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Wstęp

Wstęp

Postępująca globalizacja, dynamicznie rozwijający się rynek i wszechobecna konkuren-
cja znajdują swoje odzwierciedlenie w procesach ekonomicznych i społecznych. Przed-
siębiorstwa, administracja oraz obywatele stoją w obliczu potrzeby, a nawet przymusu 
dostosowywania się do zmian zachodzących w ich otoczeniu, co wydaje się implikować 
oczywistą potrzebę analizy problemów z tej dziedziny. 

Niniejsza publikacja, zawierająca 25 artykułów, nawiązuje do zmian dokonujących się 
wokół nas – zarówno tych ze sfery gospodarczej, jak i społecznej – postrzeganych w wy-
miarze nauki i praktyki. Prezentowany zbiór artykułów jest efektem aktywnej dyskusji na-
ukowej oraz wymiany osiągnięć i doświadczeń w obszarze oceny uwarunkowań i pomia-
ru zjawisk ekonomicznych i społecznych współczesnego świata. Silny nacisk położony 
został na metodologiczne aspekty społecznych i ekonomicznych wyzwań dzisiejszego 
świata, a przede wszystkim na praktyczne aspekty dotyczące funkcjonowania organizacji 
oraz aktywność ekonomiczną i jakość życia ludności. 

Tematyka prezentowanych artykułów koncentruje się wokół problemów funkcjo-
nowania przedsiębiorstw, innowacyjności, rynku pracy, starzenia się społeczeństw oraz 
ubezpieczeń społecznych. Niektórzy badacze podjęli próbę wykorzystania metod staty-
stycznych, pozwalających na „zobiektywizowanie” proponowanych przez siebie rozwią-
zań, inni zastosowali metody statystyczne do diagnostyki stanu zjawisk ekonomicznych 
i społecznych w przestrzeni bądź czasoprzestrzeni.

Szereg aspektów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i ich innowacyjnoś-
cią można znaleźć w artykułach: Design management jako sposób na rozwój przedsiębiorstw 
w zmiennym otoczeniu – analiza przypadku (K. Caban-Piaskowska, E. Roszko-Wójtowicz), 
Zachowania rynkowe przedsiębiorstw a poziom ich efektywności gospodarowania. Studium 
przedsiębiorstw indeksu mWIG40 (M. Suchanek, B. Majecka), Ocena reputacji przedsiębiorstw 
jako organizacji społecznie odpowiedzialnych na przykładzie spółek budowlanych notowanych 
na GPW w Warszawie (T.L. Nawrocki, D. Szwajca), Ocena działalności innowacyjnej przedsię-
biorstw z działów przetwórstwa przemysłowego w Polsce w latach 2013–2015 (M.M. Grzelak, 
B. Dobrowolska),  Parytet płci w kierownictwie spółek giełdowych a zmiany w sytuacji finanso-
wej firm w latach 2010–2013 (K. Kompa), Zastosowanie narzędzi inżynierii jakości w procesie 
wytwarzania tworzyw sztucznych (M. Salwin, J. Lipiak, K. Krystosiak), Możliwości wykorzystania 
franczyzy produkcyjnej w przedsiębiorstwach piekarsko-cukierniczych sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw (D. Wolak, A. Żmijewska), Uwarunkowania przedsiębiorczości młodych Pola-
ków (J. Wiktorowicz, A. Owczarek), Propozycja pomiaru wielkości słabo spenetrowanego rynku 
docelowego w celu poprawy efektywności planowania sprzedaży w regionach (M. Wojciel).
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Wybrane problemy funkcjonowania rynku zamówień publicznych prezentuje Pomiar 
i ocena zmiennych stosowanych jako kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty w zamówie-
niach publicznych na dostawy i usługi (W. Starzyńska) oraz Wykorzystanie elektronicznych 
procedur w zamówieniach udzielanych przez publiczną służbę zdrowia (J. Szymański).

W dwóch artykułach przybliżono problematykę innowacyjności polskiego rolnictwa: 
Measurement of Innovativeness in Agriculture – Methodological Approach (M. Baraniak) 
i Gospodarka oparta na wiedzy w polskim rolnictwie (B. Nosecka).

Zagadnienia związane z szeroko rozumianym rynkiem pracy i kapitałem ludzkim 
podjęto w pracach: Professions of the Future in the Context of Global Economic Trends: the 
Case of Podlaskie Voivodeship (E. Dąbrowska, M. Muczyński, G. Koronkiewicz),  Zastosowa-
nie Google Trends do analizy sezonowości podaży pracy w Polsce (D. Jegorow),  The Use of 
HR Metrics in Human Resources Managemen (M. Wawer) i  Economic Effects of Mobbing and 
Violence in the Workplace (S. Szarek, E. Szarek).

Współcześnie jednym z ważniejszych wyznaczników polityki ekonomicznej i spo-
łecznej jest starzenie się społeczeństw. Proces starzenia się społeczeństwa jest przed-
miotem zainteresowań badaczy różnych dziedzin nauki, bowiem jego konsekwencje są 
odczuwalne w niemal każdym obszarze. Wśród tekstów publikowanych w niniejszym 
numerze „Przedsiębiorczości i Zarządzania” problematykę osób starszych podejmują 
Monika Jaworska i Monika Zioło w artykule Competence of Seniors in Terms of Usage of 
Computer and Internet – Survey Results oraz Paulina Ucieklak-Jeż w Szacowanie koncentra-
cji potrzeb zdrowotnych związanej ze statusem społeczno-ekonomicznym. Badania Doroty 
Grego-Planer (Nadmierne prośby o pomoc jako syndrom obciążenia współpracą w zespo-
le  – studium przypadku) oraz Doroty Witkowskiej (Zastosowanie różnych miar efektyw-
ności do oceny zarządzających oszczędnościami przyszłych emerytów) pośrednio dotyczą 
również osób starszych.

Elżbieta Roszko-Wójtowicz podjęła próbę oceny jakości życia w krajach członkow-
skich UE za pomocą metod wielowymiarowej analizy statystycznej. 

Uwarunkowania III filara systemu emerytalnego w województwie opolskim charaktery-
zuje Bartosz Chorkowy. Rozważania dotyczące ubezpieczeń są zaś przedmiotem artyku-
łu Peer-to-Peer Insurance – Innovation, Revolution or Return to the Roots? (T.H. Bednarczyk, 
T. Pasierbowicz).

Prezentowane w opracowaniu teksty wskazują na bogactwo możliwych podejść 
i ujęć w obszarze swoich tematycznych zainteresowań, a tym samym na złożoność 
objętej badaniem problematyki, zarówno w praktycznym działaniu, jak i w eksploracji 
naukowej.  

Mamy nadzieję, że artykuły zamieszczone w niniejszym zeszycie naukowym „Przed-
siębiorczości i Zarządzania” będą inspirować Czytelników do poszukiwania własnych, 
oryginalnych ścieżek pogłębiania wiedzy.



Wstęp

Poziom publikowanych artykułów jest wyłącznym dziełem ich Autorów. Jednak 
ostateczny wpływ na zawartość merytoryczną zbioru opracowań mieli recenzenci, któ-
rym w imieniu wszystkich Autorów dziękujemy.

Maria Magdalena Grzelak
Jadwiga Gawryś
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Measurement of Innovativeness in Agriculture –  
Methodological Approach 

Abstract: The article depicts methods of measuring innovation in agriculture proposed by 

international organizations such as the World Bank, as well as by foreign authors. The follo-

wing indicators are included: share of farmers who have tried/adopted some new natural 

resource management techniques (e.g. soil erosion control, water harvesting), the share 

of farmers who have tried/adopted new agricultural production practices (e.g. new crop 

variety or livestock breed). The aforementioned indicators replace commonly used ones. 

Classical indicators of the agricultural sector include agricultural sector growth rates and 

total factor productivity. The growth rate of the agricultural sector is an important indicator 

of the sector’s potential. Increase in agricultural productivity is a major driver of agricultural 

growth and is an important measure of agricultural competitiveness. 

These indicators are of course useful, but AIS (Agricultural Innovation Systems) suggests that  

using indicators based on innovation processes is more comprehensible. They are able to me-

asure smallholder innovation processes, including experimentation with new plant varieties 

and other knowledge and technology generated from local or foreign sources. Measurement 

results include a number of product or process innovations, which farmers tried or adopted. 

The article is based on mainly foreign literature, describing measurement indicators of agri-

cultural innovations.

Key words: agriculture, innovation index, innovation indicators

Introduction

The Oslo Manual defines innovation as “the implementation of a new or significantly 
improved product (a good or service), or process, a new marketing method, or a new 
organizational method in business practices, workplace organization or external rela-
tions” [OECD/Eurostat 2005, p. 137]. Innovation is the main factor for economic growth 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2018
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190

Tom XIX | Zeszyt 3 | Część II | ss. 9–17



10

Marta Baraniak

and affects development and welfare of nations [Ariza et al 2013, p.185]. Innovation in 
the agricultural sector is one of the key drivers of productivity growth, profitability, and 
competitiveness [OECD 2013, p. 13]. The agricultural sector has a considerable econo-
mic weight. For this reason innovations in this sector have a  high economic impact 
[OECD/Eurostat 2005, p. 137],  regardless of the country where innovations are taking 
place. 

On the other hand, degree of innovativeness is significantly different in agri-
culture across the countries. It can be explained by a variety of policies, institutio-
nal settings, infrastructural environments, and knowledge transfer system [Läp-
pe et  al  2016, p. 238]. Furthermore, there are many factors which can facilitate or 
constrain agricultural innovation. Among the most important factors one should 
especially specify: individual technologies, farm size, the age of a  farmer [Läppe 
et al 2015, p. 2]. Therefore, a necessity to standardize and adopt methods of mea-
suring innovativeness in agriculture exists, what  is emphasised by the Oslo Manual 
[OECD 2005, p. 147]. Spielman and Birner [2008, pp. 18–19] have defined four key 
criteria for the agricultural innovation indicators:

1. indicators must concern some measurable phenomenon, for instance: expendi-
ture on agricultural research, agricultural GDP, and also the number of technological 
innovations tried or adopted by a farmer, or the number of product or process inno-
vations tried or adopted by a farmer;
2. indicators must be appropriate to analyze innovation in developing-country 
agriculture;
3. indicators must use more than hard data, for instance, factors such as the quality 
of agricultural research institutes might be translated into measurable units such as 
a Likert scale;
4. indicators must be measured using common units across all categories (in that 
case authors classify measurements into three areas: benchmark, simple and binary 
indicators). 
To estimate these indicators, Spielman and Birner [2008, pp. 19–20] identify several 

types of reliable sources that are based on rigorous data collection methods:
 – international sources (data gathered from multi-country databases, for example, the 

database of the Food and Agricultural Organization of the United Nation’s FAOSTAT or 
specialized database such as the CGIAR’s ASTI Initiative);

 – government sources (data gathered directly from government documents and stati-
stics, for example the database from Central Statistical Office of Poland);

 – industry sources (data gathered directly from the industry or corporate documents);
 – survey sources (for example data from surveys on rural production technology practices);
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 – expert sources (including data from expert opinion polls);
 – other sources. 
The purpose of this paper is to summarize the methodological tools related to meas-

uring innovations in agriculture. Foreign literature was used in the article in order to 
collect tools for measuring innovations. 

The article proceeds as follows:  the next section presents the micro and macro meth-
ods of measuring innovations. Then  each method and indicator is introduced based on 
relevant literature. The paper ends with some summary and concluding remarks. 

Methods and indicators of measuring innovation in 
agriculture – macro and micro level

Measuring agricultural innovation should be considered on two levels: micro and macro 
level. Unfortunately,  only a few studies exist in the literature that have focused on me-
asuring agricultural innovation on the micro level [Ariza et al 2013; Karafillis and Papa-
nagiotou 2011; Dideren at al. 2003, VanGalen and Poppe 2013]. Probably, the reason for 
that situation is no clear definition of what can be classified as an agricultural innovation 
[Läppe et al 2015, p. 2], and the fact that innovation, in general, is difficult to measure, 
because of its continuous and complex nature [OECD 2010, p. 30]. To this day, efforts to 
evaluate innovations have been restricted to measuring innovations on a macro level 
[Läppe et al 2015, p. 2]. In the section considering this level, the paper focuses on the 
World Bank publication. Spielman and Birner [2008, pp. 22–34] have presented a frame-
work for constructing national agricultural innovation indicators with their data sources 
(table 1). They have divided agricultural sector performance indicators between indica-
tors used in literature (classical indicators) and those that refer to Agricultural System 
Innovation. The authors acknowledge that many of proposed indicators can be disaggre-
gated or recast to get more detailed results (for example through breakdown into public 
and private sector levels of investment, or national and per capita levels of performance). 
They emphasize that described indicators combine a range of measures which are useful 
for the characterization of an agricultural innovation system, like inputs, outputs, and the 
outcomes.
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Table 1. Indicators of innovative outcomes in agriculture by Spielman and Birner

Classical indicators AIS-oriented indicators
Agricultural GDP and GDP growth rate Share of farmers who have tried/adopted some 

new agricultural production practice
Total agricultural factor productivity Share of farmers who have tried/adopted some 

new agricultural marketing practice
Yields per hectare of major food staple and high 
value crops/livestock

Share of farmers who have tried /adopted some 
new natural resource management technique

Share of cultivable land under modern varieties Share of agricultural firms who have tried/
introduced some new product or process 
innovation

Source: Spielman, Birner 2008, p. 23.

Spielman and Birner [2008, pp. 24–34] also propose indicators divided into agricul-
tural research and education system, agricultural value chain, bridging institutions and 
policies, institutions and frame conditions. 

The World Bank is not the only source of macro innovation indicators. Spielman and 
Birner [2008, pp. 40–46], at the end of their publication, present primary innovation indi-
cators such as OECD Science, Technology and Industry Indicators, European Innovation 
Scoreboard (EIS) Indicators and Knowledge For Development (K4D) Indicators. 

Ariza et al [2013, pp. 185–198] provided an attempt at measuring micro level in-
novation.  They designed a framework to measure innovation on farms in Columbia 
called Innovation Matrix (IM). This method, based on data gathered from specific 
innovation survey (in the case of Columbia – the survey was conducted in a  cho-
sen sub-sector of agriculture in a  reference period of five years), is developed for 
a spread sheet application. 

In the IM, the rows include details of each innovation depending on  various analyti-
cal areas (picture 1). The columns contain lines of analysis and list of innovations in the 
particular farm. The authors distinguish following analytical axes:

1) types of innovation by the Oslo Manual;
2) innovation paradigms;
3) fields of innovation;
4) innovation types according to their degree of technological innovation.
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Picture 1. Innovation matrix by Ariza et al

Source: Ariza, Rugeles, Saavedra, Guaitero 2013, p. 188, www.ejkm.com, last access: November 2017. 

The IM provides information about number of innovations, their characteristics, 
technological level and frequency for a given farmer. Innovations according to the tech-
nological level were classified into three main groups: major, minor and intermediate. 
Major innovations advanced the technological level in a certain aspect. Minor innova-
tions represent minimal changes in a product, such farms must constantly improve to 
stay in the business, therefore have the basic technological level in a  certain aspect. 
Innovations that do not create a sudden change in a product are called intermediate 
innovations and have an average technological level in a certain aspect. Ariza et al [2013, 
p. 189] used the IM to calculate an innovation index (II), which gave a numerical value for 
innovativeness of each farm. 

Another effort to measure farms’ innovation was provided by Karafillis and Papana-
giotou [2011, pp. 3075–3087]. They detected 10 innovations among organic farming of 
olive trees. Each innovation converted into one point of the index. The exception was 
the type of fertilizers used, which could add up to two points depending on the type 
of innovative fertilizer. Because some innovations were applied only to a portion of the 
olive farm, innovation index took continuous value 0–11 (innovation added decimal va-
lue, divided by the area proportion, either 0 or 1). Derived values from each farm were 
separated by the authors into six groups. Farms with the score between 0 and 11/6 were 
the “laggards”, whereas those scoring between 5∙11/6 and 11 were the “innovators”. The 
intermediate classes might be characterized similarly. This method was used to define 
an “innovation variable”, which took discrete values from 1 to 6 in correspondence with 
the innovation group. Authors computed a value of innovation index for each farmer 
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and used the outcome to assess the impact on total factor productivity (TFP) of Greek 
organic olive farmers. 

Diederen et al [2003, pp. 30–50] measured innovativeness in Dutch farmers using 
the Dutch Farm Accountancy Data Network (FADN), kept at the Agricultural Economics 
Research Institute (Landbouw Economisch Instituut). The farmers from the FADN com-
pleted a short questionnaire including two questions [Diederen et al 2003, p. 34]:

1) whether they had adopted and implemented an important innovation in the pe-
riod of 1995–1997;
2) whether they could indicate their position on the diffusion curve for the mentio-
ned innovation .
Based on the survey results, the authors classified farmers into four groups:

 – innovators, who were the first farmers in their market using a certain innovation;
 – early adopters, who belonged to the first quarter of adopters of a certain innovation;
 – late adopters, who did not belong to the first quarter of adopters, but adopted an 

innovation;
 – non-adopters, who did not adopt any kind of new technology. 
The categories of innovation adopters were measured by their position on the diffu-

sion curve which was indicated by the farmers during the survey.
Läppe et al [2015, pp. 1–8] proposed an innovation index, which is a composite index 

based on components relating to:
 – innovation adoption,
 – acquisition of knowledge,
 – continuous innovation.
The idea of this index is to reflect the complexity of agricultural innovation. To measure 

first indicator (innovation adoption), the authors – in cooperation with experts – selected 
five technologies and farm practices for each of the main farm systems in Ireland (table 2). 
Four technologies are common to all systems, but one of them is sector-specific.

Table 2. Selected innovation technologies for “innovation adoption”

Dairy/mixed livestock Cattle/sheep Arable farming
E-profit monitor (online financial 
analysis tool)

E-profit monitor (online financial 
analysis tool)

E-profit monitor (online financial 
analysis tool)

ICT usage (Information and 
Communications Technology)

ICT usage (Information and 
Communications Technology)

ICT usage (Information and 
Communications Technology)

Soil testing Soil testing Soil testing
Reseeding Reseeding Reseeding
Milk recording Quality assurance member Forward contracting

Source: Läppe, Renwick, Thorne 2015, p. 3.
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The selected technologies were weighted by experts in relation to the level of inno-
vativeness (from one to ten – very innovative) and implementation effort (ranging from 
minor, intermediate and major effort to implement the new technology). 

„Acquisition of knowledge” was assessed by a proxy “for whether or not the farmer 
consulted advisory services for non-scheme related matters”. The authors underlined 
that extension and advisory services are important to adopt an innovation. In Ireland, 
a large advisory service uses participatory extension method, which encourages farmers 
to interact. This social education is important for farmers during making technology ad-
option choices [Läppe et al 2015, p. 3].

Table 3. Relative importance in innovation index

Innovation indicator Dairy/mixed 
livestock

Cattle/sheep Arable farming

Innovation adoption 0,45 0,50 0,38
Acquisition of knowledge 0,40 0,36 0,33
Continuous innovation 0,15 0,14 0,29

 Source: Läppe, Renwick, Thorne 2015, p. 3.

The third indicator (continuous innovation) measured if the farmer had renewed his 
machine park during the past year. Although renewal of machinery is seen as important 
for agricultural innovativeness, “continuous innovation” was given the lowest weight 
from all sectors in the innovation index (table 3). The most important indicator from 
innovation index was recognized by experts as „innovation adoption”, with values from 
0,38 for the arable farming to 0,50 for the cattle/sheep sector. The final innovation index 
was derived by adding the weighted indicators. The index took a scale from 0 to 1, where 
1 meant the highest possible innovation value.

Conclusions

Agriculture is a specific sector with continuous and complex innovation process. There-
fore, measurement of innovativeness of farms is difficult. Agricultural innovation is a pro-
cess involving the input of various actors and depends on the social structure [Knickel 
et al 2009, p. 887]. Additionally, few scientific studies confirm non-linearity of innovation 
processes in agriculture [Busse et al 2013; Busse et al 2015; Klerkx and Nettle 2013].

The problem of measuring innovation in farming has been highlighted by the OECD and 
Eurostat in their common publication about innovations “The Oslo Manual”. Despite this, 
a few authors from Europe and the whole world attempt to find the most precise model for 
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measuring innovations. Nowadays it is hard to judge which standard is the most appropriate 
and flexible to measure the innovativeness of various sectors of agriculture. Many of them 
have weaknesses, calculate only a part of the overall innovation activity, and thus are not 
ideal. To be reliable, indicators must be drawn from sources that are based on a rigorous 
database, such as the Food and Agricultural Organization of the United Nations FAOSTAT or 
survey data from surveys on household income and expenditure. However, it is important 
that researchers attempt to assess innovation as it plays an essential role in facilitating dialo-
gue between science and producers – farmers in this case. This activity might be necessary 
to strengthen a country’s innovation system [Spielman and Birner 2008, p. 34].   
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Abstract: Fourth industrial revolution is based on technological advancements, which diame-

trically change conditions of conducting modern business. The changes are driven not only by 

new technologies, but also easier Internet access, which creates enormous possibilities for de-

velopment of innovations, also in insurance industry. One of the modern concepts, which came 

into being due to development of internet platforms, is so called peer-to-peer insurance.

The aim of this work is to identify of development of the phenomenon called peer-to-peer 

insurance, which is new and still not well recognized in the literature.

The main research method is the study of the literature as well as analysis of source mate-

rials such as reports and information available on web portals.

The research shows that creation of so called peer-to-peer insurance was supported by deve-

lopment of new technologies. They were the result of social changes in which sharing economy 

fit in, and the belief that formation of peer-to-peer insurance community which would satisfy 

insurance needs of its members could be more effective than traditional insurance market. Ho-

wever, this innovative insurance model is based on principles relating to an original idea of mu-

tual insurance companies such: as solidarity, reciprocity, prudence and non-commercial nature.

