konceptualizacji i eksperymentowania metodą prób i błędów z samą naturą 
tokenów (przykładowo od początku 2018 r. następuje przesunięcie ciężaru w kierunku 
security tokens). Niniejsza praca wpisuje się w te działania wskazując nowy obszar po-
tencjalnego zastosowania tokenów.

Podsumowanie

Emisje tokenów mogą być skutecznym sposobem pozyskiwania finansowania dla star-
tupów blockchainowych i pomagać w rozwinięciu biznesu poprzez zapewnienie zachęt 
do uczestnictwa w  sieci, a  nawet stanowić narzędzie budowy ekosystemu innowacji. 
W artykule pokazano, że obok zapewnienia wsparcia rozwoju sieci po uruchomieniu (ko-
mercjalizacji) projektu, kryptowaluty mogą odgrywać aktywną rolę również na etapie 
rozwoju produktu (protokołu lub aplikacji), począwszy od konstrukcji (struktury i celów) 
samej emisji tokenów, poprzez ułatwianie zarządzania relacjami z potencjalnymi strate-
gicznymi klientami przy rozwoju produktu, a skończywszy na rynkowej wycenie postę-
pów (realizowanych zadań), zapewniając tym samym lepsze powiązanie interesów twór-
ców innowacyjnych technologii i potencjalnych strategicznych partnerów. Umożliwiają 
także, większą transparentność i tym samym lepszą wycenę samych tokenów. Wszystko 
to potencjalnie może zapewnić startupom aktywnie wykorzystującym tokeny na etapie 
rozwoju przewagę konkurencyjną nad rywalami, wspierając wizję budowy gospodarki 
tokenów. Możliwość wykorzystania innowacyjnej waluty poza technologią blockchain 
poszerza możliwy zakres tej gospodarki, co rodzi szereg kolejnych pytań badawczych 
i motywuje do dalszych dociekań.
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Wykorzystanie metody RFID w systemie zarządzania 
zapasami w ramach rewolucji przemysłowej 4.0

The Use of the RFID Method in the Inventory Management 
System as Part of the Industrial Revolution 4.0

Abstract: The aim of the article is to assess the use of RFID system (technology) and its 

practical use in optimizing inventory management and supply chain based on the example 

of the Bosch brake system plant with location in Poland.

Implementation of the RFID system (Radio-frequency identification) – a  technique 

that uses radio waves to transmit data and power the electronic system (RFID tag) which 

is the label of the object by the reader in order to identify the object. The product has 

digital information sewn into itself that can be exchanged between products and the 

environment during the entire production process without human intervention. In this 

case, the use of the method relies on the flow of information in the process of product 

delivery in the area of component supplier – producer and the impact on streamlining the 

process. The implementation of the RFID system contributes to: reduction of inventory 

by 50%; increase in inventory turnover ratio to 240; limiting the level of inventory to 1.5 

days in the production process; reduction of manufacturing costs; product identification 

in the system in real time.

Key words: inventory management, supply chain, industrial revolution 4.0, RFID, Bosch En-

terprise
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Wstęp

Obecnie w przemyśle można zaobserwować coraz to bardziej powszechne zastosowanie 
automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz cyberfizycznych systemów. Mimo, 
iż wiąże się to ze znacznie większymi kosztami, przy obecnym rozwoju przemysłu i wkro-
czeniu w czwartą rewolucję przemysłową (Przemysł 4.0) jest to nieuniknione. Do tej pory 
to jednak jak najniższe nakłady finansowe miały pierwszorzędne znaczenie i aby obniżyć 
koszty, większość produkcji przedsiębiorstw przenoszono do krajów Bliskiego i Dalekie-
go Wschodu, a także do Europy Środkowo-Wschodniej. Jednak kraje wysoko rozwinięte 
– Niemcy, Francja czy Wielka Brytania, zaczęły zdawać sobie sprawę, że ich gospodarki 
nie mogą opierać się tylko na usługach, ponieważ coraz trudniej jest tworzyć wartość 
dodaną, bazując tylko na tym sektorze [Szozda 2017, ss. 401–414].

Celem artykułu jest ocena wykorzystania systemu (technologii) RFID i praktycznego 
jej zastosowania w optymalizacji zarządzania zapasami i  łańcucha dostaw, na przykła-
dzie fabryki układów hamulcowych Robert Bosch z lokalizacją w Polsce. 

System RFID (Radio-frequency identification) to technika, która wykorzystuje fale 
radiowe do przesyłania danych oraz zasilania elektronicznego układu (etykieta RFID), 
stanowiącego etykietę obiektu przez czytnik, w celu jego identyfikacji. Produkt jest 
wyposażony w  informację cyfrową, która podczas całego procesu produkcyjne-
go może być wymieniana między produktami a  otoczeniem bez udziału człowieka. 
W tym przypadku wykorzystanie metody polega na przepływie informacji w procesie 
dostaw produktów w  obszarze dostawca podzespołów – producent, co wpływa na 
usprawnienie procesu. 

Wdrożenie systemu RFID przyczynia się do: redukcji zapasów magazynowych o 50%; 
wzrostu wskaźnika rotacji zapasów do 240; ograniczenia poziomu zapasów do 1,5 dnia 
w  procesie produkcyjnym; ograniczenia kosztów wytwarzania; identyfikacji produktu 
w systemie w czasie rzeczywistym.

Czwarta rewolucja przemysłowa

Po raz pierwszy określenia Przemysł 4.0 użyli Niemcy na targach w  Hanowerze 
w 2011 roku. Była to odpowiedź na zapoczątkowaną już w Stanach Zjednoczonych poli-
tykę reindustrializacji, w której używano pojęcia Internet of Things. Przemysł 4.0 uważany 
jest za czwartą rewolucję przemysłową. Pierwsza miała miejsce pod koniec XVIII wieku, 
wtedy to uruchomiono produkcję mechaniczną, przy wykorzystaniu silnika parowego 
– mechanizacja. Drugą rewolucję przemysłową na początku XX wieku zapoczątkowa-
ła elektryczność – produkcja masowa, z  zastosowaniem energii elektrycznej. W  latach 
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70. XX wieku elektryfikację wyparła cyfryzacja. Od tego momentu maszyny zaczęto ste-
rować za pomocą coraz to bardziej wydajnych komputerów i układów przetwarzania. 

Obecnie mamy do czynienia z czwartą rewolucją przemysłową. Przemysł 4.0 to nie 
tylko inteligentne fabryki z cyberfizycznymi systemami produkcji, ale całe ich otoczenie, 
a  więc sieci biznesowe i  społecznościowe, mobilność, logistyka, inteligentne budynki 
i mieszkania. Źródła prognozują, że nawet jeszcze przez najbliższe kilkadziesiąt lat, bę-
dzie trwała i rozwijała się czwarta rewolucja przemysłowa [Pluciński 2016, ss. 146–164].

Przemysł czwartej generacji obejmuje komputeryzację tradycyjnych gałęzi przemy-
słu wytwórczego oraz stanowi połączenia inteligentne dla wielu technologii IT, które 
stosowane są w przedsiębiorstwach. Jest rozwiązaniem złożonym, powstałym na grani-
cy informatyki, inżynierii i nauk o zarządzaniu. Przemysł 4.0 należy traktować jako jeden 
wspólny termin, który łączy ze sobą technologię z  organizacją łańcucha wartości do-
danej. Bazuje on na istnieniu inteligentnych i usieciowionych systemów, które są połą-
czone wewnątrz przedsiębiorstwa z innymi procesami. Czwarta rewolucja przemysłowa 
wyróżnia trzy główne elementy: 

 · systemy CPS (Cyber Physical Systems), które związane są z koniecznością wykonywa-
nia zaawansowanych analiz oraz przetwarzaniem dużej liczby danych;
 · Internet rzeczy (IoT – Internet of Things);
 · infrastrukturę komunikacyjną.

Zasadnicze znaczenie dla ciągłego rozwoju Przemysłu 4.0 mają systemy cyberfi-
zyczne (CPS). Wyróżnia je: interoperacyjność, decentralizacja i  wizualizacja. Interope-
racyjność postrzegana jest jako możliwość komunikowania się ze sobą pracowników, 
cyberfizycznych systemów oraz infrastruktury fabrycznej. Kluczowym zadaniem jest 
określenie jasnych i dobrze sprecyzowanych standardów, które pomagają w sprawnej 
i  spójnej współpracy pomiędzy pracownikami, systemami CPS oraz firmami. Możliwe 
jest to dzięki internetowi rzeczy i usług [Göetz, Gracel 2017, ss. 217–235].

Czwarta rewolucja przemysłowa związana jest głównie z fabrykami, jednak charakte-
ryzuje ją również szersze pojęcie, odnoszące się do innych obszarów działalności. Obecnie 
ludzie na całym świecie są ze sobą połączeni dzięki wszechobecnemu Internetowi. Służy 
on nie tylko do komunikowania się, ale też do sterowania coraz to nowszymi urządzeniami. 
Doskonale sprawdza się to w Przemyśle 4.0, w którym maszyny, przedmioty i pracownicy 
są połączeni ze sobą za pomocą wirtualnej sieci – IoT (Internet of Things). Komunikacja 
między maszynami, a ich użytkownikami jest rozpowszechniana dzięki połączeniom cy-
frowym w czasie rzeczywistym, co daje możliwość stałego kontrolowania przepływu in-
formacji i natychmiastowego reagowania na wszelkie zmiany [Szozda 2017, ss. 401–414].