Key words: sharing economy, peer to peer insurance, technical innovation

Introduction

Technological advancements definitely made it easier for new forms of markets to emer-
ge, i.e.: markets for microservices and micropayments which create supply and demand 
for niche services. Once more, new technologies allow to admire concepts created earlier 
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by humanity. These are often old ideas in a new form finding appreciation of customers. 
Technological progress and innovation drive the changes. The more and more accessible 
Internet creates enormous possibilities for innovation advancement, also in the area of 
insurance. One of the modern concepts which emerged with development of Internet 
platforms is so called peer to peer insurance.

The aim of this study is to identify of development of this phenomenon called peer-
to-peer insurance, which is new and yet not well recognised in the literature. The main 
research method is study of the literature and analysis of source materials such as re-
ports and information available on web portals.

The paper is organized as follows: its first part presents the origin of peer-to-peer 
insurance, which is a specific product of the fourth industrial revolution and the concept 
of sharing economy. The second part of the article aims to define peer-to-peer insurance 
and describes two concepts: peer-to-peer insurance without participation of an insurer 
and peer-to-peer insurance with participation of traditional insurers. The third part pre-
sents similarities and differences in the concept of peer-to-peer insurance and mutual 
insurance company. The fourth part shows peer-to-peer insurance as a type of process 
and marketing innovation. The summary provides comprehensive conclusions.

Peer-to-peer insurance as a product of industrial revolution 
and sharing economy

In 2015, according to Eurostat, 80% of the population of the European Union had Inter-
net access. Mobile devices are part of the social life to such an extent that they form and 
shape costumer needs and expectations. Extended Internet access allows for not only 
real time access to products and services, but also for interaction with other web users 
through social media 24 hours a day, almost from any location [EIOPA 2017].

The new situation leads to disruption of the existing social and economic order – and 
according to some sources – we are witnessing the fourth industrial revolution. Charac-
teristic features of this revolution include the use of the Internet and a computing cloud. 
Innovation of the fourth industrial revolution combines various technologies and spark 
unprecedented changes in the economy, business and society. The exchange of assets, 
resources and data enables to shift mass production to personalised one [Sharing Econo-
my… 2017]. Technological advancement definitely made it easier for new forms of markets 
to emerge e.g. markets for microservices and micropayments, which aggregate demand 
and supply more effectively, and create demand and supply for niche products.

The development of digital economy is supported by changes in recognized and so-
cially accepted values, especially those of a young Y generation, who often value “access” 
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more than “possession”. Sharing economy is one of these trends. It is based on assumption 
that both households and enterprises own resources which are not fully utilised. Unused 
resources (so called sleeping resources) are activated by being used in economy (they start 
to “work”). Their productivity is increased by provision of microservices and all that oc-
curs through coordination by internet platforms, leaving out professional intermediaries 
[Poniatowska-Jaksch, Sobiecki 2016, p. 7].

The greatest advantages of sharing economy include better utilisation of resources, 
flexible working time for contractors, supply and demand mechanism undisturbed by 
regulations, lower costs which lead to a fall in prices for consumers, and products more 
tailored to customer needs. A  group can be more trusted than a  profit-oriented cor-
poration. Interactions are subject to impartial assessment because the system is highly 
transparent, accessible 24 hours a day seven days a week, from each corner of the world, 
easy to use, and adjusted to individual needs [Sharing Economy… 2017].

The essence of peer-to-peer insurance

The term “peer-to-peer”, both in insurance as well as in other business industries was bor-
rowed from computer industry and seems to be the best to describe projects embedded 
in the concept of sharing economy. Peer-to-peer insurance is a relatively new concept. 
Undertakings which fall within the scope of peer-to-peer insurance appeared in 2014, 
although the first signs of it are dated back to 1993 [Zwack, Moslein 2017, pp. 72–73]. 
Despite the fact that we can observe dynamic growth of peer-to-peer insurance in many 
countries, it is difficult to find its definition in the literature. One can say that practice 
precedes theory in this area. The attempt to define this phenomenon is faced with ad-
ditional difficulties caused by an abundance of concepts which fit into the peer-to-peer 
insurance model. The main source of knowledge about peer-to-peer insurance comes 
from financial portals and webpages of insurance companies.

Peer-to-peer insurance took its name from a  group of individuals (a  community) 
which seeks together risk coverage with the advantage of insurance. Members of the 
group are not anonymous to each other. They are almost always connected in some way, 
personally or through a mutual business. Another distinctive feature of peer-to-peer in-
surance is that members of the group have influence over the scope of coverage and 
the amount of premiums, both their own as well as other members of the group. This 
allows to distinguish peer-to-peer insurance from commercial insurance offered on the 
market. Both web platforms which attempt to take a role of an insurer, as well as oriented 
professional intermediaries who cooperate with traditional insurers fit in the concept of 
peer-to-peer insurance.
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Peer-to-peer insurance without insurer

The characteristic feature of the sharing economy concept is simplification of processes 
which involve among others elimination of professional intermediaries. This allows to 
provide a final user with a product or service at the lowest price (without profit margin). 
Modern internet platforms have decided to eliminate insurance service provider, that is 
an insurance company. In order to meet insurance needs of its users, they offer purchase 
of peer-to-peer coverage through a social networking platform. At the same time, they 
try to convince potential users that a group of individuals relying on mutual trust is able 
to manage their premiums better than an insurer. Looking at the organizational aspect 
of peer-to-peer insurance, a company which is running the platform does not participate 
in profits, it only operates a service system and collects remuneration, which is a percen-
tage of received premiums or a specified lump sum.

Peer-to-peer insurance, apart from advantages, has also disadvantages. It seems that 
the greatest advantage of this model is the ability to get risk coverage, which is not a po-
int of interest to traditional insurance companies. A user of an internet platform is able to 
spread risk on their community using the framework of insurance. A significant advanta-
ge of the model is also the ability to conduct all operations connected both with purcha-
sing insurance coverage as well as getting the service remotely through a computer. It 
can take only a few minutes to settle corresponding transactions, and from the view po-
int of an individual making a claim, it is also important that formalities are minimal and 
the time from occurrence of the event to payment of funds is relatively short. P2P model 
itself allows for high level of transparency, refined steering, clear control exercised by all 
members of a network and low costs [Kurek 2014, pp. 157–164].

Peer-to-peer insurance should also be given a  critical look. Because no professio-
nal licensed insurance company is engaged as a party to a contract, we cannot speak 
of a  typical insurance. Specialized Internet platforms do not offer insurance products 
but only act as intermediaries in conclusion of contracts between community members. 
It should be remembered that a category of “insurance” is reserved only for products 
offered by insurance companies. Contracts made between participants under civil law 
resemble insurance contracts, but from the formal point of view they are not ones. The 
concept is most closely related to the original forms of risk management connected with 
transportation of goods by merchant caravans and merchant vessels, which constitute 
historical origins of insurance. Nowadays, fresh utilisation of this idea with the support 
of new technologies involves two types of consequences. On the one hand – the possi-
bility to create modern insurance solutions by users, on the other hand, such activity 
left without supervision may harm further development of this market segment. This 



23

Peer-to-Peer Insurance – Innovation, Revolution or Return to the Roots?

gives rise to a basic question of guaranteeing insurance coverage in the event the risk 
is underestimated by the group. Uncertainty as to how real the risk coverage is shows 
fragility of this concept.

Peer-to-peer insurance based on cooperation with 
commercial insurance establishment

There is also other P2P insurance model which does not eliminate a main service gua-
rantor, that is an insurance company. At the same time, it retains features of peer-to-
peer insurance. It is an innovative distribution model. Generally speaking, a distributor 
of insurance products is an insurance broker or a multiagent whose task is to team up 
a group of individuals interested in purchasing similar insurance (e.g. flat insurance, car 
insurance or health insurance). Distributors act as intermediates in conclusion of contra-
cts between individuals who seek insurance and an insurer. Purchasers of insurance co-
verage form groups which aim to optimize the insurance process. At the end of contrac-
tual term, the loss ratio for the group is examined. If it is low or equal to zero, the insured 
receive a bonus in the form of refunded premiums. A characteristic feature of this type of 
insurance is the fact that each insurance policy provides an insurer’s profit share clause. 
The consequence of this provision is the change in the model with respect to relations 
between stakeholders to the insurance contract. The owners, managerial staff and the 
insured have a common goal, which is reduction of loss ratio. The model has an advanta-
ge over traditional insurance products also because of reduced moral hazard and limited 
number of frauds in group of acquaintances. Initiators and realizers of this concept are in-
surance intermediaries, among others: Friendsurance, Guavera, and in Poland Stadni.pl.

One of the first countries which successfully introduced this insurance model, was 
Germany. The concept was appreciated by customers as well as insurers due to rising 
loss ratio in some groups of insurance. Friendsurance, which was established in 2010, 
is an insurance intermediary which effectively translates the new concept into market 
solution. The task of the distributor is to team up a community, members of which seek 
similar risk coverage, e.g. damage to a property or collision damage. From the company’s 
webpage and its application, we can find out a basic principle of the model operation. 
According to the model, premiums paid by a group by the insurer split into two partss. 
The first part is generally smaller and constitutes an insurance fund for the group. Ho-
wever, the second part is retained by the insurer and is not refunded. Throughout the 
coverage period damage and claims are reported to the insurer. Calculated amount of 
claim and compensation, in the first place, reduces the group’s fund and only then the 
insurer’s fund. If after the end of coverage period the group’s fund is not exhausted, the 
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remaining amount is refunded. If the group reduces risk and strive to make it claim-free, 
the whole group’s fund is refunded in the form of premiums. Friendsurance ensures that 
in any event a customer will not pay more for an insurance policy than through traditio-
nal insurance channel. Average amount of premium refund for customers at the end of 
the year is 30% of the premium. Currently, Friendsurance provides services to more than 
100 thousand customers. Although it is only a part per thousand of German insurance 
market it should be noted that the company cooperates as an insurance broker with as 
much as 70 insurance companies [Friendsurance 2018].

English insurance broker Guevara started its operations based on P2P model in 2013. 
Its activities covered only motor vehicle insurance. The intention of the broker was to form 
open groups for drivers who wanted to reduce cost of insurance policy. In this case, similar-
ly as in the case of Friendsurance the premiums were split into two parts. The first part was 
pooled as savings of the insured, the second one was collected by the insurer. The amount 
of the bonus obtained for claim-free or low loss ratio was dependent on the size of the 
group. In case of the group with more than 100 members – the premium could have been 
refunded up to 50% of the amount paid. In November 2017 the company informed about 
temporary suspension of operations. The reason for this situation is probably the problem 
of complying with requirements of regulations governing British motor vehicle insurance 
market, which is one of the most developed in the world [heyguevara.com 2018].

Similarities and differences in the concept of peer-to-peer 
insurance and mutual insurance company

A  mutual insurance company was the origin of today’s insurance market. This form is 
also an alternative for operating an insurance business according to a  formula arising 
from a historical concept of reciprocal help, which is based not on the idea of profit but 
a principle of solidarity and self-help. The oldest forms of insurance which we can come 
across in ancient times, in professional, industry, religious and local associations were 
based on reciprocal help and solidarity of its members or groups of interest whose aim 
was to share risk [Sangowski 2001, p. 9].

The mechanism of operation of mutual insurance company is based on the principle 
that members of mutual insurance companies are not only customers of an insuran-
ce company, but also co-owners with shared community of interest. Mutual insurance 
companies are thus referred to as associations of interested persons, that is those who 
are joined by the people seeking to meet their shared goals. The distinguishing features 
of mutual insurance company include no profit orientation, which means that the main 
goal of the company is to guarantee insurance coverage and thus to satisfy the need for 
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security of its members, who are at the same time the insured. When premiums pooled 
by the company prove to be too high and the company makes profit, it can decide to 
lower the premiums paid [Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych 2018]. Defi-
nitions of mutual insurance company existing in the literature show that its essence is 
forethought and resourcefulness of people, because tradition of reciprocity teaches all 
its members to be responsible [Rutkowska 2006, pp. 49–50].

The concept of peer-to- peer insurance has its roots in mutual insurance. In peer-to-
peer insurance model we can find features of mutual insurance companies. They were 
partially pushed out of the market due to limited funds which constituted a hazard for 
them in the event of damage cumulation and more and more restrictive solvency re-
quirements made by regulators. This challenge was better addresses by commercial in-
surance establishments with more substantial funds. Peer-to-peer insurance uses the 
best of what a mutual insurance company can offer, that is identity, responsibility and 
prudence. Additionally, distributors of peer-to-peer insurance combine these features 
with a sense of security provided by the support of big financial institution such as an 
insurance company or a reinsurer.

The basic distinguishing feature of peer-to-peer insurance is the fact that the service 
is provided over the Internet. For this purpose, Internet platforms are used, which allow 
to form quickly a group of individuals with similar insurance needs, and at the same time 
to reduce the cost of operating an insurance business. The Internet platforms described 
in the previous chapter, which eliminate an insurer and try to relate to the concept of 
mutual insurance company, are not however subjected to regulations governing opera-
tions of mutual insurance companies. Moreover, the basic difference between distribu-
tors of peer-to-peer insurance and mutual insurance companies is such that in case of 
peer-to-peer insurance members of groups do not constitute formalized groups as is the 
case with mutual insurance companies.

Peer-to-peer insurance as an innovation

In the light of the definition of invention presented among others in Oslo Manual, innova-
tion is an implementation of a new or significantly improved product (a good or service) 
or a process, a new marketing method, or an organizational method in business practice, 
organization of a workplace or external relations. The common feature of innovations is 
the fact that they were implemented. A new or improved product becomes implemented 
when it is rolled out. New processes, marketing methods or organizational methods are 
implemented when they are actually used in operation of a company [Oslo Manual 2005, 
pp. 48–49]. That is the base for distinguishing four fundamental types of innovation.
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Product innovations entail significant changes in the scope of goods or services. This 
type includes both completely new goods and services as well as significant improve-
ments of the existing products. The second type of innovation is process innovation 
which introduces substantial changes in methods of production and delivery. Another 
type of innovation is an organizational innovation. It refers to implementation of new or-
ganizational methods in an enterprise. These could be changes in the scope of adopted 
principles of operations, workplace organizations or external relations. The last type of 
innovation is a  marketing innovation, which refers to implementation of new marke-
ting methods. These could be changes in design of the product, packaging, promotion, 
distribution, as well as pricing of goods and services [Oslo Manual 2005, p. 19]. Looking 
at peer-to-peer insurance in this context, we can find that it has features of process and 
marketing innovation.

Peer-to-peer insurance is an innovative distribution model. The thing that has changed 
is the process of purchasing insurance coverage, which starts at the moment of formation 
of a group of individuals whose aim is to get shared insurance coverage. Prevention is in 
the interest of each group member, because with low loss ratio premiums of each of the 
members will be reduced. Process innovation can also be seen in the change of a business 
model. The new model solves the conflict of interest of three group of stakeholders, that 
is owners of an insurance company (shareholders), managerial staff, and the insured them-
selves. All these stakeholders have a common goal, which is to reduce loss ratio. Process 
innovation of the new peer-to-peer distribution model is generally accompanied by mar-
keting innovation. The source of acquisition of new customers becomes existing custo-
mers who acquire new customers through acquaintances. Information about a possibility 
to join a group of the insured spreads in seconds through social networking sites such 
as Facebook, LinkedIn, Instagram. In this case acquisition takes place neither through the 
insurer nor insurance intermediary, but an individual we know and trust.

In the case of peer-to-peer insurance, practice precedes theory. Many enterprises 
and institutions making similar products and using established production and services 
processes conduct, at more or less the same time, works aimed at introduction of new 
products, improvement of existing products and increasing efficiency of the processes 
used. Effects of these efforts, preceded by design and experimental works, changes in 
processes and research of prototypes, emerge on markets as potential innovation subje-
cted to the assessment of recipients and users. It often happens that after some time one 
innovative offer is considered to be the best and becomes generally accepted standard 
of novelty. Such innovation is treated as original, and the entity that introduces it – as an 
original innovator [Świtalski 2005, pp. 98–99].
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Summary

The aim of the paper, i.e. to identify the development of so called peer-to-peer insuran-
ce has been achieved. The study of the available literature as well as analysis of source 
materials such as reports and information available on web portals shows that peer-to-
peer insurance was created not only due to technological advancement. They came into 
being as a  result of social changes in which sharing economy fit in. The development 
of the concept of peer-to-peer insurance is accompanied by the belief that leaving out 
an insurer and formation of a peer-to- peer community to satisfy insurance needs of its 
members may be more effective than traditional insurance market. This innovative idea 
relates to original values of mutual insurance companies such as solidarity, reciprocity, 
prudence and non-commercial nature. However, peer-to-peer insurance model with the 
participation of the insurer has one substantial flaw. It fails to guarantee that insurance 
coverage is real. Therefore, this model is unlikely to have many proponents.

It seems the idea of peer-to-peer insurance, but in insurance distribution, may be 
more successful. The need for changes, tighter cooperation of intermediaries and in-
surers, reliance on mutual trust and implementations of technological developments 
has been noted by insurance companies themselves. The utilization of the peer-to-peer 
concept in insurance distribution can be beneficial not only for customers, but also for 
insurers, and that will support the ongoing development of the whole insurance market. 
Insurance companies in Poland have to be even more open to cooperation with custo-
mers, as it is the case for developed markets, and, among others, on the German market.

The issues discussed in the article are dynamic enough to require further in-depth study.
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Design management jako sposób na rozwój przedsiębiorstw 
w zmiennym otoczeniu – analiza przypadku

Design Management as a Way of Development of Enterprises 
in a Changeable Environment – Case Study

Abstract: In the article, a  thesis was put forward that one of the main reasons for using 

design management by companies are numerous changes that occur in their surroundings. 

The study describes the problems and the essence of design management as well as the ar-

guments why it is used. The literature analysis conducted and the authors’ research indicate 

that economical growth is noticeable, including an increase in wealth of the middle class 

along with huge technological progress. Consumers expect the market to provide products 

which are not only of very good quality but also with value added such as original desig-

ns, new technologies and multipurposeness. This is where the need to propagate design 

management in the academic environment which focuses on management and the art of 

designing as well as among entrepreneurs stems from.

Key words: design management, design, environment variables, development of enterprises

Wprowadzenie

W artykule poruszona została problematyka design management. W ostatnim czasie za-
gadnienie to zyskuje na znaczeniu, ale jednocześnie nie jest dobrze rozpoznane w litera-
turze przedmiotu. Stanowiło to główną przyczynę podjęcia tego tematu przez autorów 
w niniejszym artykule. Jedną z podstawowych barier rozwoju design management jest 
brak odpowiednich kompetencji w tym obszarze [Best 2009, s. 6]. Umiejętności projek-
towania (design) uczą głównie akademie sztuk pięknych, które w  niewystarczającym 
stopniu skupiają się na ekonomicznych aspektach projektowania [Bochińska i in. 2010, 
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s. 63]. Zwiększa się, co prawda, oferta studiów podyplomowych1, jednak na jej podstawie 
da się zauważyć, że tematyka design management jest poruszana głównie w kontekście 
zarządzania wzornictwem. Wydaje się, że jest to niczym nieuzasadnione uproszczenie 
tego zagadnienia. 

Artykuł jest analizą przypadku i  ma na celu przedstawienie przyczyn wykorzysty-
wania design management przez przedsiębiorstwa. Autorzy wykorzystali obserwację 
oraz wywiad pogłębiony, przeprowadzony z  wieloletnim pracownikiem Desy. Na tej 
podstawie przygotowana została analiza bazująca na studium przypadku (case study)2 
[Yin 2014]. Wybór metod badawczych podyktowany był początkowym etapem prowa-
dzonych badań, nietypowym charakterem zjawiska, chęcią wszechstronnej jego ana-
lizy oraz potrzebą lepszego zrozumienia design management. Dodatkowo w artykule 
przedstawiony został przegląd literatury dotyczącej poruszanego zagadnienia. 

Istota design management

Design management w  literaturze przedmiotu jest pojęciem niejednoznacznym. Pierw-
szy raz zostało zdefiniowane w 1965 roku w Wielkiej Brytanii przez Royal Society of Arts 
[Best 2006, s. 23]. W następnym roku powstała pierwsza książka Design management, napi-
sana przez M. Farra [1965]. Od tamtej pory naukowcy są pochłonięci definiowaniem tego 
pojęcia i opisywaniem go z różnych perspektyw. Było ono interpretowane jako strategia 
w celu odróżnienia produktów oraz bardziej efektywnego zarządzania projektami, projek-
towania lub budowania wartości [Farr 1965; Kotler, Rath 1984; Lorenz 1987; Acklin 2013]. 
Pojęcie to funkcjonuje równocześnie w literaturze zarządzania i w literaturze sztuki i wzor-
nictwa. Jest stosowane przez praktyków, jak i  środowisko akademickie [Veryzer 2000, 
ss. 64–73]. Jedną z ról design management jest tworzenie produktów i usług, które będą 
odpowiadały na potrzeby nabywców, a jednocześnie będą zgodne z przekonaniami, któ-
re reprezentuje organizacja [Best 2009, ss. 40–42]. Warto przyjrzeć się temu zagadnieniu 
z perspektywy wyzwań, jakie przedsiębiorstwom stawia zmienne otoczenie.

Zasadniczą trudnością w  Polsce jest brak wspólnej literatury przedmiotu dla środo-
wiska biznesu i projektantów. Istnieje oczywiście bogata literatura przedmiotu z zakresu 
zarządzania. W literaturze z tej dziedziny brak jednak wzmianek o design czy wzornictwie. 

1 Politechnika Warszawska, SGH, Uniwersytet SWPS, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Zachodniopomor-
ska Szkoła Biznesu w Szczecinie.
2 Metoda analizy przypadków jest traktowana jako jedna z metod badań naukowych. Jest to możliwie dzię-
ki dokładnemu i wielostronnemu obrazowi nielicznych przypadków danego zjawiska. Pogłębiona, wnikliwa 
i wielostronna analiza ma w założeniu zastąpić znaczne ilości danych stanowiące podstawę do opracowania 
statystycznego. Niekiedy może zastąpić metodę statystyczną lub metodę eksperymentalną.
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Ukazuje się także wiele pozycji dotyczących design, są to ostatecznie głównie albumy 
i wydawnictwa przeglądowe, brakuje podręczników do projektowania, a w tych z zakresu 
wzornictwa, które się ukazały, brakuje poruszenia problematyki wdrażania projektów, za-
rządzania innowacjami, relacji z marketingiem lub oceny ekonomicznych skutków wyko-
rzystania projektów, co traktuje się marginalnie [Bochińska i in. 2010, ss. 15–16].