Z założenia idea Przemysłu 4.0 jest jednym z elementów międzynarodowej inteligen-
tnej sieci, która ma za zadanie w jak najefektywniejszy sposób połączyć procesy, maszyny, 
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wyroby i systemy w samonadzorujące i inteligentne sieci. Internet of Things kładzie duży 
nacisk na próbę stworzenia ogromnej sieci, połączonej ze wszystkimi dostępnymi rodzaja-
mi urządzeń. IoT łączy ze sobą znane dla ludzi i otaczające ich światy – urządzeń cyfrowych 
i fizycznych. Czwarta rewolucja przemysłowa przedstawia pewną wizję świata przyszłości, 
gdzie wszystkie przedmioty, zarówno codziennego użytku jak i cyfrowe urządzenia są ze 
sobą połączone i przekazują informacje za pomocą specjalnych aplikacji. Koncepcja IoT 
opiera się na trzech zasadniczych pojęciach [Pluciński, Mularczyk 2016, ss. 146–164]: anyti-
me (zawsze), anything (ze wszystkim), anyplace (wszędzie).

Przejście od trzeciej rewolucji przemysłowej do Przemysłu 4.0, to najbardziej zło-
żona transformacja spośród wszystkich rewolucji przemysłowych. Wynika to głównie 
z połączenia szeregu skomplikowanych technicznie systemów, które na bieżąco wyko-
rzystują wymianę i analizę danych w celu samoistnego konfigurowania się, zapobie-
gania usterkom i ciągłego dostosowywania się do zmian. Przyczynia się to do wzrostu 
wartości dodanej oraz wydajności przemysłu. Czwarta rewolucja przemysłowa niesie 
za sobą widoczne przyspieszenie wzrostu gospodarki i modyfikację profili zatrudnie-
nia siły roboczej oraz zmianę stylu pracy. Roboty i zautomatyzowane maszyny zastą-
pią część stanowisk, na których do tej pory pracowali ludzie. Ułatwi to w znacznym 
stopniu wykonywanie zadań i podniesie poziom bezpieczeństwa [Choroś, Owerczuk 
2016, s. 145].

Firma Roland Berger [2016] przeprowadziła szczegółową analizę dotyczącą wpływu 
Przemysłu 4.0 na zatrudnienie, z  której wynika, że pomimo zlikwidowania ogromnej 
liczby miejsc pracy, zatrudnienie netto powinno mieć pozytywny efekt. Przy założeniu 
wykorzystania tylko 50% rozwiązań czwartej rewolucji przemysłowej, w Zachodniej Eu-
ropie do 2035 roku ubędzie około 8,2 mln miejsc pracy, które mogą być zastąpione oko-
ło 10 mln nowych miejsc. Tym samym w nowoczesnym przemyśle, w 2035 roku stopa 
zwrotu z kapitału może wynieść 28%, wobec 18% aktualnie. Zatem dla rynku pracy skut-
ki cyfryzacji, mimo wielu wyzwań powinny być pozytywne i spowodować zwiększenie 
zatrudnienia [Götz, Gracel 2017, ss. 217–235]. 

Czwarta rewolucja przemysłowa odkrywa przed rządami rosnące oczekiwania, któ-
re wynikają z nowej roli państwa w gospodarce oraz jego zaangażowania w problemy 
rynkowe. Zespoły, które zajmują się opracowywaniem raportów dotyczących Przemy-
słu 4.0, przygotowały wskaźnik RB – Industry 4.0 Redaliness Index – gotowość do wdro-
żenia Przemysłu 4.0 [Global Industry 4.0 Readiness Report 2016, 2017 ss. 4–10]. W rapor-
tach, kraje Europy podzielone zostały na 4 grupy: liderów, potencjalnych, wahających 
się i  tradycjonalistów. Polska została zakwalifikowana razem z  Chorwacją, Portugalią, 
Bułgarią, Hiszpanią i Włochami do grupy trzeciej – państw wahających się, które wyra-
żają niską gotowość do wprowadzenia idei wynikającej z wdrożenia czwartej rewolucji 
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przemysłowej. W porównaniu do europejskich gospodarek, Polska otrzymała ocenę sto-
sunkowo niską [Pluciński, Mularczyk 2016, ss. 146–164].

Industry 4.0 niesie ze sobą ogromne zalety dla nowego rodzaju produkcji. Dzięki 
wdrożeniu odpowiednich procesów, możliwe jest przede wszystkim połączenie świata 
fizycznego z wirtualnym, co daje ogromne możliwości i ułatwienia dla przedsiębiorstwa. 
Wymiana danych i  usieciowienie oferuje przedsiębiorstwom możliwość bardziej eko-
nomicznej produkcji oraz szybszego reagowania na indywidualne potrzeby klientów. 
Możliwe jest to dzięki optymalnemu wykorzystaniu zapasów oraz zredukowaniu czasu 
poświęconego na dostosowywanie maszyn no nowych wymogów. Ponieważ systemy, 
ludzie i maszyny są ze sobą połączone, co umożliwia dynamiczne komunikowanie się 
w czasie rzeczywistym, oznacza to zwiększenie wydajności produkcji, ponieważ wszyst-
kie przypadki marnotrawstwa oraz obniżania efektywności są automatycznie wykrywa-
ne [Göetz, Gracel 2017, ss. 217–235].

Kraje i firmy, które chcą osiągnąć przewagę konkurencyjną będą musiały ją budować 
na rosnącej roli Przemysłu 4.0. Wymaga on nie tylko wprowadzenia nowych technologii, 
lecz także ciągłej innowacyjności. Korzyści ze wzrostu produktywności, rozwoju nowych 
branż oraz pojawienia się nowych miejsc pracy są możliwe tylko wówczas, kiedy przed-
siębiorstwa rozpoczną wdrożenie technologii Industry 4.0. Warunkiem do tego koniecz-
nym jest odpowiednio wyszkolona kadra specjalistów, narzędzia oraz rozbudowana in-
frastruktura przedsiębiorstwa [Choroś, Owerczuk 2016].

Proces wpisania Industry 4.0 jako strategii rozwojowej 
w zakładach Bosch 

Firma BOSCH rozpoczęła wdrażanie strategii Industry 4.0 w  2013 roku. Podstawą do 
stworzenia systemu był kilkuletni proces obejmujący: standaryzację procesów wytwór-
czych, zapewnienie stuprocentowego pozyskiwania danych z maszyn i innych systemów 
produkcyjnych, stworzenie infrastruktury sieciowej łączącej systemy sterowania maszyn 
i pozwalającej na przesyłanie danych.

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 
400 tysięcy pracowników na całym świecie (na 31.12.2017). Według wstępnych danych, 
w 2017 roku spółka wygenerowała obrót w wysokości 78 mld euro. Firma prowadzi dzia-
łalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Go-
ods, oraz Energy and Building Technology. Jako wiodące przedsiębiorstwo IoT, Bosch 
oferuje innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych domów (Smart Homes), inteligen-
tnych miast (Smart Cities) oraz zintegrowanej w sieci mobilności i zintegrowanego prze-
mysłu. Wykorzystując swoje doświadczenie w technologii sensorów, oprogramowania 
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i usług, Bosch dostarcza klientom zintegrowane rozwiązania z jednego źródła. Innowa-
cyjne produkty i usługi firmy poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm 
użytkowników. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz ok. 450 spó-
łek zależnych i  regionalnych w 60 krajach świata. Podstawą wzrostu przedsiębiorstwa 
jest innowacyjność. Bosch zatrudnia 62 500 pracowników w działach badań i rozwoju 
w 125 ośrodkach R&D na całym świecie.

W Polsce Grupa Bosch jest obecna od roku 1992 i  reprezentowana przez 4 spółki: 
Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o., BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego 
Sp. z o.o., sia Abrasives Sp. z o.o. Prowadzi działalność w następujących miastach: War-
szawie, Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie i Goleniowie. W 2016 roku Grupa Bosch w Polsce 
wygenerowała obrót w wysokości 5,04 mld złotych i zatrudniała ok. 5 140 pracowników 
(wg danych na 31.12.2016). 

Ocena wykorzystania technologii RFID w fabryce 
Bosch sp. z o.o. 

Firma Bosch jako jeden z  nielicznych podmiotów gospodarczych działających m.in. 
w Polsce, do zarzadzania łańcuchem dostaw wykorzystuje technologię RFID. System ten 
wykorzystywany jest w fabryce Bosch na poziomie: dostawca półproduktów – linia pro-
dukcyjna, z pominięciem magazynu, procesu rozładunku i składowania towarów.

Technologia RFID mająca wpływ na funkcjonalność systemu, składa się z czterech 
elementów:

 · produkt ma elektroniczną jednostkę sterowania,
 · jednostka sterująca gromadzi wszystkie dane,
 · jednostka B+R kontroluje pracę produktu poprzez Internet,
 · technologia FRID do śledzenia i kontroli łańcucha dostaw.

Podstawą funkcjonowania tej technologii jest wyposażenie produktu w  odpo-
wiedni elektroniczny kod, który jest integralną jego częścią i pozostaje z nim w całym 
jego cyklu. Kolejny element systemu to jednostka sterująca, gromadząca wszystkie 
dane techniczne dotyczące produktu np. sprawność układu hamulcowego w samo-
chodzie. Kolejnym elementem jest jednostka B+R, która otrzymuje informację z jed-
nostki sterującej i przekazuje informacje do ośrodka badawczo-rozwojowego dostaw-
cy produktu. Metodę RFID i  zakodowane w  produkcie informacje, możemy również 
wykorzystać do śledzenia i kontroli drogi procesu dostawy produktu w ramach całego 
łańcuch zaopatrzenia.