Design często jest utożsamiany z określeniem wzornictwo przemysłowe. Jednak jest to 
określenie zbyt wąskie i nieadekwatne do rozległego zakresu, jakim się faktycznie zajmuje. 
Za posługiwaniem się terminem design, a nie jego tłumaczeniami, przemawia fakt stoso-
wania go także jako cechy charakteryzującej przedmioty [Bochińska i in. 2010, ss. 17–18].

W  niniejszej publikacji pojęcie design management będzie rozumiane jako sku-
teczne zarządzanie ludźmi, projektami, procesami i  procedurami przy projektowaniu 
codziennych produktów, usług, otoczenia i doświadczeń. Jest to całościowe podejście 
do przedsiębiorstwa, zarówno od strony projektowania oraz wzornictwa, jak i zarządza-
nia, w tym marketingu, finansów, planowania strategicznego oraz działań operacyjnych 
[Best 2009, s. 12; McBride 2007, s. 18]. Jest to zarządzenie przez design management 
(technika zarządzania), w którym polityka innowacyjna stanowi główne narzędzie roz-
woju [Ginalski, Liskiewicz, Seweryn 1995].

Celem nadrzędnym design management jest połączenie świata biznesu ze światem 
design, a skutkiem tego ma być pożytek ekonomiczny, kulturowy i społeczny nabywcy 
i użytkownika produktu [Bochińska i in. 2010, s. 16].

Design management jest zatem sposobem na rozwój przedsiębiorstwa, który bę-
dzie odpowiedzią na zmienne otoczenie.

Analiza otoczenia – analiza przypadku

W celu zweryfikowania hipotezy, że główną przyczyną stosowania przez przedsiębiorstwa 
design management są liczne zmiany w otoczeniu, autorzy zdecydowali się na przedsta-
wienie dwóch obszarów analizy otoczenia. Pierwsza część to analiza otoczenia dalszego, 
dokonana na podstawie przeglądu literatury i obserwacji własnej. Obserwację prowadzo-
no w latach 2010–2017. Druga część to analiza potrzeb konsumentów, powstała na pod-
stawie wywiadu pogłębionego przeprowadzonego z wieloletnim pracownikiem Desy.

Analiza makrootoczenia
W celu przeprowadzenia analizy otoczenia dalszego, skorzystano z analizy PEST, ze 
względu na jej uniwersalny charakter [Obłój 2007, ss. 107, 209]. PEST dotyczy czte-
rech obszarów otoczenia dalszego. Badanie miało na celu zanalizowanie, jakie czyn-
niki makrootoczenia, zgodne z  literaturą przedmiotu, mają wpływ na stosowanie 
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design management i jakie to wywołuje efekty. Autorzy Best [2009, s. 29], Bochińska 
i  in.  [2010, ss.  63–69] zaobserwowali różne zmiany w  otoczeniu dalszym przedsię-
biorstw stosujących design management. Ich spostrzeżenia przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Czynniki makrootoczenia wpływające na stosowanie design management

Czynniki Rodzaj zmiany Efekt 

Polityczne Strategia gospodarcza 
państwa 

Potencjalne źródło innowacji i przewagi konkurencyjnej 

Gospodarka kreatywna Ustawodawstwo wspierające przedsiębiorstwa 

Placówki edukacyjne wspierające innowacyjność

Systemy demokratyczne Rosnący udział obywateli w procesie rządzenia

Rozwój władz lokalnych i regionalnych

Prawo autorskie i piractwo Wykorzystywanie technologii i wzornictwa do ochrony 
praw autorskich

Prawo pracy Praca zdalna

Środowisko Ustawodawstwo wspierające „myślenie zrównoważone”

Ekonomiczne Zróżnicowanie produktów 
i innowacje

Nowe rynki zbytu

Nowa świadomość Nowe potrzeby klientów

Wysokie korzyści Niskie nakłady na inwestycje przy potencjalnych wysokich 
korzyściach

Dotacje unijne Programy operacyjne mające na celu wspomaganie 
wzornictwa i innowacji

Programy regionalne Środki na wsparcie inwestycji z Regionalnych Programów 
Operacyjnych

Społeczne Zmiana demograficzna Alternatywne sposoby życia stwarzają nowe 
zapotrzebowania na produkty

Struktura rodziny Tradycyjne rozumienie rodziny zmienia się na elastyczny 
model wychowywania dzieci

Nowe wartości konsumenckie Popularyzacja wartości ekologicznych

Cyniczna postawa wobec produktów „markowych”

Wzorce pracy Elastyczne formy pracy

Szeroki zakres wykonywanych czynności 

Nowe związki między edukacją, pracą i czasem wolnym

Funkcjonalne Produkty dla starzejących się społeczeństw

Rozwój wiedzy Powstanie funkcjonalnych i uniwersalnych projektów dla 
doświadczonych użytkowników

Dostosowanie do potrzeb 
klienta

Zapotrzebowanie na zindywidualizowane produkty i usługi

Ekologiczne sposoby życia Popularyzacja stylu życia opartego na zrównoważonym 
rozwoju

Zmniejszenie ilości odpadów

Zapotrzebowanie na „dobry 
design”

Kierowanie się przez klientów przy wyborze produktów nie 
tylko ceną czy funkcjonalnością, ale też estetyką

Dobrze przygotowana kadra Dostępność dobrze przygotowanej grupy zawodowej – 
projektanci, absolwenci ASP
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Technologiczne Zróżnicowanie produktów 
i innowacje 

Nowe technologie

Nowe rynki zbytu

Technologia łatwa 
w użytkowaniu

Rozwój przenośnych urządzeń elektronicznych

Moda

Biżuteria

System komunikacji Nowe wzorce życia, pracy i kształcenia bazujące na 
Internecie

Inteligentne materiały Innowacyjne wykorzystanie elektroniki w materiałach, 
produktach i systemach

Inteligentne organizacje Wirtualne korporacje

Wirtualne społeczności

Źródło: opracowanie własne na podstawie Best 2009, s. 29; Bochińska i in. 2010, ss. 63–69.

Pierwsze wskazane czynniki, które wpływały na stosowanie design management 
w przedsiębiorstwach, to czynniki polityczne. Zmiany widoczne są w obszarze strategii 
gospodarczej państwa, gospodarki kreatywnej, systemów demokratycznych, prawa autor-
skiego i piractwa, prawa pracy oraz środowiska. Zaczęło funkcjonować ustawodawstwo 
wspomagające przedsiębiorstwa oraz placówki edukacyjne wspierające innowacyjność 
[Dziadkiewicz, Maśloch 2013]. Władze lokalne oraz regionalne chętnie wspierały rozwój 
przedsiębiorstw kreatywnych. Do ochrony praw autorskich wykorzystywane były tech-
nologia i wzornictwo. Rozwijała się praca zdalna, z której bardzo często korzystali projek-
tanci. Ponadto powstało ustawodawstwo wspierające „myślenie zrównoważone” [Caban- 
-Piaskowska, Miarka 2017]. Efektem powyższych było pojawienie się potencjalnego źródła 
innowacji i przewagi konkurencyjnej – czyli design management [zob. Best 2009, s. 29; Bo-
chińska i in. 2010, ss. 63–69].

Kolejne przyczyny stosowania design management to czynniki ekonomiczne. Do-
stępne były liczne dotacje unijne oraz programy regionalne, które miały za zadanie wspie-
rać rozwój innowacyjności. Efekty tych zmian stanowiły nowe rynki zbytu, nieeksploatowa-
ne wcześniej przez przedsiębiorstwa. Pojawiły się także nowe potrzeby klientów, na które 
można było zareagować [Dziadkiewicz, Maśloch 2013]. Ponadto dostępne były także środki 
na wsparcie inwestycji z Regionalnych Programów Operacyjnych. Zauważono, że przy sto-
sowaniu design management nakłady na inwestycje były niskie przy potencjalnych wyso-
kich korzyściach, które z niego płynęły [zob. Best 2009, s. 29; Bochińska i in. 2010, ss. 63–69].

Kolejny badany obszar to czynniki społeczne. Efektem były elastyczne formy pracy, 
z których chętnie korzystali designerzy. Coraz większego znaczenia nabierały produkty 
dla starzejących się społeczeństw. Powstały produkty uniwersalne [Caban-Piaskowska, 
Miarka, Roszko-Wójtowicz 2017] dla doświadczonych użytkowników, będące przykła-
dem popularyzacji wartości ekologicznych, opartych na zrównoważonym rozwoju 
i zmniejszeniu ilości odpadów. Bardzo istotne stało się dostosowanie produktu, ale tak-
że całego przedsiębiorstwa, do potrzeb klienta [Dziadkiewicz, Maśloch 2013]. Pojawiało 
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się coraz większe zapotrzebowanie na „dobry design” [Hertenstein, Platt, Veryzer 2013, 
s. 8]. Zauważalna stała się cyniczna postawa wobec produktów „markowych”. Na rynku 
pracy funkcjonowała dobrze przygotowana kadra, aczkolwiek trzeba pamiętać, że były 
to osoby wykształcone przede wszystkim w obszarze design, rzadko z przygotowaniem 
menadżerskim, które jednak często dokształcały się z zakresu zarządzania i marketingu 
na własną rękę. Pojawiały się zmiany funkcjonalne związane z wykorzystaniem produk-
tów stworzonych zgodnie z zasadami design management.

Czynniki technologiczne były ostatnią z czterech grup badanych w otoczeniu dal-
szym. Rozwijały się systemy komunikacji, powstawały inteligentne materiały i inteligentne 
organizacje, efekty takich zmian stanowiły nowe technologie [Dziadkiewicz, Maśloch 2013]. 
Dzięki komunikacji pojawiły się także nowe rynki zbytu, rozwinęły się wirtualne korporacje 
oraz wirtualne społeczności [Czakon 2015]. Technologia okazała się łatwa w użytkowaniu, 
dzięki niej rozwija się moda i możliwość tworzenia biżuterii, a także stają się popularne prze-
nośne urządzenia elektroniczne. Nowe, bazujące na Internecie, wzorce życia, pracy i kształ-
cenia oraz innowacyjne wykorzystanie elektroniki w materiałach, produktach i systemach, 
powodowały potrzebę rozwoju design management.

Analiza potrzeb konsumentów
Druga część analizy dotyczy potrzeb konsumentów. Została dokonana na podstawie 
wywiadu pogłębionego3 przeprowadzonego z wieloletnim pracownikiem Desy w Łodzi, 
a obecnie kierownikiem Galerii ASP w Łodzi. Wybór respondenta był celowy i wynikał 
z założenia, że design management rozszerza się obecnie o elementy sztuki, artyzmu, 
oryginalnego wzornictwa, z  którym respondentka od wielu lat obcuje. Respondentka 
przez 11 lat sprzedawała dzieła sztuki w łódzkiej Desie4, pośredniczyła także pomiędzy 
konsumentami a  artystami. Celem wywiadu było zbadanie, jakie potrzeby wyrażają 
obecnie konsumenci.

Z przeprowadzonego badania wynika, że konsumenci szukali nie tylko innowacyj-
nych produktów, które miały być poszerzone o  nowoczesny design i  funkcjonalność 
[zob. Dziadkiewicz, Maśloch 2013]. Przykładem mogą być produkty firmy Canon. Apa-
raty przez nich sprzedawane nie różnią się między sobą parametrami technicznymi, ale 
lepszym designem. Jest to między innymi efekt ewolucji wizualno-artystycznej, jaką 

3  Wywiad przeprowadzono w Łodzi 24 maja 2016 r. Wywiad miał charakter jawny nieformalny, ze względu na 
swobodę zadawania pytań był wywiadem zogniskowanym częściowo ustrukturyzowanym. 
4 Galeria Sztuki, prowadząca sprzedaż dzieł sztuki. Prowadzi działalność handlową i kulturotwórczą, zabezpie-
cza cenne dzieła sztuki dla zbiorów muzealnych, prowadzi promocję dzieł sztuki współczesnej i jej twórców 
poprzez prezentacje wystaw w kraju i za granicą. Posiada doświadczonych i wykwalifikowanych rzeczoznaw-
ców, również biegłych sądowych, wykonujących ekspertyzy, oceny i wyceny dzieł sztuki.
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przeszli konsumenci, którzy są obyci ze sztuką, korzystają z usług projektantów, mają 
dostęp do wydawnictw i  umieją z  nich korzystać, dzięki czemu mają szeroką wiedzę 
i inny punkt widzenia [Caban-Piaskowska 2016a]. Przykładami mogą być firmy modowe, 
które wykorzystują design management do tworzenia slow fashion.

Konsumenci poszukują rzeczy niepowtarzalnych, zaprojektowanych np. przez stu-
dentów ASP, które będą przedmiotami codziennego użytku, jednak będą wręcz malar-
skie, z  ładnymi wzorami, często powstałymi na potrzeby konkretnego wnętrza. Są to 
rzeczy sprzedawane w galeriach sztuki lub robione na indywidualne zamówienie. Także 
przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na zindywidualizowane podejście do klien-
ta [Caban-Piaskowska 2016b].
W związku z tymi zmianami powstały nowe grupy konsumentów, korzystających z pro-
duktów stworzonych przy użyciu design management. Osoby te mają wykształcenie 
wyższe, ich sytuacja finansowa jest bardzo dobra – to osoby dość zamożne, ale nie boga-
te, które nabywają rzeczy dla siebie lub w prezencie dla innych i dbają o to, żeby były to 
rzeczy sygnowane. Bardzo często są one kupowane do nowych wnętrz, takich jak lofty 
i apartamenty. Głównym założeniem jest to, że mają pasować do konkretnego wnętrza, 
a przy wyborze często pomagają architekci wnętrz [Caban-Piaskowska 2016c].

Zakończenie – dalsze kierunki badań

Na podstawie przeprowadzonych badań nie można uogólniać wyników. Można jednak 
wnioskować, że jednym ze sposobów rozwoju przedsiębiorstw w zmiennym otoczeniu jest 
stosowanie design management. Z jednej strony jest to odpowiedź na zmiany ekonomicz-
ne, polityczne, społeczne i technologiczne, które są zauważalne w otoczeniu dalszym. Z dru-
giej strony to odpowiedź na potrzeby klientów i powstanie nowych grup konsumentów.

„Dobry design” prawdopodobnie będzie nadal jednym z czynników w największym 
stopniu determinujących sukces produktu [Hertenstein, Platt, Veryzer 2013, s. 8].

Świadomość polskich przedsiębiorstw, jakie korzyści płyną ze stosowania design 
management, jest coraz większa, często włączają oni takie działania w działania inno-
wacyjne. Jednak warunki upowszechniania tych działań są nie najlepsze. Środowisko 
biznesu i design to dwa osobne światy, które nie mają wspólnego języka, celów, trybów 
i metod działania [Bochańska i in. 2010]. Dlatego tak istotne jest ukazywanie się publika-
cji dotyczących design management.

Artykuł ten jest przyczynkiem do dalszych badań w tym obszarze. Autorzy planują 
prowadzenie dalszych badań, które będą pokazywały zastosowanie design manage-
ment w różnych ujęciach.
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Conditions of Pension System Pillar 3 in Opole Province 

Abstract: Research Background: Unfavorable demographic changes and pessimistic fo-

recasts referring to the compulsory part of Polish pension system effectiveness causes that 

additional saving for the old age is necessary. It signifies the growth of pillar 3 importance 

as a voluntary part of the pension system. This paper focuses on the analysis of pillar 3 con-

ditions in Opole province. Opole province is a  specific region with high level of earning 

migration (Germany, the Netherlands) what is mirrored in significant imbalance between 

Main Statistic Office reports and financial sector reports referring to the financial condition 

of Opole province population.

Purpose of the paper: Presentation of conditions concerning pillar 3 of pension system in 

Opole province. The attempt to answer the question why so low percentage of population 

benefits from products belonging to voluntary part of the pension system. Is the insuffi-

cient amount of financial means the only reason or are there any other conditions leading 

to such a low level of savings?

Methodology/Methods/Data sources: Polls conducted among population living in Opole 

province. The sample equalled 200 individuals. The survey was conducted via Internet form 

and it included 10 questions referring to popularity of pension system pillar 3 in Opole pro-

vince and 6 metric questions.  

Findings: The conducted research shows the fact that a  very small percentage of Opole 

province population save for the old age. The reason of this situation lies not only in difficult 

financial condition and lack of the possibility to save for the pension, but mainly in exiguous 

consciousness of society as regards investments by products of pillar 3 of pension system.
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Wprowadzenie

Niekorzystne zmiany demograficzne oraz pesymistyczne prognozy dotyczące skutecz-
ności systemu emerytalnego wprowadzonego reformą w  1999 r., pokazują, że wypła-
cane w  przyszłości emerytury z  części obowiązkowej systemu będą niskie i  w  znaczą-
cy sposób obniżą poziom życia emerytów. Przewidywany niski poziom skuteczności 
nowego systemu emerytalnego (I  i  II filar) powoduje, że coraz więcej uwagi poświęca 
się rozwiązaniom, które choć w części pozwolą zmniejszyć poziom ubóstwa przyszłych 
emerytów. Oznacza to wzrost roli III filara systemu emerytalnego, jako dobrowolnej czę-
ści systemu emerytalnego. W  artykule skoncentrowano się na analizie uwarunkowań 
III filara w województwie opolskim. Opolszczyzna jest specyficznym regionem charakte-
ryzującym się dużym poziomem migracji zarobkowych (Niemcy, Holandia), co znajduje 
odzwierciedlenie w  znaczących dysproporcjach pomiędzy raportami GUS a  raportami 
sektora finansowego dotyczącymi sytuacji finansowej ludności województwa opolskie-
go. W opracowaniu dokonano próby odpowiedzi na pytanie, dlaczego niewielki odsetek 
ludności korzysta z produktów zaliczanych do dobrowolnej części systemu emerytalne-
go. Czy przyczyną jest tylko niedostateczna ilość środków finansowych, czy są jednak 
inne czynniki, które powodują tak niski poziom oszczędności? 

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce w 2016 r.

W 2016 r. miała miejsce poprawa sytuacji materialnej gospodarstw domowych w Polsce. 
Osiągały one wyższe dochody i ponosiły większe wydatki. Wzrosła nadwyżka dochodów 
nad wydatkami, co dało gospodarstwom domowym większe możliwości oszczędza-
nia. Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę wyniósł 
w 2016 r. 1 475 zł i był realnie wyższy o 7,0% od dochodu z roku 2015. Z kolei przeciętne 
miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych na osobę w 2016 r. osiągnęły wartość 
1 132 zł i były realnie wyższe o 4,3% od wydatków z roku 2015. 

Analiza wysokości dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w gospodarstwie domo-
wym w 2016 roku w Polsce uwidacznia, że w sześciu województwach poziom ten był 
wyższy od średniej krajowej. Stan taki wystąpił w  województwie mazowieckim (naj-
wyższy przeciętny dochód na osobę w  Polsce – 120,8% przeciętnego krajowego do-
chodu na osobę), śląskim, dolnośląskim, pomorskim, lubuskim i zachodniopomorskim. 
W pozostałych województwach poziom dochodu rozporządzalnego kształtował się na 
poziomie nieprzekraczającym średniej krajowej. Najniższe dochody na 1 osobę zareje-
strowano w województwie podkarpackim – stanowiły one 76,9% średniego dochodu 
rozporządzalnego na osobę w Polsce. Wskaźnik przeciętnego miesięcznego dochodu 
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rozporządzalnego na 1 osobę w gospodarstwach domowych w stosunku do średniej 
krajowej prezentuje rysunek 1.

Rysunek 1. Wskaźnik przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę 
w gospodarstwach domowych w stosunku do średniej krajowej (Polska = 100) w 2016 r. 

Źródło: Badania budżetów gospodarstw domowych w 2016 r. [GUS 2017].

Analizując wskaźnik przeciętnych miesięcznych wydatków na jedną osobę w gospo-
darstwach domowych w Polsce w 2016 r. należy zauważyć, że w przypadku siedmiu wo-
jewództw poziom tych wydatków kształtował się powyżej średniej krajowej. Do grupy 
tej zaliczały się województwa: mazowieckie (najwyższy przeciętny poziom wydatków na 
osobę – o 21,1% wyższy od przeciętnej dla Polski), dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie, 
pomorskie i lubuskie. W pozostałych województwach poziom wydatków był niższy od 
średniej dla Polski, a najniższym poziomem wydatków na jedną osobę w gospodarstwie 
domowym cechowało się województwo podkarpackie, gdzie wydatki były mniejsze 
o 20,3% od średniej dla całego kraju. Wskaźnik przeciętnych miesięcznych wydatków na 



44

Bartosz Chorkowy

jedną osobę w gospodarstwach domowych w stosunku do średniej krajowej prezentuje 
rysunek 2.

Rysunek 2. Wskaźnik przeciętnych miesięcznych wydatków na 1 osobę w gospodarstwach 
domowych w stosunku do średniej krajowej (Polska = 100) w 2016 r. 

Źródło: Badania budżetów gospodarstw domowych w 2016 r. [GUS 2017].