W firmie Bosch technologia RFID wykorzystywana jest przede wszystkim do opty-
malizacji łańcucha dostaw. Analizowany łańcuch dostaw podzielony jest na 5 etapów:
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 · załadowanie towaru do specjalnych skrzynek – tzw. parowanie,
 · automatyczna przesyłka towaru z pominięciem magazynu,
 · dostawa towaru bezpośrednio na linię produkcyjną,
 · zwrot wykorzystanej skrzynki do dostawcy i automatyczne ponowne zamówienie,
 · ponowny załadunek i nadanie kodu produktu.

Współpraca na linii wykonawca (producent, w  tym przypadku firma Bosch) –podwy-
konawca, polega na wykorzystaniu wspólnego serwera umieszczonego w tzw. „chmurze”, 
który jest własnością producenta. Pozwala on na dostęp i wykorzystanie oprogramowania 
w celu prowadzenia wspólnych działań biznesowych. Samo oprogramowanie, jak również 
wykorzystanie funkcjonalności systemu w chmurze jest kosztownym rozwiązaniem i dlate-
go poddostawcy mają umożliwiony dostęp, nie angażując swoich aktywów. Wykorzysta-
nie technologii RFID jest bardzo funkcjonalnym, ale jednocześnie bardzo wymagającym 
technologicznie rozwiązaniem. Nowoczesne rozwiązania SMART w ramach Rewolucji 4.0 to 
bardzo nowoczesne i przyszłościowe technologie, pozwalające na optymalizację procesów 
produkcyjnych i obniżkę kosztów operacyjnych w przedsiębiorstwie. Technologia polega na 
kontaktach maszyna – maszyna w procesie, a sam człowiek służy tylko do ich nadzorowania. 

Pierwszym etapem w procesie optymalizacji łańcucha dostaw jest tzw. „parowanie”. 
Po wyprodukowaniu, podzespół zostaje oznakowany przez unikalny kod seryjny i zapako-
wany do pudełka wielokrotnego użytku. Następnie produkt z naklejką z kodem RFID jest 
wkładany do pojemnika wielokrotnego użytku (tymczasowo wiążemy pudełko z Tagiem 
RFID). Producent podzespołów dostarczanych do przedsiębiorstwa Bosch, jak już wcześ-
niej wspomniano musi posiadać wdrożoną technologię RFID na swojej linii produkcyjnej.

Proces parowania polega na tym, że podwykonawca pracujący w procesie z wykorzy-
staniem serwera producenta, umieszcza zamówiony produkt w specjalnych skrzynkach, 
które już skompletowane, z  zakodowanymi towarami, układane są w  samochodach. 
Wtedy drogą elektroniczną przesyłana jest wiadomość do odbiorcy, automatycznie za-
pisana w  systemie producenta, informująca go o  kompletności zamówionej dostawy. 
Wszystkie te czynności odbywają się bez pośrednictwa człowieka (pracownika) zarówno 
po stronie podwykonawcy jak i producenta.

Założenia techniczne, jakie muszą być spełnione w tym procesie to:
 · musimy wiedzieć, który produkt włożony został do jakiego pudełka. Działa to w sy-

stemie SAP lub innym,
 · pudełka trafiają na specjalny tor i przejeżdżają przez bramkę, gdzie wykonywana jest 

agregacja na europaletę (konsolidacja unit),
 · paleta zawiera około 20 pudełek wielokrotnego użytku,
 · w trakcie załadunku na samochód następuje wysyłanie elektronicznej listy przewo-

zowej do odbiorcy.
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Następnym etapem jest przyjęcie dostawy. Ciężarówka z załadowaną przesyłką do-
jeżdża do zakładu odbiorcy i następuje jej przyjęcie (podczas jej przemieszczania obok 
anten RFID odczytywane są Tagi przez urządzenie) oraz konfrontacja danych elektro-
nicznej listy przewozowej z tym, co zostało odczytane przez system RFID i dostarczo-
ne. Cały proces odbywa się bez pośrednictwa człowieka. Następuje przyjęcie towarów 
bezpośrednio na linię produkcyjną, z pominięciem magazynu, gdzie składowany jest na 
specjalnie przygotowanym miejscu.

Kolejny etap to automatyczne zamówienie z linii produkcyjnej – RFID. Wykorzystany 
w procesie produkcji materiał, który zapakowany był w specjalnym pudełku, automa-
tycznie zostaje ponownie zamówiony. Pusty pojemnik zjeżdża po pochylni obok czyt-
nika RFID i  zamawiany jest towar u  dostawcy poprzez Tagi czytników. Puste pudełka 
wracają do poddostawcy i  są wykorzystywane ponownie. Planista dostaw kontroluje 
tylko proces i ewentualnie koryguje go.

Dalszy etap to identyfikacja produktu – etykieta RFID:
 · następuje zapisywanie i kodowanie danych produktu,
 · zebrane dane są analizowane przez Dział Rozwoju i wprowadzane są modyfikacje 

oraz poprawki,
 · mając odpowiedni zasób danych Dział Rozwoju może skrócić czas projektowania 

i testowania produktu oraz wdrażania go do użytkowania.
Technologia RFID pozwala także na śledzenie i  monitorowanie produktu podczas 

jego pracy. Proces ten opisany zostanie w kolejnym opracowaniu dotyczącym wykorzy-
stania technologii RFID.

Zakończenie

W przyszłości procesy zarządzania łańcuchem dostaw będą ulegały dynamicznym zmia-
nom, a wykorzystanie chmury obliczeniowej będzie standardem. Nastąpi automatyczne 
wysyłanie danych do odbiorcy, skanowanie poprawności i kompletności dostawy. Przy-
jęcie towarów bezpośrednio na linię produkcyjną, z pominięciem magazynu, przyczyni 
się do optymalizacji łańcucha dostaw poprzez szybszy czas reakcji na zamówienie, niższe 
koszty składowania i  rozładunku oraz optymalną logistykę. Będzie to miało wpływ na 
zmniejszenie zaangażowania środków obrotowych, niższe koszty jednostkowe, a w efek-
cie lepszy cash flow i zysk firmy.

Poprzez wdrożenie technologii RFID w ramach Industry 4.0, firma Bosch zagwaranto-
wała sobie osiągnięcie poziomu zapasu magazynowego niezbędnego do zapewnienia 
ciągłości linii produkcyjnej na poziomie 1,5 dnia oraz optymalizację kosztów procesu 
produkcyjnego. Ponadto, wdrożenie systemu RFID przyczyniło się do redukcji zapasów 
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magazynowych o 50%, wzrostu wskaźnika rotacji zapasów do 240, ograniczenia kosz-
tów wytwarzania oraz identyfikacji produktu w systemie w czasie rzeczywistym.
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Zarządzanie sprzedażą w call center z wykorzystaniem 
kodu kolorów osobowości klientów i handlowców

Sales Management in the Call Center with the Use of the 
Personality Color Code of Customers and Merchants

Abstract: There is no effective and efficient sales without perfect communication and the 

ability to fit in with the customer’s expectations and the communication style of the caller.

 The key to sales is the right assessment of the customer’s personality and flexible adapta-

tion to their expectations and requirements.

The main aim of this article is to present the concept of a new sales model based on 

communication with the use of the colours of the personality of customers and salespeople.

The basis of the article was the analysis of literature in the field of personality psycholo-

gy, sales management and customer service. The characteristics and role of colour codes in 

increasing sales effectiveness over the phone were described. 

The article discusses the current status of personality color code in sales and the prospe-

cts of application in algorithms and sales applications.

Key words: management, sales by phone, call center, color codes, personality, customer, salesman

Wprowadzenie

W ciągu ostatnich lat obserwujemy dynamiczny rozwój call center i technologii wspiera-
jących efektywność sprzedaży i maksymalizację zysków. 

Początki call center na świecie sięgają lat 40., natomiast rozwój w  Polsce nastąpił 
dopiero w latach 80. i 90. Było to spowodowane ekspansją firm międzynarodowych do 
naszego kraju. Pierwsze infolinie związane były z branżą lotniczą i służyły do informo-
wania pasażerów o rozkładach lotów i rezerwacji biletów. Dzisiaj call center to nie tylko 
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obsługa klienta, ale przede wszystkim sprzedaż produktów i usług skierowana do jak 
największej liczby klientów oraz maksymalizacja potencjału sprzedażowego. 

Aby sprostać wymaganiom maksymalizacji potencjału sprzedażowego, call center po-
szukuje coraz to nowszych metod, narzędzi oraz sposobów polepszenia komunikacji mię-
dzy klientami a handlowcami skutkującymi pokonywaniem obiekcji i finalizacją sprzedaży. 

Sprzedaż istnieje od zarania dziejów. Jest ona motorem rozwoju gospodarki, naro-
dów, społeczeństw i całej ludzkości [Bednarski 2014, s. 15]. Sprzedaż to nic innego jak 
komunikacja między umysłem sprzedawcy i klienta [Buzan, Israel 1999, s. 17].

Sprzedaż towarzyszy nam przez całe życie, mimo że wiele osób nie lubi sprzedawać, 
ale kocha kupować, to mimo wszystko handluje [http://www.handlowe.szkolenia24h.pl].

W obecnej dobie firmy polegają na zespołach telesprzedaży, które generują aż do 50% 
ich obrotów [Feigon 2018, s. 27]. Sprzedawać może każdy, ale nie każdy może być dobrym 
sprzedawcą [Majewska-Opiełka 2003, s. 51]. Najważniejszym kapitałem i kluczem do osiąg-
nięcia maksymalnych wyników sprzedażowych i utrzymania ich przez najdłuższy czas są lu-
dzie i ich osobowość. Bardzo ważny jest jasno sprecyzowany cel, strategia, plan realizacji. Bez 
kapitału ludzkiego nie ma szansy na skuteczną finalizację oraz wysoki wynik sprzedażowy. 
Nadrzędną rolą menedżera sprzedaży jest generowanie takiego poziomu sprzedaży, który 
zapewni firmie przetrwanie. Tego celu nie da się osiągnąć indywidualnie, lecz tylko dzięki 
ścisłej współpracy z grupą sprzedawców i dzięki skutecznemu zarządzaniu ich działaniami. 
Jednym z najważniejszych zadań jest precyzyjne określenie, jaki poziom sprzedaży chcemy 
osiągnąć dziennie, tygodniowo, miesięcznie, kwartalnie i rocznie [Tracy 2016, s. 11].