Przy analizie wskaźników dochodu rozporządzalnego na jedną osobę oraz wydatków 
na jedną osobę należy zwrócić uwagę na specyfikę województwa opolskiego. Jest to 
region charakteryzujący się największą spośród wszystkich województw dysproporcją 
pomiędzy wysokością dochodu rozporządzalnego a  poziomem wydatków. Wysokość 
dochodu na jedną osobę kształtuje się na poziomie 94,3% średniej krajowej, natomiast 
poziom wydatków na jedna osobę przekracza średnią dla Polski o 5,6%. Dlaczego w re-
gionie, który cechuje się jednym z najniższych dochodów w Polsce, poziom wydatków 
jest na tak wysokim poziomie? Wydaje się, że przyczyny należy upatrywać w zjawisku 
migracji zarobkowych, głownie do Niemiec i Holandii. Jest to zjawisko bardzo popularne 
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w  województwie opolskim, co ma swoje uwarunkowania historyczne (Opolszczyzna 
przed II wojną światową była częścią Niemiec). Stąd też wiele osób zamieszkujących 
województwo opolskie ma pochodzenie, a  często również obywatelstwo niemieckie. 
Osoby te będąc zameldowanymi w  Polsce pracują i  mieszkają na stałe w  Niemczech, 
a w Polsce pojawiają się tylko przy okazji świąt. Uzyskują dochody w euro, uwidacznia-
ne na ich kontach bankowych. Udział wpływów w walucie euro na rachunki bankowe 
w województwie opolskim kształtuje się na poziomie około 20% ogółu środków. Środki 
te nie są wykazywane w statystykach GUS, stąd też występują znaczące dysproporcje 
pomiędzy poziomem dochodów wg GUS, a  rzeczywistymi wpływami rejestrowanymi 
przez system bankowy.

III filar systemu emerytalnego w województwie opolskim

Teorie dotyczące motywów oszczędzania pozwalają wysnuć wniosek, iż oszczędności 
gospodarstw domowych z reguły są związane z wyrzeczeniami będącymi konsekwen-
cją dążenia do poprawy jakości życia w przyszłości, a także pozwalają przypuszczać, że 
oszczędzanie stanowi wypadkową wielu czynników [Ostrowska-Dankiewicz 2016, s. 365]. 
Przy założeniu dobrowolności pojawia się pytanie, co wpływa na decyzje oszczędnościo-
we podejmowane przez ludzi. Można tu wyróżnić cztery rodzaje czynników [Crossley, 
Emmerson, Leicester 2012, ss. 14–24]:

 · czynniki fiskalne,
 · edukację finansową, szkolenia i trening finansowy oraz sposób przekazywania infor-

macji [Sieczkowski 2015, s. 89],
 · marketing społeczny,
 · czynniki behawioralne.

Między tymi grupami występują wzajemne nierozerwalne relacje, należy zatem 
uwzględniać wszystkie czynniki przy konstruowaniu wyborów dotyczących oszczędzania.

Przewidywany niski poziom skuteczności obowiązkowej części systemu emerytal-
nego powoduje, że koniecznym wydaje się być odkładanie kapitału przy wykorzystaniu 
instrumentów należących do III filara systemu emerytalnego. Jest to ta część systemu 
emerytalnego, która służy do gromadzenia dobrowolnych, dodatkowych oszczędności 
na starość w celu uzupełnienia emerytury pochodzącej z części obowiązkowej systemu 
[Szczepański 2006, ss. 109–110]. 

Do tej części systemu emerytalnego można zaliczyć tylko takie rozwiązania, które 
pozwalają na wypłatę świadczeń po osiągnięciu wieku emerytalnego. W ramach III fila-
ra funkcjonują dwa rodzaje planów emerytalnych: pracownicze, do których zalicza się 
Pracownicze Programy Emerytalne i  indywidualne, które obejmują Indywidualne Konta 
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Emerytalne oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego [Marcinkiewicz 2015, 
s. 185]. Cechami charakterystycznymi III filara systemu emerytalnego są [Gruszecki 2001, s. 3]:

 · jednoznaczny cel oszczędzania, czyli na okres starości,
 · dobrowolność tworzenia dla pracodawcy i przystąpienia dla pracownika,
 · zamknięty charakter oszczędności, co oznacza uruchamianie ich dopiero po osiąg-

nięciu wieku emerytalnego,
 · uzupełniający charakter świadczeń w stosunku do I i II filara, 
 · związek oszczędzania z zatrudnieniem,
 · pomoc państwa poprzez promowanie, zniżki podatkowe itp.,
 · instytucjonalizacja prawna i pewien zakres nadzoru.

Niestety, pomimo istnienia nowego systemu emerytalnego od ponad 18 lat, po-
pularność dobrowolnej części systemu emerytalnego w  Polsce jest nadal niewielka. 
Dane zawarte w  tabeli uwidaczniają niskie zainteresowanie polskiego społeczeństwa 
III filarem. Na koniec 2016 r. wartość środków zgromadzonych w III filarze kształtowała 
się na poziomie 29,5 mld zł. Stanowi to zaledwie ¼ środków, które pozostały w OFE po 
reformie z 2014 r. Niepokojące jest to, że w latach 2014–2016 wysokość kapitału zgroma-
dzona w ramach III filara systemu emerytalnego utrzymuje się na zbliżonym poziomie 
(28–29 mld zł), podczas gdy w okresie 2010–2013 wartość ta wzrosła z poziomu 16,2 mld 
do 26,8 mld. Informacje dotyczące wysokości kapitału zgromadzonego w ramach III fila-
ra systemu emerytalnego w Polsce przedstawia tabela nr 1.

Tabela 1. Wysokość kapitału zgromadzona w ramach III filara systemu emerytalnego 
(w tys. zł)

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PPE 5 318 322 6 390 658 8 350 900 9 400 000 10 300 000 10 623 400 11 394 500

IKE 2 726 395 2 763 980 3 530 313 4 271 150 5 030 537 5 644 982 6 655 497

IKZE x x 52 822 119 206 295 350 619 592 1 078 090

Ubezpieczenia na 
życie związane z UFK

8 120 000 10 310 000 12 050 000 13 050 000 12 600 000 13 000 000 10 330 000

Razem 16 164 717 19 464 638 23 984 035 26 840 356 28 225 887 29 928 067 29 458 087

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Komisji Nadzoru Finansowego z lat 2010–2016.

Podobnie jak w całym kraju, tak i na terenie województwa opolskiego popularność 
produktów zaliczanych do III filara systemu emerytalnego jest niewielka. Badania prze-
prowadzone wśród ludności zamieszkującej teren województwa opolskiego uwidoczniły 
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fakt, że ponad 57% społeczeństwa nie gromadzi oszczędności w III filarze systemu emery-
talnego, a kolejne 30% odkłada nie więcej niż 500 zł miesięcznie1. 

Wykres 1. Wysokość środków odkładanych miesięcznie przez ludność zamieszkującą 
woj. opolskie

Źródło: opracowanie własne. 

Głównym powodem braku oszczędzania wskazywanym przez mieszkańców Opol-
szczyzny jest brak wystarczających środków finansowych. Oprócz tego wskazano szereg 
czynników świadczących o niskim poziomie wiedzy społeczeństwa w zakresie rynków 
finansowych i inwestowania na nim, tj. niewystarczająca wiedza w zakresie inwestowa-
nia, nieznajomość oferty produktów zaliczanych do III filara, a  także brak zaufania do 
instytucji finansowych. Powody braku oszczędzania przez ludność zamieszkującą woje-
wództwo opolskie przedstawia wykres 2.

1 Pilotażowe badania przeprowadzono w październiku 2017 r. Próba wyniosła 200 osób. Ankieta została prze-
prowadzona przy wykorzystaniu formularza internetowego i  zawierała 10 pytań dotyczących popularności 
III filara systemu emerytalnego w woj. opolskim oraz 6 pytań metryki.
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Wykres 2. Powody braku oszczędzania przy wykorzystaniu produktów zaliczanych do 
III filara systemu emerytalnego

Źródło: opracowanie własne. 

Ten ostatni czynnik wynika z faktu, że kryzys finansowy, który rozpoczął się w drugiej po-
łowie 2007 r. i którego eskalacja nastąpiła w 2008 r., spowodował spadek zaufania do rynków 
finansowych i w dużym stopniu zniechęcił ludność do inwestowania środków w instrumen-
ty powiązane z tym rynkiem. Ponadto przy zawieraniu umów dotyczących programów nale-
żących do III filara bardzo istotną rolę odgrywa odpowiedni zasób informacji o produkcie bę-
dącym przedmiotem umowy. Obowiązek przekazania tych informacji klientowi spoczywa 
na osobie oferującej zawarcie umowy – pośredniku ubezpieczeniowym, pracowniku banku 
lub doradcy finansowym. Niestety w większości przypadków informacje te podawane są 
mało precyzyjnie i  niezgodnie z  faktycznymi warunkami umowy. Często też konsumen-
ci w momencie zawierania umowy informowani są wyłącznie o wysokości zysku, którego 
mogą się spodziewać wpłacając swoje pieniądze (nawet kilkudziesięciu procent), natomiast 
nie są informowani o ryzyku inwestycji i o ewentualnym możliwym poniesieniu straty. Skut-
kuje to wprowadzaniem klientów w błąd, a w konsekwencji powoduje utratę znacznej części 
środków i podważa zaufanie do instytucji finansowych. Do głównych przyczyn występowa-
nia powyższych sytuacji zaliczyć należy [Chorkowy 2013]:

 · „pogoń” za uzyskaniem jak najwyższej prowizji z tytułu podpisanej umowy, co po-
woduje, że osoby oferujące zawarcie umowy świadomie pomijają pewne istotne dla 
klienta fakty, aby sprzedać produkt,
 · w większości przypadków bardzo niski poziom merytoryczny osób oferujących za-

warcie umowy, co wynika z niskiego poziomu szkoleń przygotowujących do pełnienia 
funkcji pośrednika w sprzedaży tych produktów,
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 · brak odpowiedzialności za wprowadzenie klienta w błąd, przez co pośrednicy nie 
identyfikują się z  klientem, który po podpisaniu umowy jest zdany sam na siebie 
w aspekcie zarządzania środkami zgromadzonymi w ramach programu.

Lęk przed inwestowaniem środków na rynku kapitałowym uwidacznia się w odpo-
wiedzi na pytanie „Co skłoniłoby Pana/Panią do przystąpienia do form oszczędzania 
zaliczanych do III filara systemu emerytalnego?”. Oprócz, co oczywiste, większych do-
chodów uzyskiwanych przez gospodarstwo domowe ankietowani wskazali szkolenia 
podnoszące wiedzę z zakresu inwestowania w III filarze oraz bardziej atrakcyjne premie 
w zamian za przystąpienie do tego typu programów. 

Duże obawy może budzić fakt, że ludność województwa opolskiego deklaruje bar-
dzo niską kwotę, jaką byłaby skłonna inwestować w produkty zaliczane do III filara sy-
stemu emerytalnego. Ponad 41% ludności deklaruje, że mogłaby odkładać w III filarze 
maksymalnie 200 zł, a kolejne 37% kwotę nie większą niż 500 zł. Niestety świadczy to 
o tym, że nawet jeżeli ktoś jest skłonny przystąpić do III filara systemu emerytalnego to 
planuje odkładać w ten sposób niewielkie kwoty, co skutkować będzie niewielką kwotą 
zgromadzonych środków na okres starości.

Kolejną istotną kwestią jest fakt, że ponad 80% ludności zamieszkującej woj. opol-
skie nie ma wiedzy lub posiada wiedzę podstawową w zakresie instrumentów zalicza-
nych do III filara systemu emerytalnego (wykres 3). 

Wykres 3. Wiedza ankietowanych na temat instrumentów zaliczanych do III filara systemu 
emerytalnego

Źródło: opracowanie własne. 
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Niska świadomość dotycząca produktów zaliczanych do III filara systemu emerytal-
nego powoduje, że ludność zamieszkująca woj. opolskie wykazuje się niską skłonnością 
do podejmowanego ryzyka. Prawie 60% badanych, mając do wyboru portfele funduszy 
o różnym stopniu ryzyka wybrało portfel funduszy bezpiecznych (wykres 4), natomiast 
zaledwie 11% byłoby skłonnych zainwestować swoje środki w portfel funduszy akcyj-
nych. Ta niska skłonność do podejmowanego ryzyka wraz z potencjalną możliwą do uzy-
skania stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału mają wpływ na preferencje ludności 
województwa opolskiego w  zakresie wyboru formy inwestowania kapitału. Zdecydo-
wana większość jest skłonna odkładać swoje oszczędności w  formie lokaty bankowej 
(ponad 60% badanych)2. Obligacje, jako formę odkładania kapitału, wybrało około 30%, 
podobnie jak fundusze inwestycyjne.

Wykres 4. Skłonność do podejmowanego ryzyka inwestycji

 

Źródło: opracowanie własne. 

Zdecydowanie najmniejszym zainteresowaniem cieszą się agresywne formy inwe-
stowania GPW i Forex, czyli te o najwyższej potencjalnej stopie zwrotu oraz najwyższym 
ryzyku inwestycji. Preferowane formy inwestowania kapitału ludności zamieszkującej 
woj. opolskie prezentuje wykres 5.

2 Ankietowani mogli wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi, stąd też suma udziałów procentowych przekra-
cza wartość 100.
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Wykres 5. Preferowana forma inwestowania kapitału

Źródło: opracowanie własne. 

Podsumowanie

Dobrowolna część systemu emerytalnego stanowi coraz istotniejszą część systemu emery-
talnego w Polsce. Niestety rosnąca rola tej części systemu emerytalnego nie pociąga za sobą 
wzrostu zainteresowania polskiego społeczeństwa produktami zaliczanymi do III filara. Zwra-
ca tu uwagę bardzo niski poziom wiedzy na temat lokowania oszczędności w produktach 
trzeciofilarowych oraz, co szczególnie niepokojące, brak zaufania do instytucji finansowych. Ta 
ogólnopolska tendencja ma również swoje odzwierciedlenie wśród społeczeństwa zamiesz-
kującego województwo opolskie. Opolszczyzna jest regionem specyficznym, w którym bar-
dzo istotną rola odgrywają migracje zarobkowe. Skutkuje to znaczącym odsetkiem wpływów 
na rachunki bankowe w walucie euro, zdecydowanie wyższym niż w innych województwach. 
Ma to swoje odzwierciedlenie w poziomie wydatków na 1 mieszkańca, który znacząco prze-
kracza średnią krajową. Ten zwiększony poziom wydatków nie jest jednak przeznaczany na 
oszczędności, lecz na bieżącą konsumpcję. Niska świadomość emerytalna Polaków, w  tym 
również mieszkańców Opolszczyzny, jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym. Wraz z  nieko-
rzystną sytuacją demograficzną musi niepokoić w kontekście wydolności polskiego systemu 
emerytalnego w przyszłości. Wydaje się, że w tej sytuacji dobrym rozwiązaniem byłoby prze-
prowadzenie w naszym kraju kampanii mającej na celu zwiększenie świadomości Polaków 
w zakresie oszczędzania na okres starości, w tym na temat III filara systemu emerytalnego. Na-
leży tu zwrócić uwagę na znaczący potencjał programów zaliczanych do części systemu eme-
rytalnego o charakterze dobrowolnym. Oszczędzając w sposób systematyczny, można przy 
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ich pomocy zgromadzić znaczący kapitał na okres emerytalny. Mając na uwadze wspomniany 
brak wiedzy w tym zakresie, wymaga to jednak opieki ze strony doradców finansowych, któ-
rzy pomogą przeciętnemu Polakowi lokować swoje oszczędności w tego typu produktach. 
Jest to nieodzowne biorąc pod uwagę fakt, że uczestnik systemu sam musi podjąć decyzję 
odnośnie wyboru strategii inwestowania oraz stopnia aktywności zarządzania portfelem in-
westycyjnym. Są to decyzje o charakterze strategicznym, ponieważ mają bezpośredni wpływ 
na wielkość zgromadzonego kapitału, a tym samym na wysokość świadczenia emerytalnego.
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Professions of the Future in the Context of Global  
Economic Trends: the Case of Podlaskie Voivodeship

Abstract: Trying to predict the future in the area of labor demand is an important element 

of development policy that allows regions to adjust to intensive economic changes and to 

be competitive on the domestic and global market. The efficiency of those efforts requires 

one to implement and improve a methodology of identifying the professions of the future. 

The analyses carried out in Podlaskie Voivodeship are aimed at creating a regional model 

for assessing the future demand for work in the regional economy. In the context of global 

trends, current methods require further development and refinement.

Key words: professions of the future, economic trends, labor market

JEL classification: J21, J44

Introduction

Fast development of new technologies, unstable characteristics of the economic cyc-
le, demographic trends and overall socio-economic tendencies that can be observed in 
domestic and global economy result in dynamic changes of the labor market. Forms of 
work and employment are constantly evolving, and the catalogue of sought after profes-
sions and specializations is ever changing. Some professions are disappearing, other are 
dynamically developing, and new never before seen types of occupation are emerging. 
All this causes difficulties when working with rigorous definitions. The category of “pro-
fessions of the future” can be defined with various different perspectives in mind. Firstly 
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as those specializations that currently do not exist on the job market. According to this 
definition such professions cannot be found among current job offers. Secondly globa-
lization processes contribute to what could be described as “optical illusions”. Names of 
certain professions are transformed or given an English-sounding name, this may be di-
sorientating which causes a false believe that new types of occupation are being created. 
A third perspective is the one that considers as professions of the future those jobs for 
which the demand is dynamically and constantly increasing.

Trying to forecast the future in the area of demand for work is an important part of 
a  successful national and in particular regional development policy. It allows regions 
to: efficiently plan and manage the policy of labor resource management, flexibly ad-
just the regional workforce to the intensive economic changes, increase the ability of 
local companies to create comparative advantages and compete on national and global 
markets. The efficiency of the attempts to forecast labor demand trends requires the 
implementation and refinement of regional methods of identifying professions of the 
future. Podlaskie Voivodeship undertook an effort to create a regional model for identi-
fying professions of the future in the year 2010. A dedicated software solution has been 
created which is supported by an expert analysis for the process of inference. For the 
purpose of the model professions of the future are defined as those professions for which 
the demand is expected to be high in the nearest future.

The aim of this paper is to establish the structure of the future demand for work in 
Podlaskie Voivodeship for the period until the year 2022 with the use of regional metho-
dology for identifying professions of the future.

Global trends and changes in labor demand – theoretical 
and empirical outline

Demand for labor is a category with fundamental socio-economic importance. The no-
tion of labor demand comes from the theory of production. The size of demand in this 
case is determined by the entrepreneurs aim to maximize profits and minimize costs. In 
its standard form it is based on the employer’s decisions on the amount of work to be 
utilized for the purposes of production [Addison, Portugal, Varejão 2014, p. 2].

The employment structure in the economy can be considered one of the determi-
nants of the level of economic development – it can indicate the maturity of the market 
system – and is analyzed under the so-called three-sector theory. The model of sectoral 
development was first observed in the US economy by A. Fisher [1939], and developed by 
C. Clark [1940] and J. Fourastie [1969]. Similar research for different markets were published 
by S. Kuznets [1957, 1966] and others [e.g. Kongsamut, Rebelo, Xie 2001]. The theory states 
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that the dominant sector (measured by employment and added value) changes in follo-
wing succession – primary, secondary, and tertiary. The primary sector consists of agricultu-
re and related activities required to fulfill the basic needs of the society and the extraction 
of natural resources. Secondary (industrial)) sector produces consumption and investment 
goods. It consists of industrial activity related to manufacturing and building construction. 
Tertiary sector provides primarily services such as banking and insurance. It utilizes labor 
and investment goods such as buildings and computers [Krüger 2008, pp. 330–363].

In the first phase of development the primary sector is the dominant one – employing up 
to 80% of the labor force and producing up to 80% of added value with (other two sectors 
accounting for roughly 10% of employment each). In the second phase (industrialization) the 
secondary sector rises in importance. Along with the increase in real wages per capita, the con-
sumption shifts to the outputs of the tertiary sector which are assumed to be characterized by 
high income elasticity. In order to deliver its outputs the tertiary sector employs laborers that 
stopped being employed in the secondary sector. The percentage of white collar workers in the 
workforce increases [Krüger 2008, pp. 336–337]. This development pattern does not apply only 
to the USA but to all highly developed countries [Baumol, Blackman, Wolff 1989, pp. 475–494].

The three sector analysis of the economy is a common starting point for the deepened 
structural analysis. In reality however, changes occurring in the economy and the services sec-
tor are more complicated [Szukalski 2011, pp. 135–151]. Newest theories and models explaining 
the changes occurring in modern labor markets point to technological progress as a factor 
influencing the changes in the structure of labor demand. A significant focus is placed on the 
development of information and communication technologies (ICT). As a general purpose 
technology ICT influences all parts of the economy and impacts the size and intersectoral stru-
cture of employment [Arendt 2015, p. 14]. Personal computers, computer aided production, 
and robotics assist qualified employees and substitute human labor in the case of mundane 
tasks – favoring highly qualified workers [Acemoglu 2002, p. 8]. The IT sector encompasses 
many diverse products and services (hardware, software, online services) and is characterized 
by quick increase in their quality [Oliner, Sichel 2000, pp. 3–22; Gordon 2000, pp. 49–74].

Development of ICT sector lead to the development of new hypotheses in the area of 
labor demand: technological changes favor high qualifications (SBTC – Skill-Biased Tech-
nical Change), labor market polarization – technological changes promote non-routine 
activities (RBTC – Routinization-Biased Technical Change).

The SBTC hypothesis leads to the opinion that an increase in demand for highly qua-
lified workers as a consequence of technological progress results in the increase of pay 
inequalities [Card, DiNardo 2002, p. 734]. The occurrence of SBTC influences the relative 
productivity of different skill-groups, approximately with the same speed in all sectors 
[Card, DiNardo 2002, p. 735].
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The polarization hypothesis is based on the observation that mid-skilled level jobs are 
disappearing (e.g. non-physical labor, so called routine cognitive, repetitive, and precision 
work such as: clerical jobs related with information registers and simple calculations which 
are subject to automatization through implementation of computers [Lewandowski, Mag-
da 2013, p. 39]. According to the hypothesis, information technologies supplement tasks car-
ried out by highly skilled workers occupied with abstract tasks, substituting mid-qualified 
workers who carry out routine tasks but with less impact on low-skilled workers who carry 
out manual labor [Autor, Katz, Kearney 2008, pp. 300–323]. Computerization leads to the 
increased employment in non-routine professions which are hard to automate – requiring 
high qualifications and solving unconventional problems and low-skilled jobs that are hard 
to automate (e.g. fast food preparation). The type and complication level of tasks require 
specific qualifications and are directly related to the level of pay. Market polarization leads to 
an increase in employment for best and worst paid jobs [Lewandowski, Magda 2013, p. 39].