Typologia kolorów osobowości klientów i styl pracy

Początki klasyfikacji osobowości możemy znaleźć już w czasach antycznych [Čakrt, 2006, 
s. 17]. Pojęcie osobowości powstało w wyniku dążenia psychologów do wyjaśnienia kon-
sekwencji i prawidłowości zachowania ludzi w czasie w zróżnicowanych sytuacjach. We-
dług Pervina [1984, s. 4]: „Osobowość stanowią te cechy osoby bądź ludzi w ogóle, które 
umożliwiają wyjaśnienie spójnych wzorców zachowań”.

Osobowość zależy od wrodzonych popędów, wyuczonych motywów oraz doświadcze-
nia, jest to względnie stały sposób organizacji dyspozycji motywacyjnych danej osoby, wy-
nikający z interakcji między popędami biologicznymi a otoczeniem społecznym i fizycznym 
[Eysenck i in. 1975]. Trudno sobie wyobrazić życie ludzkie bez komunikacji. Od początku swo-
jego istnienia człowiek rozwija tę aktywność [Majewska-Opiełka 2003, s. 245].

Taylor Hartman, autor książki Kod kolorów – typy osobowości zaszyfrowane w kolo-
rach [1999] wyodrębnił 4 podstawowe typy osobowości i oznaczył je kolorami – czer-
wony, żółty, niebieski i zielony (biały).
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Poniżej przedstawiamy kod kolorów osobowości i sposoby komunikacji.

Tabela 1. Kod koloru osobowości i sposoby komunikacji

Kod koloru Sposoby komunikacji
Czerwony Rozmawiając z czerwonym, warto koncentrować się na celu wypowiedzi, komunikaty 

powinny być krótkie i zwięzłe. Czerwony lubi komunikować się drogą mailową, więc 
warto rozważyć wysłanie krótkiego maila zamiast telefonu czy osobistej rozmowy. 
• Należy wyartykułować swoje oczekiwania względem czerwonego – potrzebujesz rady, 
decyzji czy działania? Podchodź do tematów zadaniowo: co trzeba zrobić, jak, w jakim 
terminie.
• Spotkania z czerwonym powinny być efektywne, czyli merytoryczne i krótkie (do 
20 min). Przed spotkaniem koniecznie warto wysłać mu agendę z adnotacją, na której 
części spotkania wymagana jest jego obecność, długie spotkanie czerwony albo 
zdominuje, albo zanudzi się na nim na śmierć.
• Cele, tematy, czy zadania do zrobienia powinny mieć formę check-listy.
• Przygotowując prezentację, warto pokazać mu maksymalnie 2–3 dane.
• Trzeba być przygotowanym na szybkie podjęcie decyzji przez czerwonego.
• Aby oszczędzić czas, nie wdając się z nim wdawać w dyskusje – on po prostu musi mieć rację.

Niebieski • Wybierając się na spotkanie z niebieskim, warto zarezerwować dłuższy czas 
ok. 1,5 godziny.
• Warto być punktualnie na spotkaniu, niebieski sam jest punktualny, więc spóźnienie 
odbiera jako przejaw lekceważenia.
• Prezentując dane, warto zadbać o wysoki poziom ich szczegółowości, pokazując 
wykresy, analizy itp. Należy być przygotowanym na pytania o szczegóły, źródła, 
z jakich się korzystało. Warto się zorientować, jakie wątpliwości może mieć niebieski 
i przygotować na nie odpowiedzi, zanim padną z jego ust.
• Warto starać się zrozumieć – należy każdorazowo dopytywać.
• Przed podjęciem decyzji niebieski potrzebuje czasu do namysłu, rola rozmówcy polega 
na dostarczeniu materiałów, na podstawie których będzie mógł ją podjąć. 

Żółty •Należy zadbać o dobre relacje, bez tego będzie trudno o porozumienie.
• Na spotkanie z żółtym zaplanuj ok. 2 godzin.
• Należy mówić z energią, zarażać entuzjazmem.
• Należy roztaczać wizję!
• Warto przedstawić jedynie ogólne informacje, żółtego rzadko interesują szczegóły.
• Warto dać mu pole do swobodnej wypowiedzi – aktywnie słuchając tego, co mówi.
• Warto pamiętać, że w tej relacji to żółty jest gwiazdą – niech błyszczy!
• Warto żartować– aby konwersacja przebiegała miło i radośnie.

Zielony • Na spotkanie z zielonym należy przeznaczyć przynajmniej godzinę, zainwestować czas 
w zbudowanie relacji.
•Należy zapracować na jego zaufanie poprzez realizację obietnic  
i zobowiązań.
• W relacji z zielonym na nic się zda żołnierski ton, jak w przypadku czerwonego. Warto 
zadbać o miłą atmosferę.
• Należy podchodzić do współpracy na zasadzie partnerstwa.
• Warto akcentować wspólne zaangażowanie w sprawę, szukanie podobieństw, rzeczy, 
które łączą.
• Trzeba wskazać mu wyraźny cel, ponieważ sam może się nie domyśleć.
• Należy go wspierać okazywać zrozumienie i poparcie dla jego działań.

Źródło: opracowanie na podstawie: http://anitakowalska.pl/jak-efektywnie-komunikowac-sie-z-ludzmi-o

-roznych-typach-osobowosci/, dostęp: 10.10.2018. 
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Komunikacja z poszczególnymi typami kolorów osobowości może być efektywna i sku-
teczna – jeśli przygotujemy się wcześniej do rozmowy i poznamy wartości, które są kluczowe.

Poniżej zaprezentowano, czym charakteryzują się poszczególne typy osobowości 
klientów oraz ich styl pracy.

Tabela 2: Typologia kolorów osobowości klientów i styl pracy

Kod koloru Osobowość Styl pracy
Czerwony  · aktywny

 · zdecydowany
 · chętnie podejmuje decyzje
 · stawia sobie jasne cele i je 

skutecznie realizuje
 · cel jest najważniejszy 
 · ryzyko jest dla niego czymś 

ekscytującym
 · lubi zwyciężać, nie lubi 

przegrywać
 · czuje wyższość nad innymi
 · autorytet, który chętnie 

podkreśla
 · trudno zmienia zdanie
 · skrajnie krytyczny 

i bezwzględny, gdy chce 
osiągnąć swój cel

 · jest ciekawy świata, próbuje 
nowych rzeczy

 · lubi ryzyko, sporty 
ekstremalne, podróże, śmiałe 
projekty zawodowe

 · niecierpliwy
 · lubi wciąż zmieniające się 

otoczenie
 · działa chętnie i szybko
 · zdaje się na swój instynkt
 · nieufny względem innych
 · małe grono oddanych 

znajomych
 · obawia się zostać 

skrzywdzonym  
i wykorzystanym przez innych 
do swoich celów

 · chce być szefem
 · oczekuje, by inni zaakceptowali jego autorytet
 · lubi być zawsze w centrum uwagi
 · uwielbia rywalizować
 · chce pracować samodzielnie
 · chce wyrobić sobie własny pogląd  

i sam zdecydować
 · w sytuacjach trudnych  

i problematycznych – reaguje natychmiast
 · wyzwania napędzają go do działania
 · do opinii innych nie przywiązuje uwagi
 · swoich współpracowników  

i kolegów ocenia przez pryzmat rezultatów
 · uznaniem darzy osoby, które przezwyciężają 

trudności i wykazują wytrwałość w dążeniu 
do celu

 · chciałby wszystko kontrolować
 · rutyna go nudzi i zniechęca do działania
 · lubi być pytany o radę
 · szorstki, sarkastyczny
 · motywują go awanse, podwyżki, stanowiska 

kierownicze, oficjalne wyrazy uznania, 
bogate zaplecze socjalne do jego dyspozycji 
(samochód służbowy, nowe meble biurowe)

 · w przypadku przyłapania swoich 
pracowników na błędach – mówi  
o nich wprost i bez ogródek

 · łasy na pochlebstwa
 · efektywny w wykonywaniu  

i organizowaniu zadań, tego samego wymaga 
od swoich współpracowników
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Kod koloru Osobowość Styl pracy
Niebieski  · na początku podejrzliwy 

i nieufny
 · powściągliwy
 · wycofany
 · zdystansowany
 · lubi pobyć sam na sam ze 

sobą i swoimi myślami
 · celebruje spokój
 · uporządkowany
 · analityczny
 · stawia sobie i otoczeniu 

wysokie wymagania
 · dyskretny
 · dociekliwy

 · nie łatwo można zdobyć jego zaufanie – jak 
już zaufa to na długo

 · dokładny i zasadniczy 
 · racjonalnie podchodzi do swoich obowiązków
 · dogłębnie analizuje problem
 · proponuje rozwiązania
 · nie lubi pracować pod presją czasu
 · nie da się do niczego zmusić
 · ma tendencję do logicznego myślenia  

i działania
 · nie lubi krytyki, działa na niego demotywująco
 · motywuje go: czas dany do namysłu  

i rozwiązania problemu, podziękowania za 
dobrze wykonaną pracę

 · nagłe zmiany w zakresie obowiązków działają 
na niego demotywująco

 · woli pracować w pojedynkę niż zespołowo
 · cieszą go szanse zdobycia nowych 

umiejętności i wiedzy
 · ceni sobie bezpieczeństwo zatrudnienia

Żółty  · chce być lubiany
 · otwarty
 · komunikatywny
 · ma poczucie humoru
 · ma duży krąg znajomości
 · zna wszystkich w danej branży
 · lwy salonowe
 · ma talent do długiego 

przemawiania  
i prezentowania

 · elokwentny
 · przekonuje innych do swoich 

poglądów
 · otwarty na nowe idee 

i pomysły
 · kreatywny
 · energiczny
 · spontaniczny
 · spóźnia się

 · bardzo kreatywny, potrafi się mocno 
zaangażować w jakąś sprawę lub ideę

 · urodzony gracz zespołowy
 · swoim entuzjazmem zapala innych do 

działania
 · gdy jest szefem, miewa trudności ze 

zbudowaniem sobie autorytetu, ponieważ nie 
chce zepsuć dobrej atmosfery koleżeńskiej 

 · nie lubi zajmować się szczegółami
 · chętnie improwizuje
 · posiada dar obserwacji detali
 · motywuje go możliwość pracy  

w luźnym i towarzyskim zespole, częste 
rozmowy z szefem, pochwały za dobrze 
wykonaną pracę, ale również życzliwość, 
uwaga, możliwość nierutynowego działania
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Kod koloru Osobowość Styl pracy
Zielony  · wrażliwy

 · szczery
 · życzliwy
 · powściągliwy
 · ostrożny
 · nie lubi ryzyka
 · nie interesują go 

powierzchowne kontakty
 · niepewny
 · czuły
 · wyrozumiały
 · prostolinijny
 · opanowany
 · rodzinny
 · niełatwo ulega wpływom 

innych osób

 · pracując w zespole, jest bardzo pomocny 
i lojalny

 · zadania realizuje starannie  
i z namysłem

 · poddany presji – wycofuje się
 · lubi uporządkowane otoczenie i jasno 

sformułowane zadania i cele
 · ma trudności z ustaleniem priorytetów
 · silnie ukierunkowany na rezultat
 · oczekuje przejrzystych zasad
 · nie lubi zmian, źle się w nich odnajduje
 · ceni sobie wskazówki zwrotne (feedback) przy 

realizacji zadań
 · krytykę odbiera bardzo osobiście
 · motywuje go: poczucie bezpieczeństwa, 

harmonijne środowisko, przewidywalność 
działania 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Hartman 1999; Milo 2018, ss. 83–84.

Nie jest tajemnicą, że w wielu działach przemysłu podaż przewyższa popyt. Klienci 
mają większy wybór i więcej informacji – w dużej mierze dzięki Internetowi – o tym, co 
mogą kupić oraz jak mogą to kupić. To przeniesienie władzy ze sprzedawców na nabyw-
ców sprawiło, że klienci wymagają więcej od swoich dostawców i od samego procesu 
kupowania [Harvard Business School Press, s. 186]. Klient musi mieć pewność, że chcemy 
zaspokoić jego interesy, a nie uzyskać szybki zysk jego kosztem [Gut, Haman 2004, s. 28].

Typologia kolorów osobowości sprzedawców 
i realizacja sprzedaży

Realizacja testu Taylora Hartmana w call center pozwala lepiej poznać siebie jako han-
dlowca, zobaczyć słabe i mocne strony. Pozwala również lepiej komunikować się w pracy 
i  w  życiu prywatnym, lepiej zarządzać zespołami sprzedażowymi, a  także lepiej moty-
wować innych i siebie do działania. Dzięki wdrożeniu obowiązkowej procedury realizacji 
testu Hartmana w swoich zespołach sprzedażowych zarządzający dowie się, jakie typy 
osobowości posiada w swoich grupach, u którego handlowca dominuje jeden konkret-
ny kolor osobowości, a u którego występują dwie barwy. Pokaże obszary wymagające 
intensywniejszej pracy z handlowcami – by potrafili efektywnie skomunikować się z każ-
dym z typów klientów. Wyrobi większą elastyczność sprzedażową, mapę finalizacji dla 
danego typu osobowości [Milo 2018, s. 82].

Wdrażając szkolenia o typach osobowości klientów i sprzedawców, warto omówić z każ-
dym sprzedawcą indywidualnie typ bądź typy osobowości sprzedażowej, jaki reprezentuje, 
pokazać, jakie są inne kolory wśród sprzedawców i z jakimi cechami się one wiążą. Jakie są 
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kolory klientów i czego dany typ osobowości oczekuje, czego należy unikać podczas komu-
nikacji sprzedażowej, przedstawianiu oferty, finalizacji transakcji. Warto pokazać ,jak się do-
stosowywać do danego typu osobowości – by daną osobę przyciągać do siebie, a nie odpy-
chać czy drażnić. To drogowskaz do budowania nastroju konwersacji sprzyjający efektywnej 
sprzedaży pozyskaniowej i zadowolenia klienta, a także obsługi posprzedażnej, doskonałe 
narzędzie skutecznego utrzymania klienta [Milo 2018, ss. 84–85]. Sukces w sprzedaży jed-
nak osiągnie ten, kto będzie działał, podnosił swoje kwalifikacje, uczył się, wyciągał wnioski 
z własnych błędów, uczył się na sukcesach innych [http://www.handlowe.szkolenia24h.pl].

Poniżej zaprezentowano typologię kolorów klientów i  realizację sprzedaży przez po-
szczególnych handlowców.

Tabela 3. Typologia kolorów osobowości sprzedawców i realizacja sprzedaży

Kolor Nastawienie do klienta Rozmowa Finalizacja sprzedaży

Czerwony

Sprzedawca nie widzi 
konieczności ani 
potrzeby budowania 
więzi z klientem. Podczas 
rozmowy myśli już 
o kolejnych klientach, 
do których ma dziś 
zadzwonić. 

Szybko rozpoznaje 
potrzeby klienta zadając 
mu krótkie pytania 
i w sposób ekspercki 
przedstawia rozwiązanie 
w postaci danego 
produktu, bądź usługi. 
Skupia się na podaniu 
suchych, rzeczowych 
faktów, które same 
powinny się obronić. 
Rozmowa jest oschła, 
zwłaszcza w sytuacji, 
gdy klient zdradza brak 
zainteresowania ofertą. 
Sprzedawca zna większość 
zarzutów i już z góry 
przytacza odpowiednie 
argumenty, mające na celu 
osłabienie obiekcji klienta. 
Zetknięcie się  
z jakimikolwiek zarzutami 
spotyka się z ich 
zmiażdżeniem.

Podpisanie umowy jest dla 
handlowca celem samym 
w sobie, miarą osiągniętego 
sukcesu. Jeśli klient podpisze 
umowę – on wygrywa, a klient 
przegrywa.
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Kolor Nastawienie do klienta Rozmowa Finalizacja sprzedaży

Niebieski 

Sprzedawca bada 
potrzeby klienta, 
zadając klientowi 
konkretne pytania. 
Rzeczowo i wyczerpująco 
odpowiada na pytania 
dotyczące produktu bądź 
usługi. Ma uprzednio 
przygotowane wszystkie 
możliwe odpowiedzi 
i kontrargumenty na 
ewentualne zarzuty ze 
strony klienta.

Prezentację produktu, bądź 
usługi prowadzi w sposób 
spokojny, rzeczowy  
i uporządkowany. Nie 
wywiera presji na kliencie. 
Daje wystarczającą ilość 
czasu na zapoznanie się 
z informacjami, operuje 
w rozmowie cyframi, 
faktami, niepodważalnymi 
dowodami na 
potwierdzenie 
wyjątkowości danego 
produktu bądź usługi.

Przekazuje klientowi wszystkie 
informacje 
i czeka na decyzję ze strony 
klienta. Jest powściągliwy  
i nie naciska na finalizację 
sprzedaży.

Żółty

Kluczowe jest stworzenie 
odpowiedniej atmosfery, 
by klient się otworzył, 
podzielił swoimi 
potrzebami, obiekcjami, 
wątpliwościami. 
Otwiera to drogę do 
kontrargumentacji ze 
strony sprzedawcy.

Rozmowa sprzedażowa 
przebiega w miłym 
i serdecznym tonie, nieraz 
jest luźną pogawędką, 
buduje przyjacielskie 
relacje. Wypowiedzi 
są nieuporządkowane, 
chaotyczne, pozbawione 
sztywnych ram, również 
tych czasowych.

Nie naciska nadmiernie klienta 
na zawarcie umowy. Wyznaje 
zasadę, że jeśli klient chce 
kupić, to da się go do tego 
przekonać. Potrafi jednak  
w entuzjastyczny sposób 
zachęcić klienta do zmiany 
decyzji i podpisania umowy.

Zielony

Utrzymuje z klientem 
lekki dystans. Nie wierzy 
w zbudowanie relacji 
z klientem podczas 
jednej rozmowy. Nie 
próbuje wpływać na 
decyzje zakupowe klienta. 
Inicjatywę kupna zostawia 
zawsze jemu. Wszystkie 
informacje o produkcie, 
usłudze, którą proponuje, 
dokładnie tłumaczy, 
powtarza tyle razy, ile 
życzy sobie tego klient.

Przekazuje klientowi 
wszystkie informacje na 
temat produktu lub usługi 
w sposób bezbarwny, ale 
rzeczowy. Ignoruje zarzuty 
klienta i przyjmuje je do 
wiadomości. Nie wdaje się 
w żadną argumentację by 
zbić obiekcje.