The concept of Routinisation-Biased Technical Change (RBTC) states that technology can 
replace labor force for routine tasks. Technology is therefore able to cause a routine-type tech-
nological change (RBTC) [Autor, Levy, Murnane 2003, pp. 1279–1333]. Routine tasks are in the 
middle of the distribution of required qualifications [Goos, Manning, Salomon 2009, p. 56]. The 
novelty of this theory is based on the shift of focus from worker’s abilities to the type o carried 
out tasks. It marks a return to the concentration on specific tasks from concentration on abilities 
pushed into the background by the emergence of computing and information technology.

A view also exists that globalization in general and offshoring in particular, is an im-
portant source of changes in the structure of labor market in the wealthiest countries. 
The move of economic activity to less developed countries by international corpora-
tions (to independent companies or own foreign branches) causes an increase in labor 
demand (in the destination country) for production and services with little innovation 
potential (like manual assembly or bookkeeping) [Blinder 2007, pp. 31–39].

A change in the employment structure can also be influenced by demand-side fac-
tors. Aging population, non-homothetic household preferences are also mentioned as 
potential explanations for the recent changes on the labor market. Aging population 
leads to an increase in the expenses for services such as: care houses, healthcare, tasks 
carried out mainly by low-qualified and low-paid laborers [Manning 2004, pp. 581–608].

A commonly observed trend is the increase in employment and value added created in 
the services sector [Growiec 2014, pp. 10–11]. Hypotheses that aim to explain the observed 
phenomenon are linked to the technological change and preferences. The technologi-
cal change hypothesis points to a relatively quick increase in productivity in the industrial 
sector (caused by the technological progress aimed at investments) [Greenwood, Herco-
witz, Krusell 1997, pp. 342–362]. Increase in the productivity of labor and capital leads to  
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decrease in employment in industry. Non-homothetic preferences hypothesis, points at 
the relation between the increase in household income with the increase in the percenta-
ge of spending on luxury goods and a relative decrease in spending on basic goods and 
services. Analogously, a similar mechanism can explain an increase in the share of all kinds 
of market services (which are considered a luxury spending) [Kongsamut, Rebelo, Xie 2001, 
pp. 869–882; Boppart 2011, pp. 1–48].

Strategic determinants of Podlaskie economy development

Trends identified in the international labor market are not identified with the same in-
tensity in different countries. The situation on the national and regional labour markets 
is affected by differences in the level of development, resulting inter alia from the stru-
cture of individual economies. The more developed economies initiate the emergence 
of trends. Trends observed in more developed economies, with a significant delay, are 
revealed in countries with a  lower level of development. Thus, only some elements of 
global phenomena concerning the labor market can be identified on the Polish labor 
market and the labor market of the Podlaskie Voivodeship.

The structure of the Polish and Podlaskie labour market differs significantly from the 
employment structure of the countries being compared (table 1).

Table 1. Structure of employed persons by economy sectors in Poland and the Podlaskie 
Voivodeship, compared to the analyzed countries in % (2016)

Sector Germany United Kingdom USA Poland Podlaskie

agriculture 1,4 1,1 1,6 16,0 30,1

industry 27,8 18,6 18,5 26,5 20,7

services 70,8 80,3 79,9 57,5 49,2

Source: own elaboration based on EUROSTAT and GUS BDL data.

The level of development of the analyzed western economies, assessed by the struc-
ture of employees in particular sectors, is very similar. According to theoretical assump-
tions, it should be assessed at the stage of a knowledge-based economy in which there 
is a high demand for highly qualified employees (high demand for people with higher 
level of education), and the demand for employees is concentrated in the services sec-
tor. Poland, and especially the Podlaskie Voivodeship, is characterized by a high share 
of people working in agriculture. The analysis of the structure of the employed means 
to qualify the stage of development of both economies (Polish and Podlaskie) to the 
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industrialization phase. The pace of changes observed in western economies and the 
penetration of some global trends into the Polish and Podlaskie economy (such as di-
gitization, aging society), force us to consider whether further changes in the national 
and Podlaskie economy will follow with the theoretical scheme of sector development.

Assuming that the regional structure of the employed indicates the phase of indu-
strialization in the development of the Podlaskie economy, it should be emphasized that 
the related regional specificity of the labor market is reflected in strategic documents. 
Perspectives for the development of the region’s economy, and in their context also the 
objectives for regional policy are defined in the Strategy for the Podlaskie Voivodeship 
Development Strategy 2020 (Strategy) [Wrota Podlasia 2013]. The document indicates 
the need to develop enterprises, in particular related to product innovations and the 
introduction of the results of these works to the market, in order to raise the region’s 
competitiveness. It is assumed to support undertakings enhancing competitiveness in 
the national and international dimension, as well as indicates the need to develop com-
petences to work and support professional activity of the region’s inhabitants. When 
determining the directions of development of a competitive economy, the Strategy in-
directly influences the determination of the future structure of the labor market.

Detailed assumptions of the Strategy’s in the area of region’s economic growth, including 
the labor market, are specified in the Entrepreneurship Development Plan based on smart 
specializations of the Podlaskie Voivodeship for 2015–2020 + (RIS3, Plan) [Serwis Regional-
nego Programu Województwa Podlaskiego 2014]. Plan sets out areas of special stimulation, 
identified based on the analysis of development trends, so-called “smart specializations” of 
the region. These areas are related to the development, primarily, of industry sectors. The 
core of the specialization is: the agri-food sector and sectors related to it by the value chain; 
metal-machine industry, boatbuilding and sectors related to it with the value chain; eco-in-
novations, environmental sciences and sectors related to them in the value chain (including 
renewable energy sources, resource-efficient construction, effective wood processing); the 
medical sector and life sciences and sectors related to them in the value chain.

The document which implements the identified development trends, allocating 
real funds to support the indicated industries, is the Regional Operational Program of 
Podlaskie Voivodeship 2014–2020 (RPOWP 2014–2020) [Serwis Regionalnego Programu 
Województwa Podlaskiego 2015]. As part of it, EU support is intended, among other’s for 
strengthening the potential and competitiveness – EUR 247 million (with emphasis on in-
novative companies), development of entrepreneurship and professional activity of resi-
dents – EUR 84 million and increase in competences and qualifications – EUR 129 million 
(including non-school forms of adult education or vocational training of youth for the com-
petitiveness of the Podlasie economy). It is assumed that 80% of the indicated measures 
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will be focused on the development of industry from the areas of smart specialization 
indicated. The orientation of regional policy, confirmed by the results of separate analy-
zes, coincides with the assessment of the development phase of the Podlaskie economy, 
resulting from the analysis of the employed by sectors. The growing industry generates 
demand for specific categories of employees and requires stimulation towards increase of 
economy innovation, facilitating the transition to the next development phase.

Regional model for identifying the professions of the future

The basis for the model is a software solution called System for Accumulation of Informa-
tion (SAI). It is based on the repository of data and information obtained from the web 
services of global recruitment companies. With the aid of the software job listings are 
obtained from the multi-search engine CareerJet.1 Job offers are translated to Polish and 
classified within the software in accordance with the Classification of Professions and 
Specializations for the Purposes of job market (PKZiS 2016)2 and Polish Classification of 
Economic Activity 2007 (PKD).3 The repository of downloaded and translated job listings 
is updated continuously once a week (on the first working day of the week). Maximum 
number of downloaded job listings is 10 (five British and five German).4

1 Initially, job listings were obtained from four different recruitment websites: two American (www.vault.com, 
www.jobzerk.com) and two British (www.experteer.co.uk, www.reedglobal.com). First listings came from 29 of 
May 2010. During analysis it was revealed that those websites have a narrow profile of job listings. In October 
2011 the methodology was modified to obtain a wider range of job listings by utilizing a multi-search engine 
of job listings – CareerJet. This service gathers job offers from 90 countries in 28 languages.
2 Resolution of the Minister of Family, Labor and Social Policy from 7th November 2016, changing the resolu-
tion on classification of professions and specializations for the purposes of labor market and the scope of its 
application, Journal of Laws of the Republic of Poland (JoL) 22 November 2016 item 1876, change: JoL 2017 
item 622.
3 Resolution of the Council of Ministers of 24th December 2007 on Polish Classification of Economic Activity 
(JoL 251. Item 1885).
4 Until 31st December 2016 job offers were downloaded from American and British markets. After an indepen-
dent peer-review of the model a modification was introduced. German job listings started being analyzed (in 
the place of American ones) – since that market was closer to the Polish one. Due to limitations (decreased 
number of staff and change of the institution in which the project is carried out) the number of analyzed job 
listings decreased from 40 to 10 per week. During the time when job listings from four websites were analyzed 
(2 British and 2 American ones until 31 October 2011), 40 listings were analyzed per week. Since 01 Novem-
ber 2011 until 31 March 2014 5 British and 5 American listings were analyzed every week. In the period until 
the end of 2014 the repository was not updated. Since 01 January 2015 until 31 December 2016 the analysis 
resumed with 5 British and 5 American listings and since 01 January 2017 American listings were substituted 
with German ones.
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Sorting of job listings entails eliminating duplicates and updating the repository with data 
on job listings (profession, section of industry, job title, type of contract, salary, description of 
tasks, requirements and qualifications). Job listings can be displayed and sorted by frequency, 
detailed requirements, qualifications required for the most common professions, compari-
son of two different professions (overall and separately for the British and German markets).

Periodical analytical reports allow for inference on predicted emerging professions 
in a 5 year time-frame. Inference is based on an expert analysis that takes into account: 
quantitative data from SAI software and information on current labor demand on the re-
gional market. A comparison of both types of information is corrected according to the 
analysis of global trends5 that influence the structure of labor demand and according to 
the results of a statistical trend estimation (ARIMA6 model) of the regional labor demand 
in the groups of Polish Classification of Economic Activity (PKD).

Comparison of the sectoral structure of the economies included in the study reveal 
a high degree of similarity. Low share of the agricultural sector (1% in Germany, 1% in 
United Kingdom, 2% in the USA) and the dominant position of services (71%, 80%, 80% 
respectively). German economy exhibits the highest share of employment in the indu-
stry sector – 28% with 19% in both UK and USA. British economy has an almost identical 
structure to the US economy.7 Polish economy diverges significantly from the chosen 
examples. Services sector accounts for 52% of employment and industry for 27%. Agri-
culture remains a major sector with 21% of employment. Agriculture is even more do-
minant in the economy of Podlaskie Voivodeship with 31% employment. Services still 
account for less than half (43%) of work places in the economy.8

Data gathered through the SAI9 system indicate that the majority of job listings require 
highly qualified candidates, on the international job market 71% of listings (table 1). Mid-
skilled job offers follow with 21% and low-skilled manual-work accounts for 8% of listings.

5 Assessment based on literature review and review of available research.
6 ARIMA is a flexible method of time series analysis, comprising of the Autoregressive model (AR) and moving 
average model (MA) with a  given degree of integration (I). This method allows for a  non-linear forecast of 
future values of the time series. It differs from simple linear regression in that it gives bigger weight to the 
most recent observations in the time series and lower to the earlier ones (the last available observation will 
have therefore a bigger impact on the forecast then those from the beginning of the time series). Because of 
similar characteristic of the time series of number of people working in the PKD sections (autocorrelation and 
an upward trend) the same ARIMA specification was used for each time series: ARIMA(1,1,1) with equation: 

; where: , is the estimated value of the time series at time t,  value 
of the time series one period before time t,  is the random error at time t-1 and , i   are the para-
meters whose value is estimated.
7 Based on Eurostat data.
8 Central Statistical Office data.
9 Aggregated data for the period 01.01.2015–30.06.2017.



63

Professions of the Future in the Context of Global Economic Trends: the Case of Podlaskie Voivodeship

Table 2. Size of labor demand according to profession classes in analyzed countries

No. Class of the profession
Country

Mean
Germany USA

United 
Kingdom

1 Specialists % 60,7 54,5 63,6 60,2
2 Mid-skilled workers % 18,6 24,8 20,3 21,1
3 Qualified manual-laborers % 5,2 12,3 4,5 6,9
4 Unskilled manual-laborers % 1,8 0,6 1,4 1,3

5
Public officials, high level 
officials, and managers

% 13,7 7,8 10,2 10,5

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0

Source: own elaboration based on SAI data.

Labor demand structure does not differ significantly between the three analyzed co-
untries. Demand for specialists dominates ins Germany (61%) and United Kingdom (64%) 
(table 2). In the United States the demand for specialists is lower by 6 and 9 percentage 
points respectively. Mid-skilled workers are most sought after in the USA – 25%. Demand 
for skilled manual workers is also higher in the USA (12.3%) then in Germany and United 
Kingdom.

Graph 1. Labor demand on Podlaskie labor market in the years 2011–2014 and 2016 
(profession classes)

Source: own elaboration based on the data of the Voivodeship Labor Office in Białystok.
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Labor demand structure in Podlaskie Voivodeship differs significantly from those of 
highly-develop western economies (graph 1). Demand for mid-skilled workers is dominant 
and higher by about 15 percentage points than in the USA and by over 20 percentage po-
ints higher than in Germany. Demand for skilled manual laborers follows (demand higher 
by about 18–25 percentage points than in western economies). Differences in the labor 
demand structure are also confirmed by lower demand for specialists. Regional data is ob-
tained through an overall analysis of selected recruitment web services (identification and 
parametrization of all of the job listings), which guarantees a high accuracy of results. It is 
expected that outside factors can influence a high number of job listings aimed at specialists.

Graph 2. Most sought after professions in years 2015–2017

Source: own elaboration based on SAI data and Voivodeship Labor Office in Białystok.

Most sought after professions differ significantly between western markets and that 
of Podlaskie Voivodeship. Qualified manual laborers and specialists (electrician/constru-
ction electrician, software programmer and nurse) were most in demand in western 
markets. In Podlaskie mid-skilled workers and skilled and unskilled laborers were most in 
demand (vendor, truck driver, and construction work aid). In relative terms, the demand 
for programmers is significant for the analysis as it is almost ten times lower in the region 
than in the case of foreign markets.



65

Professions of the Future in the Context of Global Economic Trends: the Case of Podlaskie Voivodeship

The analysis of foreign job listings allows to determine specific professions for which the-
re is no demand on the market of Podlaskie Voivodeship (taking into account both the direct 
translation of the position and also the requirements included in the listing). Examples of such 
“professions of the future” include: composite laminator (production of precise composite ele-
ments from prefabricated carbon fiber elements), aerodynamic design engineer (production 
of aerodynamic surfaces, parts and sets dedicated for wind tunnels), Coachbuilder (supplies 
elements necessary for conversion of vehicles), Head of Compliance (monitoring, formulating 
and reviewing the framework for company’s operating risk, implementing procedures that 
minimize the risk of financial crime, coordination of tasks associated with reporting required 
by regulations). Those sample professions allow to identify and asses the probability that glo-
bal trends will influence the structure and dynamics on Polish and regional labor market. The 
initial analysis of the US labor market pointed to a high demand for podologists (physicians 
specializing in diagnosing and treating diseases of feet and ankles). At that time demand for 
this profession was non-existent on the Podlaskie market and it was not included in the clas-
sification of professions. Current analysis points to the existence of demand for podologists 
in the region and the profession has been included in the classification.

Arima model forecast has been calculated for the year 2022 based on the model esti-
mated for the 7 year time series (2009–2015) of data on the number of people working in 
sections of the economy, obtained from the Local Data Bank of the Polish Central Stati-
stical Office. This allows to formulate predictions on the change in labor demand for the 
sectors of the economy and the highest expected changes in specific sections (industries). 

Graph 3. Number of forecasted jobs in chosen sections of the economy of Podlaskie 
Voivodeship (According to PKD classification) until year 2022
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Source: own elaboration based on Central Statistical Office Data.

In the case of sections C (industrial processing) and F (construction) estimated pa-
rameters point to a  modest upward tendency – forecast based on historic values in-
dicates a  slight increase in the number of work places in those sections (parts of the 
industry sector), from 77,0 thousand workers in the year 2016 to 78,7 thousand workers 
in the year 2022. Analysis of data from the period 2011–2016 allows to indicate the most 
sought after professions in the construction industry – construction worker, bricklayer, 
plasterer, carpenter, fixer, building insulation fitter. Auxiliary workers were the most de-
manded profession in the industrial processing section. Highest predicted increase in 
the number of jobs will occur in the services sector. Number of job places in sections S, 
T, and U (analyzed jointly S – other services, T – households employing workers, and ho-
useholds producing goods and services, U – exterritorial groups and organizations) will 
increase by about 5% per year. The number of places in those sections will increase from 
8 thousand to almost 11 thousand. Lower but stable increase in workplaces is forecasted 



67

Professions of the Future in the Context of Global Economic Trends: the Case of Podlaskie Voivodeship

for the Q section (healthcare and social services) – from 25.1 to 27.3. A specific profession 
for this group of sections are various types of childcare and elderly care attendants.

An upward trend can be observed for the N section (administrative services and suppor-
ting services) since the year 2011 (with significant variations), the forecast points to an increase 
in the number of jobs by 2.6 thousands (increase from 9.1 to 11.7 thousand). Most sought after 
professions in this section are: office technician, supporting office staff, office cleaner.

Dynamic increase in number of jobs is forecasted for sections M (professional, 
scientific, and technical work) and section H (transportation and warehouses). Growth 
of 1.9 thousand jobs (from 9.4 thousands to 11.3 thousand) is forecasted for section M 
(increase by about 4,25% per year). In the case of section H an increase from 17.9 tho-
usand up to 19.3 thousand (by 1.4 thousand jobs) is forecasted. Employers in the profes-
sional, scientific, and technical fields predominantly seek to employ: customer advisors, 
financial advisors, and insurance agents. In the area of transportation and warehouses 
the most sought after professions are: truck driver, and warehouseman.

An increase in the demand for IT employees can be observed in the region. Employers 
seek to hire highly qualified: application programmers, IT systems software development 
specialists, computer system administrators, specialists in applied computer science.

Conclusions

While considering professions of the future one must take into account complex civiliza-
tion processes that occur in postindustrial societies. Processes that dynamically alter the 
functioning of economies of: countries, regions and local communities. As a result those 
processes radically change the way humans function in the workplace.

Regional labor demand is to a large extent dependent on the development level of 
the economy. Employment structure in Podlaskie region is consistent with the industria-
lization phase. Labor demand is however dominated by the services sector. At the same 
time co-occurring global trends such as: aging society, and development of ICT generate 
an increase in demand for care professions and highly qualified IT specialist.

Results of the analysis of foreign markets prove surprising in the light of the theory of 
changes in modern labor markets. The results do not confirm the theory of labor market 
polarization. Due to the adopted research methodology, results obtained indicate that job 
listings on the recruitment websites might be subject to positioning, this results in “gene-
rating” high demand for professions requiring high and medium qualifications – for which 
it is especially hard to satisfy the labor market demand. Obtained results suggest that the 
methodology of choosing which job listings to analyze should be altered. Polarization of 
the labor market is not a characteristic of Podlaskie Voivodeship’s economy – where a high 
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demand for mid-skilled work is present. The theory of technological change favoring high 
qualifications (SBTC) has been confirmed for the western markets, where the demand for 
specialists is high. The adopted research methodology does not allow to draw conclusions 
on the offshoring hypothesis.

Analyzing labor markets of western economies allows to identify professions, com-
petences, and qualifications for which there is currently no demand in the region’s eco-
nomy, but which can be expected to become in demand with further economic deve-
lopment. One such example is the previously described podologist, a profession which 
only recently became in demand in the region. This example and the assertion that Ger-
man labor market demand closely resembles that of Podlaskie Voivodeship, prove that 
returning to the analysis of the American labor market can be valuable for the purposes 
of identifying future trends.

Significant differences in the labor demand structure between Podlaskie Voivodes-
hip and selected western economies indicate that the probability of identified global 
trends occurring in Podlakie Voivodeship will increase if structural changes take place 
that make the structure of regional market closer to those of highly developed countries.

When defining professions of the future as those for which the demand is likely to be 
high during next five years, for Podlaskie region one can expect highest demand to oc-
cur for mid-skilled workers, especially in the services sector: truck drivers, warehouseman, 
elderly and child care workers, office clerks. In the industry sector expected most sought 
after professions are likely to include: construction workers, bricklayers, plasterers, carpen-
ters, fixers, building insulation fitters; and in industrial processing: auxiliary workers. Global 
trend in computerization, leads to a  regional increase in demand for highly qualified: 
application programmers, IT systems software development specialists, computer system 
administrators, and specialists in applied computer science, professions which should be 
included in regional analyses and forecasting.
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Nadmierne prośby o pomoc jako syndrom obciążenia 
współpracą w zespole – studium przypadku 

Excessive Requests for Help as a Syndrome of Burden of 
Collaborative in a Team – a Case Study

Abstract: In today’s economy where businesses are truly global, communication opportu-

nities are virtually unlimited and teamwork becomes the key to success. Collaboration is the 

primary form of activity in the workplace. Over the last two decades, staff time spent on co-

-operation has increased by more than 50%. Of course, these changes have many advanta-

ges, but the excessive exploitation of talent in organizations can also have negative effects. 

Individual results of the most active workers fall as they are counted on countless requests 

for help. This may lead to an increase in the level of stress, and consequently to a decrease 

in the effectiveness of the team. In this article, the author deals with the issue of employee 

collaboration resources and presents a  fragment of the preliminary research findings on 

intra-organizational co-operation. The purpose of the publication is to analyze and assess 

the level of workload in the teams tested. Studies were used in the case study’s method.