Uznaje zasadę, że gdy klient 
będzie zainteresowany 
finalizacją, na pewno mu o tym 
powie. Nie traktuje braku 
realizacji celu sprzedażowego 
jako porażki, lecz jako  
normalną sytuację w myśl 
zasady: „jak nie ten, to 
następny klient kupi”.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Hartman 1999; Milo 2018, s. 85.

Prawdopodobnie największym osiągnięciem dwudziestowiecznej psychologii było 
odkrycie i opisanie pojęcia własnego ja. Ludzie będą sprzedawać dokładnie tyle, na ile 
pozwoli im ich własna wiara w to, że są dobrymi sprzedawcami. Najlepsi handlowcy nie 
tylko lubią swoją pracę, ale mają również bardzo wysokie mniemanie o  swoich kom-
petencjach zawodowych. W konsekwencji takiego postrzegania siebie sprzedają niepo-
równywalnie więcej rocznie niż ci, którzy wątpią w siebie i  swoje umiejętności [Tracy, 
2016, s. 11].
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Najskuteczniejszymi sprzedawcami są osoby z kolorem osobowości, u których wy-
stępuje barwa niebieska, nawet jeśli są to osobowości dwukolorowe. Warto swoje ze-
społy sprzedażowe wypełnić handlowcami o tym konkretnym kolorze. 

Aby zagospodarować pozostałe kolory sprzedawców, warto popracować nad ela-
stycznością sprzedażową – by handlowcy potrafili błyskawicznie dostroić się do kon-
kretnego typu klienta i potrafili być niebieskimi sprzedawcami [Milo 2018, s. 86].

Delegując zadania wymagające szczegółowości, analityczności, warto powierzyć 
je osobom z kolorem niebieskim. W zadaniach wymagających kreatywności i świeże-
go spojrzenia oraz charyzmy świetnie sprawdzą się osoby z  kolorem żółtym. Swoją 
energią zachęcą innych do działania, wydobędą pokłady drzemiącej motywacji. Ma-
jąc zadania wymagające szybkiej decyzyjności, krytycznego spojrzenia na produkty 
i usługi, ale również możliwe zagrożenia sprzedażowe – w tej roli świetnie się spraw-
dzą osoby czerwone.

Jeśli trzeba wydelegować zadania mniej odpowiedzialne, ale czasochłonne – 
świetnie w tej roli sprawdzą się osoby z kolorem zielonym (białym) [Milo 2018, s. 86].

Zakończenie

W  najlepszym z  możliwych światów call center jest zdrowym centrum otwartej ko-
munikacji, wyposażonym w  kompetentnych agentów i  dynamicznych menedżerów, 
którzy diagnozują i naprawiają problemy klientów za pomocą najlepszych dostępnych 
narzędzi. Ich zwycięstwa są nieskończone, a  lojalność klientów jest namacalna. Jed-
nak dla wielu zespołów wsparcia ten idealny scenariusz pozostaje niezrealizowany: zła 
infrastruktura, złe samopoczucie pracowników i ogólny brak wizji przyczyniają się do 
nieznośnego środowiska zespołu call center, które nastawia wszystkich i wszystko na 
niepowodzenie [https://fonolo.com/blog/2018/05/how-to-optimize-your-call-centers
-performance/].

W najbliższych 5–10 latach możemy się spodziewać coraz większej liczby call cen-
ter wyposażonych w  zaawansowane i  samoobsługowe funkcje rozpoznawania mowy 
i emocji konsultanta i dzwoniącego handlowca. Intensywnie dąży się do wykorzystania 
sztucznej inteligencji do efektywnej obsługi klienta i sprzedaży [Milo 2018, s. 86].

Sprzedaż przez roboty będzie odbywała się poprzez zaprogramowany algorytm 
kluczowych słów działających na danego klienta i  na dany typ kolorów osobowości. 
W przyszłości będzie się dążyć do zastąpienie rozmowy telefonicznej: videorozmową, 
wirtualnymi asystentami, wizualizacją usług i produktów dostosowaną do typu osobo-
wości, wykrywanie emocji oraz zarządzanie interakcjami z klientem w mediach społecz-
nościowych [Milo 2018, s. 86].
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Wprowadzenie

Obecnie żyjemy w  świecie cyfrowym i  wiele sfer naszego życia toczy się w  przestrze-
ni wirtualnej. Świat młodych ludzi,i  nie tylko ich, w  znacznej mierze kręci się wokół 
smartfonu,tabletu, aplikacji mobilnych iInternetu, który obecny jest niemal w  każdym 
aspekcie życia. Dzięki urządzeniom mobilnym każdy może być online niezależnie od 
tego, gdzie znajduje się w danym momencie. Tak dzieje się praktycznie w każdej bran-
ży, również w  bankowości. Klienci świetnie orientują się w  świecie cyfrowym i  spraw-
nie w nim poruszają. Cenią sobie elektroniczne kanały sprzedaży za możliwość zakupu 
o każdej porze, ich wygodę i atrakcyjne ceny poprzez możliwość porównania w szybkim 
czasie cen w kilku lub kilkunastu sklepach. Powoduje to jednak, że ilość informacji do 
jakich mamy dostęp i jakie otrzymujemy często przekracza nasze zdolności percepcyjne. 
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Banki w świecie cyfryzacji

Banki chcąc wyjść naprzeciw zmianom muszą przekształcać swoje modele biznesowe, 
zwłaszcza w zakresie rozwoju produktów i usług, które tradycyjnie był realizowany przez 
nie i  niejako w  próżni. Musząrównież spowodować, by ich jednostki biznesowe, funk-
cjonujące wcześniej autonomicznie, przestały ze sobą rywalizować i zaczęły harmonijnie 
współpracować, by zapewnić klientom jednolity obraz banku. 

Już w 2015 roku Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich, określił 
cyfryzację procesów bankowych zarówno jako szansę, jak i wyzwanie dla sektora ban-
kowego, zwracając przy tym uwagę, że należy być ostrożnym w  zbyt optymistycznej 
ocenie cyfryzacji bankowości. Stwierdził wówczas, że pomimo popularności tradycyj-
nych form bankowości w stosunku do form internetowych czy mobilnych, proporcje te 
w najbliższej przyszłości będą się zmieniać.Tak się też właśnie dzieje – wśród klientów 
odnotowuje się stały wzrost korzystania z bankowości mobilnej. Mieczysław Groszek za-
uważył również, że mogą być banki, które będą funkcjonowały bez oddziałów i będzie to 
oferta dla określonego klienta, mogą być także banki z dużą mieszanką kanałów dystry-
bucyjnych – tradycyjnych i mobilnych, ale mogą być też banki bardzo tradycyjne. Jego 
zdaniem banki spółdzielcze mają największą szanse na to żeby być takim tradycyjnym 
bankiem. Mają stałą bazę lokalnej klienteli, której nie zdobywa się nowinkami, a przez 
osobistą relację. Zaznaczył również, że nowe technologie będą jednym z ważniejszych 
instrumentów zmniejszenia czy ograniczenia obrotu gotówkowego oraz że bardzo waż-
ne jest żeby bankowość miała różnego rodzaju propozycje dla klientów [www. forbes.pl/
wiadomosci/cyfryzacja-bankow].

W literaturze uważa się, że istnieją trzy istotne siły napędowe procesu cyfryzacji.Należą 
do nich: technologia, konkurencja i klienci. Technologie, dzięki którym cyfryzacja uzyska-
ła potężny impuls rozwojowy, to przede wszystkim szerokopasmowy Internet, smartfony 
oraz rozwój w zakresie zdolności i szybkości przetwarzania danych[Dombret 2015, s.36].

To właśnie dzięki tym nowym technologiom, cyfryzacja uzyskała istotny wpływ na 
rozwój sektora bankowego, chociaż zdaniem niektórych ekspertów ten przełom techno-
logiczny jest w wielu bankach niedoceniony, pomimo że dzięki właściwemu zastosowaniu 
IT operacje bankowe mogą być zautomatyzowane, a ich koszty obniżone[Żabińska 2016, 
ss.13–21]. Nowe technologie pozwalają także na oferowanie indywidualnym klientom 
usług ściśle dopasowanych do ich potrzeb. Dzięki tym nowym technologiom pojawiła się 
możliwość zakładania nowych przedsiębiorstw, tzw. start-upów. Są to innowacyjne formy 
organizacyjne przedsiębiorstw, które pojawiły się także w branży bankowej i funkcjonują 
pod nazwąFin Tech.Ich działalność spowodowała nasilenie się konkurencji i wzrost zagro-
żeń dla tradycyjnej bankowości[Macho 2012, s.15]. Należy zauważyć, że nowe technologie 
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typu Fin Tech w ostatnich latach bardzo się rozwinęły. Najbardziej w obszarze obrotu płat-
niczego, w pośrednictwie kredytowym, jak również w doradztwie majątkowym. Trzecią 
siłą napędową cyfryzacji są klienci. Tutaj obserwuje się coraz większą akceptację technolo-
gii cyfrowych, a klienci coraz chętniej korzystają z online banking.

Polskie banki rozpoczęły transformację cyfrową kilka lat temu i zreguły mają przyjętą 
jasną strategię digitalizacji.Obecna sytuacja rynkowa powoduje jednak, że nawet one stoją  
w obliczu poważnych zmian. Biorąc pod uwagę, że coraz więcej klientów wykorzystuje 
telefony komórkowe i tablety do realizacji usług bankowych, a omnikanałowość1 zysku-
je na znaczeniu, wydaje się, że mobilność rozwiązań staje się kluczowym elementem 
strategii cyfrowej, której banki muszą sprostać. Ponadto, aby utrzymać się na tak szybko 
zmieniającym się rynku, tradycyjne banki muszą dostosować swoje modele operacyjne 
do rozwoju technologicznego i innowacji w sferze Internetu[Druszcz 2017, s. 237].