Key words: cooperation, team, collaborative resources, collaborative overload, requests for help 

Wstęp 

Praca zespołowa przynosi korzyści nie tylko samej organizacji, która stosuje zespołową 
formę organizacji pracy, ale także poszczególnym członkom zespołu poprzez stworze-
nie warunków do lepszego zaspokojenia ich potrzeb, wyzwalania inwencji i inicjatywy, 
podejmowania wyzwań w postaci bardziej złożonych zadań, zwiększenia poczucia od-
powiedzialności za wykonywaną pracę czy też poprzez poprawienie jakości i wydajności 
pracy. Znaczenie pracy zespołowej jest obecnie niekwestionowane. Coraz częściej wi-
doczna staje się zależność efektywności organizacji od efektywności zespołów. Zespół 
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to już nie tylko suma osób, które go tworzą, to także nowa jakość pracy. Zespół to przede 
wszystkim „współpraca i wzajemna pomoc ludzi” [McAfee, Champagne 1987, s. 270]. We-
dług badań profesorów R. Crossa, R. Rebele i A. Granta, przez ostatnie dwadzieścia lat czas 
poświęcony na współpracę wzrósł o ponad 50%. Oczywiście zmiany te mają wiele korzyści. 
Jednakże nadmierna eksploatacja zasobów ludzkich może też przynieść negatywne skutki. 
W wielu przedsiębiorstwach czynności związane ze współpracą zajmują około 80% czasu, 
a zatem na zadania, które pracownik musi wykonać samodzielnie, pozostaje go niewiele. 
Wyniki maleją, kiedy niektórzy członkowie zespołu „zalewani” są niezliczonymi prośbami 
o pomoc, radę, udostępnienie zasobów czy udział w spotkaniach. Część ich obowiązków 
muszą wykonać poza godzinami pracy, co czasem doprowadzić może do nadmiernego 
stresu. Wydajność zespołu jest wtedy mocno zagrożona z powodu wypalenia zawodowe-
go i nadmiernej rotacji. Jak dowodzą wspomniani wyżej naukowcy, podział obowiązków 
wymagających współpracy nie jest równy. W  większości badanych przez nich przedsię-
biorstw aż 20–35% wspólnie realizowanych zadań wykonuje zaledwie 3–5% pracowników. 
Kiedy ludzie stają się znani z umiejętności i woli pomagania innym, angażuje się ich do 
coraz większej liczby projektów czy zadań. I choć jeden „ponadprzeciętnie” zaangażowa-
ny pracownik może poprawić rezultat zespołu bardziej niż wszyscy pozostali członkowie 
razem, czasem spirala wartości zmienia się w błędne koło. Najaktywniejsi pracownicy ze-
społu mogą stać się wąskimi gardłami organizacji – bez nich może nie ruszyć żaden projekt, 
a po drugie są tak przeciążeni, że tracą indywidualną wydajność. Co więcej, ilość i różno-
rodność pracy, jaką wykonują dla innych, przestaje być zauważona, ponieważ prośby o po-
moc napływają z wielu miejsc jednocześnie [Cross, Rebele, Grant 2017, ss. 92–95]. 

Niestety, kiedy ludzie chcą z kimś współpracować, najczęściej domagają się jego zaso-
bów osobistych, mając tu na myśli czas i energię współpracownika. Zamiast przeszukiwa-
nia dostępnych repozytoriów, takich jak sprawozdania czy biblioteki wiedzy, domagają się 
bezpośredniej pomocy, chociaż czasem nawet jej nie potrzebują. Celem niniejszego arty-
kułu jest ocena i analiza poziomu obciążenia współpracą w badanych zespołach. Autorka 
poprzez swoje badania wstępne chciała zaznajomić się z tematem zasobów kooperacyj-
nych wykorzystywanych we współpracy wewnątrzorganizacyjnej i ustalić skalę wysyłania 
i jednocześnie monitorowania napływających „próśb o pomoc” w zespołach. 

Zespół i jego efektywność 

W literaturze przedmiotu bardzo trudno znaleźć jednolitą definicję zespołu pracowni-
czego. Większość autorów wskazuje raczej na różne formy przekształcania się grupy spo-
łecznej w prawdziwy zespół. Aby zatem zaprezentować definicję samego zespołu, w pierw-
szej kolejności należy wyjaśnić znaczenie grupy społecznej. Jak uważa G. Bartkowiak [2010, 
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s. 114], aby „zbiór osób mógł nazywać się zespołem, powinien najpierw być grupą spo-
łeczną, czyli zbiorowością spełniającą określone warunki”. Warunkiem bezwzględnym 
do zaistnienia zespołu jest posiadanie przez niego pewnych właściwości grup społecz-
nych, takich jak wzorowane interakcje, organizacja wewnętrzna oraz wspólne wartości.  
B. Kożusznik [2011, s. 102] określa zespół jako specyficzną grupę społeczną, powiązaną for-
malnymi i nieformalnymi więzami, wykonującą określone zadania w celu uzyskania kon-
kretnej gratyfikacji materialnej i pozamaterialnej. Autorka, pomimo nawiązania w swojej 
definicji do traktowania zespołu jako pewnego rodzaju grupy społecznej, wskazuje wraz 
z innymi Autorami na pewne cechy charakterystyczne zespołu różniące go od grupy [Ko-
żusznik 2011, s. 103]:

 · w  grupach motywowanie odbywa się poprzez więzi interpersonalne, natomiast 
w zespołach poprzez gratyfikacje materialne,
 · zespół jest wyraźniej wyodrębniony organizacyjnie niż grupa,
 · w grupie nie występuje zróżnicowanie funkcjonalne, w zespole z kolei obserwuje się 

„wprawę” w podejmowaniu decyzji grupowych, możliwość korzystania z kwalifikacji 
specjalnych poszczególnych członków zespołu.

Nieco inaczej zespół traktuje Blake, który twierdzi, że zespół zadaniowy to orga-
nizacja lub jej część, której zlecono wykonanie kompleksowego zadania określonego 
mianem projektu, posiadającego niezbędne środki do jego wykonania [Chrościcki 1989, 
ss. 12–13]. Jeszcze inne spojrzenie prezentują J.R. Katzenbach i P.J. Smith [1993, s. 55], 
którzy skupiają się na wewnętrznej budowie zespołu i zasadach funkcjonowania zespo-
łu, traktując go jako „małą grupę ludzi posiadających komplementarne umiejętności, 
prezentujących wspólne podejście do pracy, prawdziwie zaangażowanych w działania 
zmierzające do osiągnięcia wspólnego celu”.

Praca zespołowa nabrała szczególnego znaczenia z powodu wielu zmian w zarządza-
niu przedsiębiorstwem, takich jak: wprowadzanie nowoczesnych metod zarządzania, 
skrócenie łańcuchów decyzyjnych, redukcja szczebli zarządzania czy też koncentracja na 
procesach. Budując zespoły, firmy pragną zachęcić swoich pracowników do wspólnego 
działania oraz do zastąpienia priorytetów osobistych wspólnymi celami. Przedsiębior-
stwa w tym aspekcie kierują się dwoma kluczowymi celami [Walas-Trębacz 2002, s. 129]:

 · chcą osiągnąć lepszą efektywność pracy pracowników,
 · pragną polepszenia sytuacji pracy, tak aby umiejętności pracowników i  ich wiedza 

jak najlepiej odpowiadały zadaniom, które mają do wykonania oraz by umożliwiały 
rozwój każdego pracownika.

Aby osiągnąć efektywność pracy zespołowej przedsiębiorstwa powinny pamiętać, 
że powstające w ramach ich organizacji zespoły nie są niezależnymi i pełnymi autono-
mii podsystemami. Zarówno na proces ich tworzenia, jak i późniejsze funkcjonowanie 
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wpływa cała masa różnorodnych czynników, których poznanie i analiza przyczynia się 
do osiągnięcia lepszych efektów i zapobiega występowaniu niepowodzeń. W literaturze 
przedmiotu wskazywane są czynniki, które najsilniej oddziałują na efektywność zespołu 
[Gach 2005, ss. 43–44]:

1. równowaga zespołowa – członkowie zespołu powinni równoważyć indywidua-
lizm i kolektywizm, tak aby stworzyć poczucie współdziałania opartego na zaufaniu;
2. przywództwo – lider ma zdolność do wzmacniania zaangażowania, skłaniania do 
samorozwoju oraz jasnego określania zasad komunikowania się i odpowiedzialności; 
3. relacje międzyzespołowe – określanie i zachowanie efektywnych relacji z innymi 
zespołami, jednostkami funkcjonalnymi i  indywidualnymi osobami, wpływającymi 
na realizację celów przez zespół;
4. „władza” nad przewidywanymi przeszkodami – możliwość wpływania na jednostki 
organizacyjne lub na pracowników, gdy stanowią przeszkodę w osiąganiu celów;
5. autonomia – swoboda i samodzielność w ustalaniu kierunku prac zespołu w celu 
realizacji zamierzeń;
6. wspólne rozumienie celów zespołu – właściwe rozumienie przyjętych ról w ze-
spole, odpowiedzialności oraz celów;
7. ocena – wkład wszystkich członków zespołu w efekty pracy zespołu i całej orga-
nizacji powinien być znany i właściwie oszacowany;
8. wynagrodzenie – wielkość wynagrodzenia i premii powinna zależeć od wyników 
zespołu i konkretnych jednostek;
9. informacyjne sprzężenie zwrotne – kreowanie skutecznego systemu komunika-
cyjnego dotyczącego członków zespołu, lidera, współpracowników oraz odbiorców. 
Żaden z wyżej wymienionych czynników nie jest w stanie samodzielnie wpływać  na 

wzrost efektywności pracy zespołowej. Wzrost ten może być jednak zapewniony przez 
wystąpienie odpowiedniej kombinacji wszystkich dziewięciu składników. W  związku 
z istnieniem wewnątrzgrupowego współzawodnictwa, które jest efektem między inny-
mi nastawienia na osiągnięcie indywidualnych celów w pracy i związanych z tym konflik-
tów, aby osiągnąć wysoki poziom integracji przedsiębiorstwo powinno robić wszystko 
w celu stworzenia warunków, które umożliwią równowagę między celami organizacyj-
nymi a potrzebami członków zespołu. 

Jak twierdzi J. Walas-Trębacz [2002, s. 150], efektywny zespół, to zespół „zintegro-
wany”, którego członkowie są ze sobą związani, a wspólna praca przynosi im satysfak-
cję. Taki zespół ma zdecydowanie większą szansę na realizację celów, a sama organi-
zacja skupia się na usuwaniu niedogodności w większym stopniu niż na wspomaganiu 
go. „Zintegrowany” zespół wyróżnia się małą fluktuacją kadr, a jego członkowie wyżej 
cenią swój zespół niż możliwość awansu lub ofertę pracy z wyższym wynagrodzeniem. 
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Pracownicy tworzący zżyty zespół mają silne poczucie wspólnoty i  przynależności, 
a także czują się współwłaścicielem stworzonego produktu. Ostatnią cechą tegoż ze-
społu jest niekłamana radość ze wspólnej pracy w zespole.

Wspomniani już Katzenbach i Smith określili cechy, którymi efektywny zespół powi-
nien się charakteryzować [1993, s. 57]:

 · powinien mieć trudny do osiągnięcia cel, będący wyzwaniem dla całego zespołu,
 · musi mieć określony, akceptowany przez wszystkich sposób pracy,
 · członkowie zespołu powinni posiadać uzupełniające się umiejętności specjalistycz-

ne i interpersonalne, a liczba członków nie powinna być większa niż 25 osób,
 · każdy z  członków zespołu powinien zobowiązać się do określonej pracy na rzecz 

zespołu i być przed nim odpowiedzialny, 
 · sukces zespołu uzależniony jest od zaangażowania jego członków w to, co robią. 

Nie można obecnie podważać roli, jaką odgrywa praca zespołowa w organizacjach. 
Należy jednak sobie uzmysłowić, że samo istnienie zespołu nie jest najważniejsze. Naj-
ważniejsze staje się to, co zespół ma osiągnąć poprzez realizację swoich celów. Efek-
tywność zespołu uzależniona jest od jego struktury, wielkości, zasad pracy, określenia 
zadań czy też odpowiedzialności. Wszyscy członkowie zespołu powinni być zaangażo-
wani i związani ze sobą emocjonalnie. Jeśli tylko jeden z  tych warunków nie zostanie 
spełniony, nawet najlepszy zespół może ponieść porażkę.

Współczesne zagrożenia związane ze współpracą 
w zespole

Efektywna praca zespołowa z  reguły przynosi korzyści każdej organizacji. Niestety nie 
można też zapomnieć o pewnych zjawiskach, które ograniczają tę efektywność. Do naj-
częściej występujących nieprawidłowości i zagrożeń związanych z pracą zespołową zali-
cza się [Gach 2005, ss. 39–42]:

 · myślenie grupowe – jest przyczyną nieefektywności zespołowego rozwiązywania 
problemów. Związane jest ze stylem pracy zespołowej, w którym potrzeba i pragnie-
nie zgody przeważają nad zdrowym rozsądkiem. Należący do zespołu pracownicy, za-
miast wybrać najlepszy wariant, podejmują decyzję w kierunku wariantu, który w naj-
większym stopniu godzi różne poglądy;
 · ogłupienie grupowe – występuje wtedy, gdy zespół trzyma się sztywno jednego 

rozwiązania, zamykając się na inne możliwości. Wystąpienie tego zjawiska może być 
spowodowane uczestnictwem w  zespole wybitnego specjalisty w  określonej dzie-
dzinie. Wówczas jego rozwiązania przyjmowane są bezkrytycznie przez pozostałych 
członków zespołu;
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 · polaryzację grupową – szczególny przypadek myślenia grupowego. Decyzja zespo-
łu stanowi odbicie normy zespołowej dominującej w trakcie jej podejmowania;
 · lenistwo społeczne – inaczej nazywane próżniactwem społecznym, stratą motywacyj-

ną, inhibitacją społeczną lub też podróżowaniem na gapę [Robbins 2004, ss. 175–176]. 
Jako lenistwo społeczne traktuje się skłonność poszczególnych osób do wydatkowania 
mniejszej energii w pracy zbiorowej niż indywidualnej; 
 · konformizm grupowy – niektórzy członkowie danego zespołu oczekują ciągłej ak-

ceptacji z jego strony, dlatego też skłonni są podporządkować się normom zespoło-
wym. Jeżeli opinia danego członka zespołu, dotycząca obiektywnych danych, odbiega 
od zdania innych członków, to będzie on odczuwać silny nacisk na podporządkowanie 
się zdaniu większości grupy.

Przed współczesnymi zespołami stawiane są jeszcze inne wymagania. Niezwykle 
istotna staje się kooperacja między nimi.  R.B. McAfee i P.J. Champagne [1987, s. 270] zespo-
łem określają „grupę ludzi, którzy muszą polegać na kooperacji i współpracy, jeśli każdy 
z członków chce osiągnąć swoje cele i sukces”. Do szczególnych cech zespołu wspomniani 
wyżej autorzy zaliczają dostępność informacji dla wszystkich członków grupy, koordyna-
cję działań między członkami, wykorzystanie specjalistycznych umiejętności i zdolności 
członków w realizacji zadań i grupy oraz współpracę i wzajemną pomoc członków grupy.  
W dzisiejszej opartej na współpracy dobie to ten ostatni z powyższych punktów, a za-
tem współpraca i wzajemna pomoc, wymaga szczególnej uwagi i stanowi duże wyzwa-
nie dla efektywności zespołu. 

Na początek należy rozróżnić trzy rodzaje „zasobów kooperacyjnych”, które pra-
cownicy inwestują w  relacje z  innymi, aby tworzyć wartość. Należą do nich zasoby 
informacyjne, a  zatem pokłady wiedzy oraz umiejętności, które może pracownik 
utrwalić i  przekazać dalej, zasoby społeczne, czyli usytuowanie konkretnej osoby 
w sieci kontaktów, jej dostępność czy pozycja oraz zasoby osobiste, do których w tym 
przypadku zaliczyć należy czas, jakim dysponuje pracownik i posiadaną przez niego 
energię [Cross, Rebele, Grant 2017, s. 93]. Te trzy typy zasobów nie są jednakowo efek-
tywne. Zasobami informacyjnymi, jak też społecznymi, można się podzielić, nie tracąc 
jednocześnie indywidualnych rezerw. Zasoby czasu i energii są jednak ograniczone, 
a  zatem kolejne prośby o  pomoc czy też zwykłe zatwierdzanie decyzji związanych 
z projektem, uszczupla je i zmniejsza możliwość wykonywania własnych zadań. Nie-
stety zagraniczne badania dowodzą, że kiedy ludzie chcą z kimś współpracować, naj-
częściej domagają się jego zasobów osobistych. Zamiast pytać o konkretne informacje 
bądź korzystać z zasobów społecznych współpracownika domagają się bezpośredniej 
pomocy, choć niejednokrotnie jej nie potrzebują. R. Cross, R. Rebele i A. Grant [2017, 
ss. 92–94] uważają, że gdy więcej niż 25% proszących o pomoc pracowników pragnie 
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większego dostępu do osoby udzielającej wsparcia, spadają wyniki tej osoby i całe-
go zespołu, co może doprowadzić do dobrowolnego odejścia z  pracy przeciążone-
go członka grupy. Pomoc poszczególnych członków grupy w  pracy zespołowej jest 
nieoceniona. Może ona stanowić o sukcesie i efektywnym realizowaniu celów. Trzeba 
jednak uważać, aby ludzie znani z umiejętności i woli pomagania innym nie zostali po 
prostu obciążeni współpracą, która doprowadzi do utraty indywidualnej wydajności, 
a co za tym idzie, do odejścia z organizacji wielu talentów. 

Metodyka i zakres prowadzonych badań empirycznych

W celu identyfikacji poziomu obciążenia współpracą w zespole podjęto badania empi-
ryczne, w których wykorzystano metodę jakościową monograficzną, jaką jest metoda 
studium przypadku. O jej wykorzystaniu zdecydował eksploracyjny charakter badania, 
a także idiograficzne rozumienie opisywanych zjawisk [Czakon 2015, ss. 189–191]. Wy-
bór metody uzasadniony był również zbadaniem tylko wycinku organizacji dotyczą-
cego procesu realizowanego wewnątrz przedsiębiorstwa. Metoda studium przypadku 
wpisuje się przede wszystkim w nurt metodologii interpretatywnej i  indukcyjny cha-
rakter nauk o zarządzaniu, wspierając realizację postulatu tzw. „eklektyzmu metodo-
logicznego” [Sułkowski 2005, ss. 106–108], wzbogacając proces badawczy i  przyczy-
niając się do zapewnienia efektywności poznawczej i  pragmatycznej [Matejun 2011, 
s. 205]. Aby zaprezentować szczegółowe wyniki przeprowadzonych badań w ramach 
metody jakościowej, wykorzystano technikę wywiadu pogłębionego standaryzowa-
nego. Podmiot badań stanowiło przedsiębiorstwo działające na rynku usług finan-
sowych, natomiast przedmiotem badań była współpraca między członkami zespołu, 
a dokładnie analiza zasobów kooperacyjnych pracowników. Badanie przeprowadzono 
wśród pracowników stanowiących dwa odrębne zespoły. 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wybór metody studium przypadku podyktowa-
ny był prowadzeniem badań wstępnych związanych z głębszym zaznajomieniem autorki  
z tematem zasobów kooperacyjnych we współpracy wewnątrzorganizacyjnej przedsię-
biorstw. Co więcej, badanie nie było anonimowe, co utrudniało jego przeprowadzenie 
na szeroką skalę. Jednak poznanie sieci relacji między pracownikami zespołu, a  także 
zbadanie nadawców i  odbiorców „próśb o  pomoc” wymagało podania przez respon-
dentów danych osobowych swoich współpracowników. Badanie realizowane było od 
czerwca 2017 do listopada 2017 w ramach grantu naukowego nr 2727-E przyznanego 
przez Wydziału Nauk Ekonomicznych i  Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. W niniejszym artykule zaprezentowano fragment wyników badań, które zo-
stały do tej pory przeprowadzone przez autorkę.  
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Podmiot badań, jak już zostało wcześniej wspomniane, stanowiło duże  przed-
siębiorstwo działające na rynku usług finansowych w Bydgoszczy. Ocenie podlegały 
dwa zespoły pracownicze – jeden stanowiący dział Windykacji, drugi dział Contact 
Centre. Respondentami w zespole Windykacji (zespół 1) było 8 kobiet i 1 mężczyzna. 
Siedem osób posiadało wykształcenie wyższe, dwie średnie. Większość badanych 
stanowiły osoby w przedziale wiekowym od 41 do 47 lat ze stażem pracy powyżej 
5 lat. Drugi zespół pracowniczy – Contact Centre (zespół 2), który wziął udział w ba-
daniu, składał się z 7 kobiet i 5 mężczyzn. 10 osób posiadało wykształcenie wyższe, 
a dwie osoby średnie.  Zdecydowana większość badanych to osoby do 40 roku życia 
ze stażem pracy powyżej 5 lat. 

Należy jeszcze zaznaczyć, iż powyższe zespoły zostały wybrane celowo. Warunkiem 
doboru zespołów była przede wszystkim forma organizacji pracy w danej komórce  – 
praca musiała opierać się na współpracy zespołowej. Dany zespół musiał mieć ustalone 
przez przełożonych cele zadaniowe, jak również oceniany był poprzez pryzmat realizacji 
tychże celów.

Analiza obciążenia współpracą w badanych zespołach

Dla 17 badanych członków zespołów zasoby osobiste współpracownika okazały się naj-
bardziej istotne przy współpracy. 4 respondentów uznało, że najważniejsze są zasoby 
informacyjne osoby, z którą się współpracuje. Dla wszystkich najmniejsze znaczenie mają 
zasoby społeczne. Zatem dla zdecydowanej większości liczy się czas i energia współpra-
cownika, jaką poświęca na reagowanie i  odpowiedź na idące w  jego kierunku prośby 
o pomoc. Mniej istotne okazuje się dzielenie wiedzą, którą można powielać.

Respondenci zostali poproszeni o  określenie procentu czasu pracy, jaki dziennie 
przeznaczają na współpracę, w tym również odbieranie i odpisywanie na wiadomości 
e-mail, spotkania, odpowiedź na prośby szefa itp. Okazuje się, że 16 badanych osób 
dziennie poświęca na współpracę od 60% do 100% swojego czasu. Szczegółowe dane 
prezentuje wykres 1.
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Wykres 1. Procent dziennego czasu przeznaczanego na współpracę

Źródło: opracowanie własne. 