Cyfryzacja banków staje się kluczowym narzędziem w walce o udziały rynkowe – tak 
wynika z najnowszego raportu GFT Group, The Secrets of Digital Banking Success. Tym 
co skłania 90% podmiotów do inwestowania w tym obszarze jest zwiększenie lojalności  
i satysfakcji klientów. Jednak, pomimo że 9 na 10 banków stworzyło bądź pracuje nad cy-
frową strategią, jedynie 8% wdrożyło kompleksowe rozwiązania. Sprawną digitalizację ha-
muje nieodpowiednia struktura organizacyjna banków, trudności związane z integracją  
z  dotychczasowymi systemami, a  także brak wykwalifikowanej kadry. Dostrzega się 
ogromną szansę dla polskich programistów[www.gft.com/pl/pl/intex/o-nas/newsro-
om/materialy-prasowe/2016].Banki zdają sobie z tego doskonale sprawę i  intensywnie 
pracują nad rozwiązaniem tych problemów, zmieniając strukturę oraz zatrudniając od-
powiednio wykwalifikowanych specjalistów.

W ostatnim czasie przestrzeń mobilna była tym obszarem, w którym nastąpił wzrost 
korzystania z usług w bankowości. Dzieje się tak, ponieważ banki chcą wykorzystać peł-
ne możliwości urządzeń mobilnych, starając się usprawnić interakcje ze swoimi klienta-
mi. Najbardziej innowacyjne instytucje bankowe uznały, że tempo zmian wymaga, by 
myśleć o kliencie przez cały cykl rozwoju produktu. Dzięki temu, wraz ze zmianami pro-
duktu i potrzeb konsumentów, usługi oferowane przez bank mogą ewaluować w spo-
sób najbardziej dla nich odpowiedni.

Aplikacje bankowe są kolejnym obszarem, który zaczyna w dużym stopniu wchła-
niać innowacje. Zamiast gamy niepowiązanych ze sobą produktów, których poznawanie 

1 Omnikanałowość oznacza możliwość zmiany kanału dystrybucji w ramach jednego procesu zakupowego, 
np. klient realizuje pierwszą część kupna kredytu przez Internet – złożenie wniosku, a następnie może kon-
tynuować realizację w innym kanale – bankowości mobilnej, telefonicznej lub w oddziale. Omnikanałowość 
różni się od multikanałowości tym, że ta druga daje możliwość wykonania usługi w wielu kanałach, przy czym 
jej realizacja następuje od początku do końca w tym samym kanale.
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jest dla klientów frustrujące, a nawigowanie między nimi czasochłonne, banki zaczynają 
oferować podejście aplikacyjne, zapewniając użytkownikom jednolity punkt dostępu, 
jednolite doświadczenie użytkownika oraz jednolity zestaw protokołów bezpieczeń-
stwa, bez względu na to skąd uzyskują dostęp do produktów. Jedyną wadą tego podej-
ścia jest to, że ograniczenia, którym banki podlegają pod względem regulacji, bezpie-
czeństwa i ochrony danych zmniejszają stopień możliwej otwartości ich infrastruktury.

Digitalizacja w bankowości

Rozpatrując digitalizację istotne jest to, że banki, mimo obaw związanych z technologia-
mi, od lat znajdują się w awangardzie instytucji, które wykorzystują zdobycze technologii 
do optymalizacji swojej działalności. Digitalizacja w bankowości stała się faktem szybciej 
niż można się było tego spodziewać.

Sektor bankowy szybko wdrożył komputery i Internet, umożliwiając klientom dostęp 
do rachunku przez bankowość elektroniczną. W Polsce pierwsze rozwiązanie wykorzy-
stujące internetowy dostęp do rachunku zostało udostępnione 14.10.1998 r. przez bę-
dący częścią Grupy Pekao Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi. Następnym przeło-
mowym wydarzeniem, po upowszechnieniu Internetu, była popularyzacja smartfonów, 
dzięki której powstała bankowość mobilna. Nastąpiło wówczas oderwanie bankowości 
elektronicznej od biurka, komputera, klawiatury i  myszki. Technologie emulacji kart 
w chmurze (HCE–Host Card Emulation) z kolei zmieniły smartfon w narzędzie do płatno-
ści [https://www.bs.net.pl/istotne-trendy-w-cyfryzacji-perspektywa-bankow].

Wśród trzech największych barier digitalizacji wymieniane są: nieodpowiednia struktu-
ra organizacyjna banków, trudności związane z integracją z dotychczasowymi systemami,  
a także brak wykwalifikowanej kadry. Digitalizacja jest dla europejskich banków sposo-
bem na utrzymanie przewagi konkurencyjnej, a co za tym idzie – nieodzownym etapem 
rozwoju [https://www.gft.com/pl/pl/intex/o-nas/newsroom/materialy-prasowe/2016].

Niezwykle ważna jest również zmiana mentalna wśród pracowników sektora banko-
wego, którzy muszą zmienić podejście w odniesieniu do konkurencji i sytuacji na rynku. 
Nastałabowiem era, w której klient odgrywa główna rolę, a bank przystosować się do 
jego potrzeb. Tylko przyjmując taki wyznacznik kierunku zmian instytucja bankowa bę-
dzie mogła liczyć na sukces, w przeciwnym razie może wiele stracić na rzecz konkurencji 
[Druszcz 2017, s.237].

Rozwój infrastruktury teleinformatycznej banków obejmuje nie tylko automaty-
zację procesów, czyli między innymi ograniczenie użycia papierowych dokumentów 
i formularzy, cyfryzację toku pracy czy wsparcie mechanizmu wydawania decyzji, ale 
również rozwiązania IT zarządzające wykonywaniem zadań manualnych, takich jak np. 
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wprowadzenie oprogramowania do planowania zasobów. Banki, wykorzystując w pełni 
rozwój technologiczny, mają możliwość zwiększenia produktywności i  jakości obsługi 
nawet o 50% [ https://www.hays.pl/notatki-prasowe/automatyzacja-bankowosc].

Bezpieczeństwo w świecie cyfryzacji

Jednym z  największych wyzwań stojących przed bankami jest pogodzenie wymagań 
klientów, którzy oczekują możliwości sprawnego i szybkiego przeprowadzenia transakcji  
w kanałach cyfrowych oraz mobilnych z redukcją ryzyka związanego z cyberprzestęp-
czością. Na kwestie bezpieczeństwa zwraca uwagę nie tylko policja, ale również Komisja 
Nadzoru Finansowego (KNF) – zgodnie z jej zaleceniami banki w swoich działaniach mu-
szą stosować metodę securityfirst, czyli przede wszystkim bezpieczeństwo [https://www.
gft.com/pl/pl/index/o-nas/newsroom/mterialy-prasowe/2016/cyfryzacja-bankowość].

Banki działają w niezwykle dynamicznym otoczeniu, ale jednocześnie w ścisłych ra-
mach prawnych. W związku z  tym na działalność banków wpływ mają nie tylko trendy 
technologiczne, ale i  regulacje. W  ostatnim czasie największe znaczenie ma dyrektywa 
PSD2 (Payment Services Directive 2), która wprowadza rewolucyjne zmiany i wymusza na 
bankach dużo większą otwartość niż do tej pory. Dyrektywa ta umożliwia dostęp do ra-
chunku bankowego klienta podmiotom trzecim. Podmioty te, w oparciu o  technologię 
Open API (Application Programming Interface), otrzymają od banków informację o saldzie 
konta i historii operacji, oczywiście uzyskawszy najpierw zgodę klienta – posiadacza ra-
chunku. Inną rewolucyjną ideą są tzw. usługi inicjowania płatności (PaymentInitation 
Services),dzięki którym zewnętrzne podmioty będą mogły wykonywać za zgodą klienta 
operacje na jego koncie zlecając np. przelewy. Tak więc Dyrektywa PSD2 otwiera rynek 
bankowy dla pośredników, którzy przeksięgowują pieniądze z rachunku w banku i trans-
ferują je natychmiast na rachunek odbiorcy płatności oraz dostawców usług. Powoduje to 
obniżenie progu wejścia na rynek dla nowych podmiotów i przyczyni się dopowstania no-
wych innowacyjnych usług i zwiększenia konkurencji w branży[https://www.scribd.com/
doc/298568600/Introducing-the-Open-Banking-Standard]. Ze zmianami zapisów PSD2 
wiążą się obawy związane z bezpieczeństwem informacji oraz zapewnieniem właściwego 
poziomu ochrony danych, ale jednocześnie postrzega się także szansę na dalszy rozwój 
bankowości [https://bs.net.pl/istotne-trendy-w-cyfryzacji-perspektywa-bankow/].

Polski rynek bankowy należy do jednego z najbardziej zaawansowanych w Europie 
w obszarze rozwiązań technologicznych – od dawna dostępne są bowiem płatności na-
tychmiastowe. Sektor bankowy w Polsce w pewnym stopniu wyprzedza niektóre zapisy 
Dyrektywy PSD2. W związku z tym nie należy obawiać się ryzyka utraty przewagi tech-
nologicznej przez banki. Już teraz polski sektor bankowy aktywnie przygotowuje się 
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do wdrożenia zapisów Dyrektywy PSD2. Dzięki wspólnej pracy, np. w ramach Związku 
Banków Polskich, sektor bankowy zdaje sobie sprawę z szans oraz zagrożeń związanych 
z wdrożeniem tej dyrektywy. Należy spodziewać się, że w świecie PSD2 banki będą miały 
największą motywację do świadczenia nowych usług płatniczych,co spowoduje zaost-
rzenie międzybankowej konkurencji [Derwiszyński 2017, s.26].