Powyższe dane informują, że pracownicy poświęcają na współpracą dziennie bardzo 
dużo swojego czasu. Należy zaznaczyć, że pytanie dotyczyło przede wszystkich wskazania 
dotyczącego czasu, jaki muszą poświęcić na odpowiedź na wiadomości e-mail, na spotka-
nia z przełożonymi, na ustalenie działań w projekcie, jak też na reagowanie na przychodzące 
codziennie prośby od współpracowników. Wynik jest niepokojący, gdyż czas, jaki zostaje 
pracownikom na pracę indywidualną, jest niewielki. Przekłada się to niejednokrotnie na wy-
konywanie swojej pracy „po godzinach” lub w domu. W dłuższej perspektywie czasu zja-
wiska takie mogą doprowadzić do nadmiernego stresu, a nawet wypalenia zawodowego. 

Potwierdzeniem powyższych wskazań respondentów jest odpowiedź na dwa kolejne 
poddane analizie aspekty. Pierwszy z nich dotyczył czasu spotkań w badanym przedsię-
biorstwie. Respondenci zostali zapytani o to, czy uważają, że pewne spotkania w firmie 
(zespole) powinny zostać skrócone. Chodziło tutaj o to, czy informacje przekazywane na 
zebraniu zamiast 30 minut mogłyby być przekazane konkretnie danym osobom w około 
5–10 minut, a zatem czas poświęcany na współpracę w ramach niektórych spotkań został-
by skrócony. Tutaj prawie wszyscy respondenci okazali się zgodni – 18 badanych wskazało, 
że ich spotkania są zdecydowanie za długie, sugerując, że informacje można przekazać 
konkretniej i szybciej. Dwóch członków zespołu powiedziało, że „nie są w stanie ocenić, 
czy spotkania mogłyby być krótsze”, a jeden stwierdził,  że „nie da się ich skrócić”. 

W kolejnym pytaniu pracownicy zostali spytani wprost o to, czy czują się obciążeni 
współpracą, a dokładnie liczbą próśb o pomoc, udzielaniem informacji, angażowaniem 
w nadmierną liczbę zadań czy projektów. Odpowiedzi udzielali w 7-stopniowej skali Li-
kerta, gdzie 1 oznaczało brak odczucia przeciążenia, a 7 bardzo silne przeciążenie. Szcze-
gółowe dane prezentuje tabela 1. 
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Tabela 1. Poziom obciążenia współpracą w  skali od 1 do 7 (liczba odpowiedzi i  ich 
procentowy udział)

Odczuwany poziom 
obciążenia współpracą

Liczba odpowiedzi oraz udział % w skali od 1 do 7
M D

1 2 3 4 5 6 7

Zespół 1 2 3 2 0 0 1 1 2 2

Zespół 2 2 4 2 1 0 2 1 2,5 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

M – mediana, D – dominanta

Tutaj odpowiedzi były skrajne. W  zespole nr 1 prawie siedmiu badanych  
w zasadzie nie odczuwa przeciążenia współpracą lub przeciążenie to jest niewielkie. 
Jednakże dwie na dziewięć badanych osób w tym zespole wskazało, że odczuwa silne 
lub nawet bardzo silne przeciążenie współpracą. Podobnie sytuacja wygląda w zespo-
le nr 2, w którym to dziewięciu członków nie odczuwa przeciążenia, natomiast 3 osoby 
czują silne przeciążenie współpracą.  Należałoby zadać w tym miejscu pytanie, dlacze-
go w tym samym zespole część osób odczuwa tak silne przeciążenie współpracą, pod-
czas gdy większość członków go nie odczuwa. Odpowiedź uzależniona jest z pewnoś-
cią od wielu czynników. Natomiast przedmiotem prowadzonych badań była między 
innymi analiza intensywności „próśb o pomoc” i wykorzystania zasobów osobistych 
poszczególnych członków zespołu. Badania pokazują, że do osób, które odczuwają 
silne obciążenie współpracą, trafia największa liczba próśb od pozostałych członków 
zespołu. Dziennie prosi ich o pomoc co najmniej 80% współpracowników. Natomiast 
do osób, które w ogóle nie odczuwają takiego przeciążenia, trafiają prośby jedynie od 
10% do 30% członków zespołu. Można zatem wywnioskować, że podział współpracy 
w ramach każdego z zespołów nie jest równy. O wykorzystaniu zasobów osobistych 
najbardziej przeciążonych członków zespołu mogą świadczyć kolejne odpowiedzi re-
spondentów. Osoby, do których trafia największa liczba „próśb o  pomoc”, to osoby, 
które na praktycznie wszystkie te prośby odpowiadają. Widać zależność między liczbą 
próśb a reagowaniem na nie, co pokazuje wykres 2. 
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Wykres 2. Zależność między liczbą „próśb o pomoc” a reakcją na nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Powyższy wykres pokazuje, że te osoby, do których najczęściej kierowane są prośby, 
odpowiadają na niemal wszystkie z nich, starając się pomóc kolegom z zespołu1. W skład 
zespołu wchodzą takie osoby, do których kierowane są prośby od jedynie 10% do 30% 
współpracowników. Natomiast osoby te reagują jedynie na około 50% tych próśb. 
Współczynnik korelacji Pearsona w tej analizie wyniósł 0,91, a zatem pomiędzy badany-
mi zmiennymi istnieje bardzo silna zależność dodatnia. Oznacza to, że wraz ze wzrostem 
liczby próśb rośnie skala reakcji na nie. Z fragmentu tego badania wynika, że członkowie 
zespołu kierują prośby nieustannie do tych samych osób, które odznaczają się chęcią 
i skłonnością do pomocy. Niestety niepokojący jest fakt, iż członkowie zespołów, któ-
rych zasoby osobiste są eksploatowane w największym stopniu, przyznały, że czują się 
silnie przeciążone współpracą.

Zakończenie

Nowe metody zarządzania uwzględniają pracę zespołową ze względu na ogromną licz-
bę korzyści, jakie może ona przynieść organizacjom. Jak twierdzą Katzenbach i Smith 
[2001, s. 21], prawdziwe zespoły są bardziej efektywne niż ludzie funkcjonujący w po-
jedynkę, szczególnie wtedy, gdy do wykonania zadania potrzebne są różne umiejętno-
ści. Dzięki wspólnemu formułowaniu celów oraz możliwości podejmowania szybkiej 

1 Punkty na wykresie oznaczają członków zespołu. Kilka odpowiedzi było identycznych, dlatego w siedmiu 
przypadkach punkty pokrywają się.
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decyzji przyjmuje się, że zespoły są bardziej elastyczne i szybsze. Jak twierdzi G. Bart-
kowiak [2010, s. 122], zespoły charakteryzuje „specyficzny wymiar społeczny”. Bieżące 
zmaganie z problemami buduje w grupie wzajemne zaufanie i umiejętność polegania 
na innych. Praca zespołowa i efektywna współpraca to z pewnością klucz do sukcesu 
i odpowiedź na wiele wyzwań współczesnych organizacji. Jednak nie zawsze „więcej” 
znaczy „lepiej”. 

Przeprowadzone badania wstępne pokazują, że podział współpracy nie jest równy. 
Do najbardziej aktywnych pracowników trafiają prośby o pomoc od ponad 80% człon-
ków zespołu. Osoby te starają się odpowiadać na prawie wszystkie prośby, wskazując 
jednocześnie, że czują dość silne przeciążenie współpracą. Jest to sygnał ostrzegawczy 
dla wielu organizacji. Skuteczni przywódcy i menedżerowie muszą nauczyć się racjonal-
nie rozdzielać zadania wymagające współpracy. To na ich barkach spoczywa również 
analiza sieci kontaktów i  monitorowanie liczby i  typu próśb o  współpracę, aby wyło-
nić osoby najbardziej zagrożone ową współpracą. Jeśli nie będą tego czynić, zespoły 
i najbardziej utalentowani ludzie będą ponosić koszty zapotrzebowania na współpracę, 
które jest zbyt duże w stosunku do ich możliwości. 

Zaprezentowane badanie ma z  pewnością pewne ograniczenia, wynikające przede 
wszystkim z przyjętej metodyki i braku możliwości generalizowania uzyskanych wyników. 
Jednakże uzyskane wyniki uzasadniają potrzebę prowadzenia dalszych pogłębionych ba-
dań w zakresie negatywnych skutków współpracy w zespole i mogą stanowić punkt wyj-
ścia do dalszych badań ilościowych prowadzonych w reprezentatywnej próbie. 
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Wprowadzenie

W warunkach globalnej konkurencji innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych jest 
ważnym czynnikiem determinującym rozwój poszczególnych przedsiębiorstw oraz całej 
gospodarki. Wprowadzanie nowych lub istotnie ulepszonych produktów, procesów, me-
tod wytwarzania i systemów organizacji jest kluczem do wzrostu produktywności czyn-
ników produkcji. Przedsiębiorstwa muszą być innowacyjne, by prosperować w dzisiejszej 
otwartej i konkurencyjnej gospodarce światowej.

Procesy innowacyjne stały się przedmiotem intensywnych badań naukowych na ca-
łym świecie. W Polsce również istnieje pilna potrzeba prowadzenia badań nad różnymi 
aspektami działalności innowacyjnej, które powinny rzetelnie diagnozować sytuację 
w tym względzie i wskazywać rozwój adekwatnych instrumentów polityki gospodarczej 
stymulujących wzrost innowacyjności. Należy pamiętać, że nie ma silnej, innowacyjnej 
gospodarki bez silnych przedsiębiorstw. Innowacyjność w skali makroekonomicznej jest 
efektem agregacji innowacyjności na niższych szczeblach.

Celem autorek artykułu jest próba oceny innowacyjności przedsiębiorstw przetwór-
stwa przemysłowego w  Polsce i  określenia, w  którym z  działów przetwórstwa przemy-
słowego przedsiębiorstwa są najbardziej innowacyjne oraz jakie zmienne przyczyniły 
się do tego w największym stopniu. W konsekwencji opracowano ranking działów prze-
twórstwa przemysłowego dla lat 2013–2015 z wykorzystaniem syntetycznej miary rozwo-
ju [Panek 2009], która umożliwia budowę wskaźnika innowacyjności dla każdego działu 
przetwórstwa przemysłowego oraz wyodrębnienie działów gospodarki o  podobnym 
stopniu innowacyjności. W  badaniu, z  uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD) 2007, podjęto próbę pomiaru innowacyjności przedsiębiorstw przetwórstwa prze-
mysłowego (sekcja C) na dwucyfrowym poziomie agregacji, czyli na poziomie działów tej 
sekcji. Taki poziom agregacji informacji uznano za wystarczająco szczegółowy i właściwy 
do oceny działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego. W bada-
niu wykorzystano publikowane przez GUS w  2016 roku wyniki badania działalności in-
nowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w Polsce w latach 2013–2015, 
które są realizowane zgodnie z metodologią Oslo w ramach Wspólnotowego Badania In-
nowacji (CIS – Community Innovation Survey).  Badania te przeprowadzono w ramach Pro-
gramu badań statystyki publicznej w tematach 1.43.02 – Innowacje w przemyśle (PNT-02) 
oraz 1.43.13 – Innowacje w sektorze usług (PNT-02/u). Pełna wersja badań realizowana jest 
na podstawie formularza modelowego przez narodowe urzędy statystyczne krajów Unii 
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Europejskiej i Norwegii dla lat parzystych, natomiast wersja skrócona – dla lat nieparzy-
stych – jest węższa pod względem zakresu przedmiotowego. Zarówno w badaniu skróco-
nym, jak i modelowym, badaniem pełnym objęto przedsiębiorstwa przemysłowe o liczbie 
pracujących 50 osób i więcej. Badaniem reprezentacyjnym objęte były przedsiębiorstwa 
przemysłowe, w których pracowało 10–49 osób oraz przedsiębiorstwa usługowe o liczbie 
pracujących 10 i więcej osób1.

Obiekty badania

Obiektami badania działalności innowacyjnej są przedsiębiorstwa przetwórstwa prze-
mysłowego (Sekcja C). Doboru jednostek do badań dokonano przy zastosowaniu Pol-
skiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, zgodnej ze Statystyczną Klasyfikacją Działalno-
ści Gospodarczej Unii Europejskiej (NACE Rev. 2):

Tabela 1. Przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego (Sekcja C) wg PKD

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe
PKD 
2007

Dział
Poziom 
techniki

10 Produkcja artykułów spożywczych Niska 
11 Produkcja napojów Niska 
12 Produkcja wyrobów tytoniowych Niska
13 Produkcja wyrobów tekstylnych Niska 
14 Produkcja odzieży Niska 
15 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych Niska 
16 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja 

wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania
Niska 

17 Produkcja papieru i wyrobów z papieru Niska 
18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji Niska 
19 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej Średnio-niska 
20

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
Średnio-
wysoka 

21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków 
i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

Wysoka

22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Średnio-niska 
23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych Średnio-niska 
24 Produkcja metali Średnio-niska 

1 Metodyka tego badania jest szczegółowo opisana w: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych 
w latach 2013–2015, GUS i US w Szczecinie, Warszawa 2016, ss. 7, 17–28.
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Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe
PKD 
2007

Dział
Poziom 
techniki

25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn 
i urządzeń

Średnio-niska 

26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych Wysoka
27

Produkcja urządzeń elektrycznych
Średnio-
wysoka 

28
Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

Średnio-
wysoka 

29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem 
motocykli

Średnio-
wysoka 

30
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

Wysoka lub 
średnio-
wysoka*

31 Produkcja mebli
Niska 

32 Pozostała produkcja wyrobów Niska 
33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń Średnio-niska 

*Według PKD 2007 NACE Rev.2: W dziale 30 wysoka technika – Produkcja statków powietrznych, statków 

kosmicznych i podobnych maszyn; średnio-wysoka technika – Produkcja lokomotyw kolejowych oraz ta-

boru szynowego, Produkcja wojskowych pojazdów bojowych, Produkcja sprzętu transportowego, gdzie 

indziej niesklasyfikowana.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w la-

tach 2013–2015, GUS i US w Szczecinie, Warszawa 2016, s. 20; Nauka i technika w 2015 r., GUS i US w Szcze-

cinie, Warszawa 2016, s. 195.

Klasyfikacja dziedzin działalności gospodarczej sekcji Przetwórstwo przemysłowe, 
uwzględniająca intensywność B+R (R&D intensity), została opracowana przez OECD. Ak-
tualna lista dziedzin obejmuje 4 kategorie2: 

1) intensywność działalności B+R poniżej 1%; niska technika, 
2) intensywność działalności B+R pomiędzy 1 i 2,5%; średnio-niska technika, 
3) intensywność działalności B+R pomiędzy 2,5 i 7%; średnio-wysoka technika, 
4) intensywność działalności B+R większa niż 7%; wysoka technika. 

2 Szczegółowe informacje dotyczące tej klasyfikacji można znaleźć w: Nauka i technika w 2015 r., GUS i US 
w Szczecinie, Warszawa 2016, s. 25 i 195.
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Wstępna analiza danych – dobór zmiennych 
diagnostycznych

Dla poprawności wyników uzyskanych w badaniu kluczowe znaczenie ma dobór zmien-
nych diagnostycznych. Określenie zestawu zmiennych opisujących jak najlepiej dane 
zjawisko nie jest łatwym zadaniem. Dokonując wyboru cech diagnostycznych należy 
kierować się następującymi kryteriami informacyjnymi [Ostasiewicz 1999]: 

 · uniwersalność – cechy powinny mieć powszechnie uznaną wagę i znaczenie w te-
macie analizy;
 ·  zmienność – cechy nie powinny być podobne do siebie w sensie informacji o bada-

nych obiektach, natomiast powinny mieć dużą zdolność różnicowania obiektów (wy-
soką zmienność);
 · ważność – wskaźniki, pod względem których badane obiekty trudno osiągają wyso-

kie wartości (istotne);
 · skorelowanie – wybrane wskaźniki powinny być słabo skorelowane między sobą, 

natomiast silnie skorelowane ze wskaźnikami wyłączonymi z analizy w drodze re-
dukcji.

Tabela 2. Potencjalne zmienne diagnostyczne innowacyjności przedsiębiorstw  
działów przetwórstwa przemysłowego w latach 2013–2015

Symbol Opis zmiennej
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

X1 
Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie w %

X2 Przedsiębiorstwa innowacyjne w %
X3 Przedsiębiorstwa, które wprowadziły nowe lub istotnie ulepszone produkty w % ogółu 

przedsiębiorstw danego rodzaju działalności
X4 Przedsiębiorstwa, które wprowadziły nowe lub istotnie ulepszone procesy w  % ogółu 

przedsiębiorstw danego rodzaju działalności
X5 Przedsiębiorstwa, które wprowadziły nowe lub istotnie ulepszone produkty i  procesy 

w % ogółu przedsiębiorstw danego rodzaju działalności
X6 Przedsiębiorstwa przemysłowe, które wprowadziły innowacje organizacyjne (w %)
X7 Przedsiębiorstwa przemysłowe, które wprowadziły innowacje marketingowe (w %)

Ekonomiczne aspekty działalności innowacyjnej
X8 Udział przychodów przedsiębiorstw przemysłowych ze sprzedaży produktów nowych 

lub istotnie ulepszonych w przychodach ze sprzedaży ogółem w 2015 r.
X9 Nakłady na działalność innowacyjną w tys. zł na 1 zatrudnionego
X10 Przedsiębiorstwa przemysłowe, które otrzymały publiczne wsparcie na działalność 

innowacyjną w  % liczby przedsiębiorstw przemysłowych aktywnych innowacyjnie wg 
działów PKD
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Symbol Opis zmiennej
Współpraca w działalności innowacyjnej

X11 Przedsiębiorstwa przemysłowe, które współpracowały z  innymi przedsiębiorstwami 
lub instytucjami w  zakresie działalności innowacyjnej w  % liczby przedsiębiorstw 
przemysłowych aktywnych innowacyjnie wg działów PKD

X12 Przedsiębiorstwa przemysłowe, które współpracowały w  ramach inicjatywy klastrowej 
w  % liczby przedsiębiorstw przemysłowych współpracujących w  zakresie działalności 
innowacyjnej wg działów PKD

Źródło: opracowanie własne.

W prezentowanym badaniu wybór zmiennych, jak już wcześniej wspomniano, był in-
spirowany badaniami działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych prze-
prowadzonymi w  ramach statystyki publicznej przez GUS i  US w  Szczecinie, zgodnie 
z międzynarodową metodologią Oslo. Potencjalne wybrane do analizy zmienne podzie-
lono, podobnie jak w  badaniach statystyki publicznej, na trzy grupy, wyróżniając ob-
szary charakteryzujące: działalność innowacyjną przedsiębiorstw, ekonomiczne aspekty 
działalności innowacyjnej oraz współpracę w działalności innowacyjnej (por. tabela 2).

W  pierwszym kroku wstępnej, formalno-statystycznej weryfikacji zmiennych 
sprawdzono, czy zmienne cechują się odpowiednio dużą zmiennością. Współczynnik 
zmienności liczony w oparciu o odchylenia standardowe dla każdej zmiennej znacznie 
przekroczył wartość progową (0,2), co oznacza, że wszystkie zmienne cechują się odpo-
wiednio dużą zmiennością (por. tabela 3). 

W  kolejnym kroku wstępnej analizy danych oceniono skorelowanie potencjalnych 
zmiennych (wskaźników) diagnostycznych celem redukcji i doboru finalnego zestawu 
wskaźników diagnostycznych. Do oceny skorelowania wykorzystano metodę parame-
tryczną [więcej na ten temat m.in. Śmiłowska 1997]. W wyniku jej zastosowania wyzna-
czone zostało skupienie, w którym cechą centralną jest X5, a cechami satelitarnymi X1, 
X2, X3, X4. Pozostałe zmienne: X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12 są cechami izolowanymi. Za-
tem do dalszej analizy zakwalifikowano cechę centralną i cechy izolowane, wyelimino-
wano zmienne satelitarne.

Tabela 3. Charakterystyki liczbowe potencjalnych zmiennych diagnostycznych

Zmienna Średnia Odchylenie standardowe Współczynnik zmienności
X1 25,33 11,88 0,47
X2 23,70 11,15 0,47
X3 17,85 10,31 0,58
X4 16,92 7,62 0,45
X5 11,05 6,50 0,59
X6 12,42 8,46 0,68
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Zmienna Średnia Odchylenie standardowe Współczynnik zmienności
X7 9,75 5,03 0,52
X8 10,96 7,22 0,66
X9 13,76 10,58 0,77
X10 26,58 7,82 0,29
X11 32,43 12,70 0,39
X12 21,20 18,26 0,86

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowując, ostatecznie do syntetycznej oceny innowacyjności i tym samym bu-
dowy rankingu innowacyjności przedsiębiorstw działów przetwórstwa przemysłowego 
przyjęto 8 wskaźników diagnostycznych: X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12. Jest to zestaw 
zmiennych charakteryzujących się dużą wartością informacyjną. Wybrane wskaźniki po-
traktowano jako stymulanty innowacyjności.

Syntetyczna ocena innowacyjności przedsiębiorstw 
działów przetwórstwa przemysłowego w latach 2013–2015

Celem badania jest liniowe uporządkowanie działów przetwórstwa przemysłowego pod 
względem innowacyjności. Do realizacji tego celu wykorzystano metodę wzorca rozwo-
ju Hellwiga, a obiekty pogrupowano metodą odchyleń standardowych. Metoda ta zakła-
da istnienie obiektu wzorcowego, w którym zmienne wejściowe przyjmują optymalne 
wartości. Wyznaczanie wartości wzorca rozwoju poprzedzone zostało doprowadzeniem 
wskaźników diagnostycznych do porównywalności, a następnie wykluczeniem ze zbioru 
wartości ujemnych. Zmienne znormalizowano posługując się klasyczną standaryzacją:

,

gdzie:
– średnia arytmetyczna kolejnej cechy, 
– odchylenie standardowe kolejnej cechy,
– wystandaryzowana wartość.