Dyrektywa PSD2 może początkowo odstraszać –dziesiątki stron przepisów i regula-
cji, często w skomplikowanym, finansowym języku – ale ogólne zasady proste. Z jednej 
strony, banki muszą zrezygnować z dotychczasowego monopolu i oddać część swoich 
kompetencji innym instytucjom finansowym. Z drugiej zaś stronydla samych banków 
otwierają się drzwi do Fin Techu(Financial Technologies).Zmniejszenie monopolu przez 
zaproszenie innych podmiotówwiąże się z  korzyściami dla samego klienta [https://
www.spidersweb.pl/2018/04/psd2/04/psd2-czyli-koniec-z-monopolem-bankow.html].

Wdrożenie PSD2 bez wątpienia przyniesie duże i  bardzo odczuwalne przez 
wszystkich zmiany. Codzienne usługi finansowe (daily banking) zbliżą się stric-
te do usług internetowych. Komisja Europejska jest zobowiązana do 13.01.2021 r. 
przedstawić raport z  przeglądu dyrektywy PSD2 i  zaproponować PSD3, jeśli prze-
gląd ujawni nieadekwatność rozwiązań PSD2 do zmian zaszłych na rynku. Ozna-
cza to, że pod koniec 2019 r. rozpoczną się prace w  tym kierunku. Jeśli światowe 
trendy regulacyjne utrzymają się, niewątpliwie w  ramach przeglądu rozważone zo-
stanie umożliwienie dostawcom niebankowym, w  ograniczonym zakresie, przyj-
mowanie depozytów oraz otwarcie systemów płatności na uczestnictwo tych pod-
miotów. Otworzy to drogę do pełnoprawnego konkurowania niebankowegoFin Tech 
z  bankami o  daily banking, pozostawiając bankom monopol na life-longbanking, czyli 
depozyty wysokokwotowe, hipoteki [Korus 2018].

Banki będą walczyć ze sobą o klienta jeszcze bardziej niż teraz, ponieważ wdrożenie 
Dyrektywy sprawi, że klient będzie mógł chcieć, żeby jego bank dzielił się informacjami  
o nim. Dzięki temu klient będzie mógł zyskać lepsze, tańsze i bardziej dostosowane do jego 
potrzeb produkty. Firma doradcza Deloitte przeprowadziła badania, na podstawie których 
wywnioskowała, że instytucje finansowe, które dobrze wykorzystają możliwości unijnej 
dyrektywy mogą przejąć klientów, oferują im usługi niedostępne w ich głównym banku. 
PSD2 umożliwia bowiem to, że każdy bank bądź inny podmiot będzie w stanie wpiąć się  
w  bankowość innego i  zaproponować klientowi swoje usługi. Jak wynika 
z badania„PSD2:Voice of the Consumer” nie będzie to jednak proste, ponieważ 43% an-
kietowanych deklaruje, że czułoby się niekomfortowo w sytuacji dzielenia się informa-
cjami o swoim koncie z instytucjami innymi niż ich dotychczasowy bank. 

Z  innego badania, „PSD2 Voice of the Banks”, przeprowadzonego przez Deloit-
te wśród środkowoeuropejskich banków wynika, że polskie banki planują aktywnie 



497

Rola cyfryzacji w usługachbankowych

wykorzystać powstałe po wprowadzeniu PSD2 możliwości. Jak relacjonuje Grzegorz 
Cimochowskiz Deloitte, niemal 30% banków w Polsce traktuje dyrektywę jako szan-
sę, a 14% jako zagrożenie dla swojej działalności, ponieważ uprawnienia, które daje 
Dyrektywa mogą osłabić uprzywilejowanąpozycję banków w  świadczeniu usług 
płatniczych [https://businessinsider.com.pl/finanse/dyrektywa-psd2].

W  praktyce będzie to wyglądało tak, że bank, który klient wybierze jako dostawcę 
usług płatniczych będzie mógł go informować –za jego zgodą – o saldach i operacjach na 
jego rachunkach prowadzonych w innych bankach. Oczywiście pod warunkiem, że dany 
bank zechce z tych nowych uprawnień skorzystać i zaoferuje takie usługi. Fachowo taki 
jednolity dostęp, niekoniecznie za pośrednictwem banku, do rachunków użytkownika 
prowadzonych w różnych bankach nazywa się multibankingiem. Szacuje się, że to właś-
nie banki będą jednymi z pierwszych, którzy zaproponują klientom zagregowane konso-
le dostępu do usług płatniczych w różnych instytucjach bankowych,chociażby dlatego, 
że obecnie to właśnie one dostarczają klientom najpowszechniej używanych interfejsów 
transakcyjnych. Starają się też ciągleje aktualizować, dbając o rozwój ich ergonomii i uży-
teczności dla klientów [https://obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowość].

Najważniejsza zmiana dla przeciętnego obywatela to modyfikacja zasad odpowie-
dzialności za niezautoryzowaną transakcję. W PSD2 oraz w polskiej ustawie ograniczono 
odpowiedzialność płatnika, czyli klienta, która polega na zobowiązaniu dostawców usług 
płatniczych do niezwłocznego zwrotu płatnikowi kwoty nieautoryzowanej transakcji. 
Płatnik nie będzie również ponosił odpowiedzialności, jeżeli nie mógł sobie zdawać spra-
wy z utraty, kradzieży lub sprzeniewierzenia instrumentu płatniczego. Określając najproś-
ciej – jeśliFin Tech nie zagwarantuje odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa transakcji, 
to będzie musiał pokryć powstałe wskutek tego straty, bowiem przed wejściem dyrekty-
wy PSD2 bardzo często zdarzało się, że były one przerzucane na klienta [https://biznes.
gazetaprawna.pl/artykuly/1115714,fintechy-kontrabankiwdrozeniedyrektywy].

Aby zapewnić maksymalne możliwe bezpieczeństwo, dostawcy usług płatniczych 
będą mieli obowiązek stosowania mechanizmów tzw. silnego uwierzytelniania użyt-
kownika. Zgodnie z unijnymi wytycznymi jest ono oparte na zastosowaniu, co najmniej 
dwóch elementów spośród kategorii:

 · wiedza – coś, co wie wyłącznie użytkownik, np.: hasło, numer PIN;
 · posiadanie –coś, co posiada wyłącznie użytkownik, np.: telefon, na którym można 

odebrać wiadomość;
 · cecha – coś czym jest użytkownik, czyli główne elementy zabezpieczenia związane 

z biometrią.
Przykładem silnego uwierzytelnienia może być wprowadzenie przez klienta kodu 

do systemu dostępowego, a następnie przyłożenie kciuka do czytnika linii papilarnych 
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na swoim telefonie. Eksperci twierdzą, że to właśnie metody silnego uwierzytelniania 
staną się głównym orężem podmiotów TPP (Third Person Perspective). Większość z nich 
bowiem będzie świadczyła podobne usługi,zaś rywalizacja pojawi się w aspekcie bez-
pieczeństwa. Chodzi o to, aby z jednej strony spełnić wymóg silnego uwierzytelnienia, 
a z drugiej by obrany sposób był jak najmniej uciążliwy dla klienta. Klienci, bowiem nie 
lubią i nie mają czasu na wprowadzanie kilku haseł oraz potwierdzanie chęci wykona-
nia transakcji zarówno w komputerze, jak i w telefonie. Z drugiej strony, gdy dostawca 
usługi nie będzie wymagał silnego uwierzytelnienia, wówczas to on w całości poniesie 
odpowiedzialność za nieautoryzowaną transakcję [https://biznes.gazetaprawna.pl/arty-
kuly/1115714, fintechy-kontrabankiwdrozeniedyrektywy]. 

Podsumowanie

Umieszczenie klienta w centrum zainteresowania w bankowości oznacza w gruncie rze-
czy to, że dajemy mu możliwość intuicyjnego załatwiania swoich spraw w coraz bardziej 
połączonym i coraz szybciej działającym ekosystemie. Dla banków ruch w stronę klienta 
zaczął się wraz z pojawieniem się bankowości internetowej i gdy pojawiła się bankowość 
mobilna. Perspektywa PSD2 bardzo się do tego przyczyniła, promując ideę otwartej ban-
kowości. Nowe pokolenia nie porównują już banków ze sobą, ale spodziewają się od nich 
takiej samej jakości usług. Mało tego, założenie konta w  banku ma być równie proste 
jak założenie konta e-mail, czyli powinno odbyć się online oraz zapewnić natychmiasto-
wy dostęp. Bankowość i płatności mobilne to dla nowego pokolenia standard. Nie jest 
ono zainteresowanewizytą w oddziale banku skoro wszystko mogą zrobić w smartfonie. 
Przewiduje się, że do 2020 roku aż 8 z 10 młodych ludzi nigdy nie pojawi się w oddzia-
le banku[Z. Generation…],nadal jednak oczekują kontaktu z  ich pracownikami. To, co 
zdecydowanie wyróżnia nowe pokolenie to sposób komunikacji i technologia, z której 
korzystają. Zamiast wizyty w oddziale preferują zdalne kanały, takie jak: czat, wideo czy 
media społecznościowe. Dzięki temu mają możliwość wygodnej komunikacji, wtedy kie-
dy potrzebują i mają czas na rozmowę z doradcą, aby uzyskać pomoc lub poradę. Intere-
sującym faktem jest to, że w zakresie posiadanych produktów bankowych młodzi klienci 
wcale nie różnią się tak bardzo od poprzednich pokoleń – równie chętnie korzystają z ra-
chunków osobistych, kart kredytowych czy lokat. Obecnie istotne wyzwania dla banków 
niesie ze sobą postęp technologiczny.
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