Postulat dodatniości zestandaryzowanych zmiennych  zapewniono stosując 
przekształcenie:

 ,
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gdzie:

 
oraz 

– odchylenie standardowe znormalizowanych zmiennych wejściowych.
Metoda Hellwiga dokonuje hierarchizacji obiektów poprzez porównania do wyzna-

czonego wzorca rozwoju. Współrzędne obiektu wzorcowego ( ) to maksymalne war-
tości standaryzowanych zmiennych , które  zestawiono w tabeli 4.

 (gdy cecha jest stymulantą).

Tabela 4. Wartości zmiennych dla obiektu wzorcowego

Zmienna X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12
Obiekt 
wzorcowy

4,7679 5,6191 4,5552 5,2868 5,5502 3,9234 3,8608 6,6747

Źródło: opracowanie własne.

Obiekty są hierarchizowane w oparciu o odległości od wzorca. Do obliczenia odle-
głości każdego z działów przetwórstwa przemysłowego od wzorcowego obiektu wyko-
rzystano metrykę euklidesową:

,                           j=1,2, …,m; i=1, 2, …, n,

gdzie:
– standaryzowane wartość zmiennych diagnostycznych ijx ,

 (dla stymulant).
W metodzie Hellwiga obiekty są porządkowane na podstawie wartości syntetycznej 

miary (wskaźnika) rozwoju:

, 
gdzie:

,

przy czym:

,
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Miara  przyjmuje zazwyczaj wartości z przedziału [0; 1]. Wartości te są tym wyższe, 
im dany obiekt jest mniej oddalony od wzorca. Warto więc te wartości uporządkować od 
największej do najmniejszej.

Ostatni etap obliczeń wiąże się z podziałem obiektów, działów przetwórstwa prze-
mysłowego, na klasy. Obiekty zostały pogrupowane zgodnie z metodą odchyleń stan-
dardowych. Przedziały zmienności wartości zmiennej syntetycznej dla poszczególnych 
klas kształtowały się następująco:

Tabela 5. Granice klas syntetycznego wskaźnika Hellwiga  innowacyjności 
przedsiębiorstw z działów przetwórstwa przemysłowego w Polsce w latach 2013–2015

Klasa I  ≥  0,427246
Klasa II 0,427246 >  ≥ 0,284831
Klasa III 0,284831>  ≥  0,142415
Klasa IV  < 0,142415

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki obliczeń, zgodnych z opisanymi powyżej etapami, a tym samym ranking in-
nowacyjności przedsiębiorstw działów przetwórstwa przemysłowego zawiera tabela 6:

Tabela 6. Ranking innowacyjności działów przetwórstwa przemysłowego dla lat 2013–2015

Nazwa działu
Nr działu 
według 

PKD
Miernik Klasa

Produkcja wyrobów tytoniowych 12 0,698957 1

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 30 0,481044 1

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz 
leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 21 0,422539 2

Produkcja urządzeń elektrycznych 27 0,420053 2
Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy 
naftowej 19 0,401448 2
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, 
z wyłączeniem motocykli 29 0,392477 2

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 26 0,385899 2

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 20 0,374068 2

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 28 0,333651 2

Produkcja napojów 11 0,31189 2
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Nazwa działu
Nr działu 
według 

PKD
Miernik Klasa

Produkcja metali 24 0,279634 3

Produkcja papieru i wyrobów z papieru 17 0,254148 3

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 22 0,245727 3

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 
niemetalicznych 23 0,238834 3

Pozostała produkcja wyrobów 32 0,213353 3
Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 18 0,212005 3
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn 
i urządzeń 25 0,205616 3

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 33 0,19843 3

Produkcja mebli 31 0,185026 3
Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; 
produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do 
wyplatania 16 0,17805 3

Produkcja artykułów spożywczych 10 0,146618 3

Produkcja wyrobów tekstylnych 13 0,131806 4

Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 15 0,088609 4

Produkcja odzieży 14 0,036055 4

Źródło: opracowanie własne.

Jak nietrudno zauważyć, działy przetwórstwa przemysłowego są uporządkowane od 
„najlepszego” do „najgorszego” według wartości syntetycznego miernika innowacyjności.

Na podstawie wartości miernika , uwzględniającego 8 cech przypisanych poszcze-
gólnym działom, można stwierdzić, że w latach 2013–2015 najbardziej innowacyjne były 
przedsiębiorstwa działu Produkcja wyrobów tytoniowych, dla którego wartość miernika 
Hellwiga wyniosła 0,698957. Innowacyjność tego działu jest zdecydowanie największa 
i wyraźnie odbiega od poziomu innowacyjności kolejnych działów przetwórstwa prze-
mysłowego w Polsce. Drugie miejsce w  rankingu z wartością wskaźnika 0,481044 zaj-
muje dział Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, który wraz z działem Produkcja 
wyrobów tytoniowych tworzy klasę I, najwyższy poziom innowacyjności.

Natomiast na klasę II, o  wysokim poziomie innowacyjności składają się przedsię-
biorstwa następujących działów przetwórstwa przemysłowego: Produkcja podstawo-
wych substancji farmaceutycznych oraz leków i  pozostałych wyrobów farmaceutycznych 
(0,422539), Produkcja urządzeń elektrycznych (0,420053), Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
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i  produktów rafinacji ropy naftowej (0,401448), Produkcja pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli (0,392477), Produkcja komputerów, wyrobów 
elektronicznych i  optycznych (0,385899), Produkcja chemikaliów i  wyrobów chemicznych 
(0,374068), Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (0,333651), Pro-
dukcja napojów (0,31189).

Klasa III jest najliczniejsza, zaklasyfikowano do niej aż 11 działów. Pierwsze miejsce 
w tej klasie zajmuje Produkcja metali, z maksymalną wartością wskaźnika innowacyjności 
wynoszącą 0,279634. Klasę III zamykają przedsiębiorstwa produkujące artykuły spożyw-
cze, których poziom innowacyjność wynosi 0,146618. 

Wyniki pokazują, że w  badanym okresie najmniej innowacyjne były przedsiębior-
stwa trzech działów: Produkcja wyrobów tekstylnych (0,131806), Produkcja skór i wyrobów 
ze skór wyprawionych (0,088609), Produkcja odzieży (0,036055). Obiekty te zostały zali-
czone do IV klasy rankingu.

Wykres 1. Ranking działów przetwórstwa przemysłowego według unormowanych 
wartości wskaźnika innowacyjności w Polsce w latach 2013–2015

Źródło: opracowanie własne.
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Dla lepszego zobrazowania różnic poziomu innowacyjności poszczególnych 
działów przetwórstwa przemysłowego, wartości syntetycznego miernika zostały 
unormowane w  taki sposób, aby dział o  najwyższym zmierzonym poziomie inno-
wacyjności osiągał wynik 100, a wszystkie pozostałe proporcjonalnie mniejszy (por. 
wykres 1).

Wartości miernika innowacyjności wskazują na duże zróżnicowanie działalności 
innowacyjnej przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego. Innowacyjnością po-
niżej 50 punktów charakteryzuje się aż 16 spośród 24 działów przetwórstwa prze-
mysłowego.

Tablica 7. Korzystne (1) i niekorzystne (0) poziomy cech diagnostycznych według działów 
przetwórstwa przemysłowego w Polsce w latach 2013–2015

Numer 
Działu*

Numer zmiennej
X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12

10

11 1

12 1 1 1

13

14 0 0 0

15 0 0

16

17

18

19 1

20

21 1

22

23

24

25

26

27

28

29 1

30

31 0
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Numer 
Działu*

Numer zmiennej
X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12

32 0

33 0 1

*Numery działów są zgodne z klasyfikacją GUS, (PKD 2007)

Źródło: opracowanie własnych na podstawie danych GUS.

Badając przyczyny zróżnicowania innowacyjności działów przetwórstwa przemysło-
wego, warto zwrócić uwagę na zmienne, których odległości od wzorca rozwoju były 
najwyższe bądź najniższe, przez co te zmienne miały duże znaczenie dla kształtowania 
się wartości syntetycznego wskaźnika innowacyjności danego działu.

Tabela 7 umożliwia  identyfikację działów, w których występuje:
a) najkorzystniejszy poziom danej cechy, co opisane jest symbolem 1,
b) najmniej korzystny poziom danej cechy, co opisane jest symbolem 0.

Pierwsze miejsce w rankingu innowacyjności zajął dział Produkcja wyrobów tytoniowych 
i, jak przedstawia tabela 7, przedsiębiorstwa tego działu uzyskały najkorzystniejszą wartość 

 aż w trzech kategoriach, takich jak: udział przedsiębiorstw, które wprowadziły innowa-
cje organizacyjne (X6), nakłady na działalność innowacyjną w tys. zł na 1 zatrudnionego (X9), 
odsetek przedsiębiorstw, które współpracowały w ramach inicjatywy klastrowej (X12). Przed-
siębiorstwa przemysłu tytoniowego, pod względem nakładów na działalność innowacyjną, 
wyraźnie górowały nad pozostałymi. Relatywnie wysokie nakłady na działalność innowacyj-
ność miały duży wpływ na ogólną innowacyjność działu tytoniowego, mierzoną miernikiem 
syntetycznym, i przyczyniły się do zajęcia pierwszego miejsca w rankingu innowacyjności. 

Z  kolei przedsiębiorstwa produkujące odzież, które zajęły ostatnie miejsce w  ran-
kingu innowacyjności, dzieli największy dystans do wzorca rozwoju, czego przyczyną 
są najmniej korzystne wartości następujących zmiennych diagnostycznych: X5 (udział 
przedsiębiorstw, które wprowadziły nowe lub istotnie ulepszone produkty i procesy),  
X8 (udział przychodów przedsiębiorstw ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie 
ulepszonych w przychodach ze sprzedaży ogółem) i X9 (nakłady na działalność innowa-
cyjną w  tys. zł na 1 zatrudnionego).

Tabela 8. Rozkład działów przetwórstwa przemysłowego ze względu na klasy  
innowacyjności i poziomy techniki

Klasy 
innowacyjności

Poziom techniki
Suma

Wysoka Średnio-wysoka Średnio-niska Niska

Klasa I 1 1 2
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Klasy 
innowacyjności

Poziom techniki
Suma

Wysoka Średnio-wysoka Średnio-niska Niska
Klasa II 2 4 1 1 8

Klasa III
5 6 11

Klasa IV 3 3

Suma 2 5 6 11 24

Źródło: opracowanie własne.

 Oceniając innowacyjność działów przetwórstwa przemysłowego, ich miejsce w ran-
kingu i klasie innowacyjności, warto, oprócz analizy wartości zmiennych diagnostycz-
nych, zwrócić jeszcze uwagę na poziom techniki reprezentowany przez dany dział. 
Rozkład działów według klas innowacyjności i poziomów techniki prezentuje tabela 8. 
Analizując informacje zawarte w powyższej tabeli, można przyjąć, iż działy odznaczające 
się wyższym poziomem techniki, tzn. większą intensywnością B+R, są na ogół bardziej 
innowacyjne, ale zdarzają się wyjątki. Wydatki na działalność badawczo-rozwojową są 
ważnym czynnikiem wpływającym na poziom innowacyjności przedsiębiorstw działów 
przetwórstwa przemysłowego.

W  klasie I, najbardziej innowacyjnej, znalazły się tylko dwa działy przetwórstwa 
przemysłowego: Produkcja wyrobów tytoniowych oraz Produkcja pozostałego sprzętu 
transportowego. Liderem innowacyjności w  okresie 2013–2015 zostały przedsiębior-
stwa działu Produkcja wyrobów tytoniowych, co jest pewnym zaskoczeniem. Dział ten 
zgodnie z  klasyfikacją OECD jest zaliczany do dziedzin przemysłu „niskiej techniki”. 
Drugi dział z Klasy I jest działem „średnio-wysokiej techniki”. Oceniając innowacyjność 
przemysłu tytoniowego warto zwrócić uwagę na jego specyfikę, małą liczbę przedsię-
biorstw funkcjonujących w tym dziale, jest ich tylko 9 [Rocznik Statystyczny Przemy-
słu 2017]. W klasie II o wysokim poziomie innowacyjności znajdują się przedstawiciele 
wszystkich poziomów techniki, ale liczba działów wysokiej i średnio-wysokiej techniki 
jest zdecydowanie większa niż działów niskiej i średnio-niskiej techniki. Z kolej klasa 
III o niskim poziomie innowacyjności składa się tylko z przedsiębiorstw działów niskiej 
i średnio-niskiej techniki. Klasa IV o najniższym poziomie innowacyjności zawiera tylko 
przedsiębiorstwa działów niskiej techniki.

Podsumowanie

Innowacyjność przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego została oceniona za po-
mocą metody syntetycznego miernika rozwoju Z. Hellwiga. Przeprowadzone badanie 
umożliwiło zbudowanie rankingu innowacyjności oraz wyodrębnienie czterech jedno-
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rodnych klas innowacyjności działów przetwórstwa przemysłowego. 
Należy pamiętać, iż każdy dział różni się od siebie i  wypada lepiej lub gorzej pod 

względem danego aspektu innowacyjności, ale wartość syntetycznego miernika innowa-
cyjności zależy przede wszystkim od wartości wszystkich zmiennych opisujących innowa-
cyjność tych działów. W niniejszym badaniu punktem wyjścia przy wyborze potencjalnych 
zmiennych diagnostycznych były wskaźniki innowacyjności, uwzględnione w badaniach 
działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych dla okresu 2013–2015, rea-
lizowanych przez GUS zgodnie z  metodologią Oslo. Zatem w  prezentowanym badaniu 
uwzględniono wszystkie dostępne, na tym poziomie agregacji, zmienne charakteryzujące 
innowacyjność przedsiębiorstw działów przetwórstwa przemysłowego. 

W latach 2013–2015 najbardziej innowacyjne, w świetle wskaźników diagnostycznych 
przyjętych do analizy, były przedsiębiorstwa przemysłu tytoniowego („niska technika”) 
oraz przedsiębiorstwa produkujące pozostały sprzęt transportowy („średnio-wysoka 
technika”). Ostatnie miejsca w rankingu innowacyjności zajmują działy „niskiej techniki”.

Syntetyczny miernik innowacyjności potwierdza oczekiwania w zakresie niskiej i śred-
niej innowacyjności, daje jednak pewne zaskakujące rezultaty dla czołówki rankingu.

Przy wyciąganiu wniosków należy brać pod uwagę m.in. obecność i zaangażowanie 
kapitału zagranicznego w poszczególnych działach przetwórstwa przemysłowego i tym 
samym transfer technologii z krajów o wyższym poziomie innowacyjności. Lokalizacja 
fabryk światowych koncernów tytoniowych w naszym kraju stawia Polskę na czołowym 
miejscu w UE pod względem nie tylko produkcji i eksportu gotowych wyrobów tytonio-
wych, ale również pod względem innowacyjności.

Należy pamiętać, że badanie zostało przeprowadzone na podstawie uśrednionych 
dla każdego działu wartości zmiennych. Zatem nie informuje ono o zróżnicowaniu inno-
wacyjności wewnątrz działu. W konsekwencji duże innowacyjne przedsiębiorstwa mogą 
oddziaływać na ogólną innowacyjność danego działu przetwórstwa przemysłowego.

Niepokojący jest fakt, że poziom innowacyjności, a tym samym rozwój polskiego prze-
mysłu przetwórczego, wciąż pozostaje w tyle za lepiej rozwiniętymi krajami. Jedną z najwięk-
szych słabości narodowego systemu innowacyjnego w Polsce są niskie nakłady na prace B+R 
oraz ich niekorzystna struktura. Badania obecności i znaczenia zagranicznego kapitału pro-
dukcyjnego w polskim przemyśle przetwórczym wskazują również na – nie w pełni zgod-
ne z oczekiwaniami – jego oddziaływanie na wzrost innowacyjności krajowego przemysłu. 
Kapitał zagraniczny nie jest w  znaczącym stopniu zainteresowany rozwijaniem w  Polsce 
produkcji wymagającej intensywnego wykorzystania kapitału ludzkiego, co dla rozwoju na-
ukochłonnych dziedzin produkcji jest zjawiskiem niekorzystnym [Grzelak, Starzyńska 2014].

Obliczony syntetyczny wskaźnik innowacyjności wskazuje na duże zróżnicowanie 
innowacyjności działów przetwórstwa przemysłowego. Poznanie przyczyn tego zróż-
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nicowania wymaga jednak przeprowadzenia bardziej czasochłonnych i  kosztownych 
badań pierwotnych, w których uwzględnione zostaną jeszcze inne, istotne zmienne opi-
sujące uwarunkowania i  bariery działalność innowacyjną przedsiębiorstw. Innowacyj-
ność przedsiębiorstw przemysłowych jest ważnym czynnikiem determinującym rozwój 
przedsiębiorstw i choć metodologia badań innowacyjności przedsiębiorstw jest wciąż 
rozwijana i udoskonalana, to już obecnie dostępne publikowane przez GUS wskaźniki 
innowacyjności stanowią cenne źródło informacji w ocenie ich innowacyjności. 

Wyznaczony miernik innowacyjności jest w opinii autorek artykułu wartościowym 
narzędziem oceniającym w syntetyczny sposób innowacyjność przetwórstwa przemy-
słowego w Polsce. Przeprowadzone badanie powinno być pewnym wskazaniem co do 
przyszłej polityki wspierania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przetwórstwa 
przemysłowego w Polsce.

Obserwując dynamiczne zmiany zachodzące w gospodarce światowej należy ocze-
kiwać, iż w przyszłości stopień zależności rozwoju społeczno-gospodarczego od inno-
wacji będzie się jeszcze pogłębiał. Powoduje to konieczność systematycznego pomiaru, 
oceny i rozwoju metodologii badań innowacyjności. Wyniki badań mogą być ważnym 
elementem wsparcia pro cesu kształtowania polityki innowacji.
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Competence of Seniors in Terms of Usage of Computer 
and Internet – Survey Results

Abstract: Information and communication technologies have crucial meaning for improving 

the standard of living for a growing number of elderly people in Europe. Introducing  techno-

logy into the lives of the elderly occupies an important place among the priorities of the EU.

In Poland, people over 50 years old are 42% of the citizens, but only 18% of Internet users 

belong to this group. In terms of the use of the network by the elderly, Poland occupies one 

of the last places among European Union countries. At the same time, Poles aged 50+ have 

significantly lower IT competencies compared to people aged 16–49.

People over 50 often consider the Internet as a domain of young people and see nothing 

interesting for themselves.

The purpose of the article was to present the results of a questionnaire survey on the knowledge 

and usage of computers by seniors. The survey was conducted in 2017 in the group of students 

of the Third Age University. The article present the skills assessment of students of the University 

of the Third Age in Cracow, operating at the University of Agriculture, within computer operation, 

methods of searching for information and communicating with the use of Internet messengers.

The questions included in the questionnaire focused on basic computer skills, using the 

Internet, network activity through social media and making transactions via the Internet.

Key words: information technologies, elderly people, surveys

Introduction

The technological progress and the demographic processes, among which a significant 
role is played by the extending life expectancy, as well as the desire to maintain mentally 
and physically active for as long as possible after retirement resulted in the increase in 
the number of educational programmes addressed to elderly people.
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The global information society expects a citizen who is familiar with the necessary 
data communication tools and is able to communicate via e-mail with other people or 
various institutions.

Those skills are taught professionally, among others, by Universities of the Third Age 
(UTA), which enable older people to satisfy such needs as: self-education, staying and 
working within a group, acceptance, expansion of knowledge and skills, spending of free 
time, mental and physical stimulation, learning about new technologies and methods of 
communication, as well as create an opportunity to pursue interests [Półturzycki 1991, p. 
155]. When preparing curricula for seniors, each adult education specialist is aware that 
such people lean more towards practical thinking than towards theoretical discussions. 
Therefore, the offer of UTAs has many practical courses within computer operation or 
foreign language learning [Borczyk, Zacłona 2014, p. 9].

The problem of ageing society and the related dynamic growth of the environment 
of senior organisations in Poland and in Europe resulted in the subject matter of educa-
tion for and stimulation of elderly people becoming extremely important and noticed 
by state authorities, EU institutions and numerous international organisations. Both do-
cuments of the Council of Europe as well as many reports prepared by other European 
institutions emphasise that the role of life-long education increases along with the deve-
lopment of the knowledge-based society. The principle of knowledge for all, learning for 
the whole life also constitutes an important foundation of the Lisbon Strategy.

In connection with the aforementioned documents, many various initiatives have been 
undertaken in Poland, aiming at, among others, development of life-long education and social 
stimulation of elderly people, counteracting of their social exclusion and age discrimination. 

Issues regarding elderly people discussed are mostly in reports and programmes 
designed to prevent the exclusion of seniors. It also became the object of interest of 
scientific environments. Psychological aspects of the ageing process were presented in 
the works of such people as B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska [2006], I. 
Stuart-Hamilton [2006]. In turn, Skrzypczak [2010] examined the importance of elderly 
people in the development of the local community, and J. Semków [2008] along with 
Kaczmarczyk and E. Trafiałek [2007] and Posłuszna [2012] pointed out in their works the 
importance of stimulation of elderly people. 

In Poland, research on elderly people’s satisfaction with life were carried out, among 
others, by: M. Braun-Gałkowska [2006] and M. Dzięgielewska [2006]. Halicka [2004, 
pp.  34–40], when examining this problem, emphasises that it depends on numerous 
factors. Among them, she deemed the most important to be the health condition, the 
family situation, the economic situation and the activity; she also added that social rela-
tions are significant as well.
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Trafiałek [2007] noticed that a new lifestyle after retirement had appeared in the whole 
civilised world, particularly focusing on sport, social life, as well as expansion of interests.

Education lasting throughout the whole life, leading to the growth in the general 
education level of the society, increase in the competences of elderly people and estab-
lishment of the image of a person learning his or her whole life has become the method 
to introduce a vision of the society for all age groups, proposed by experts of the United 
Nations [Kozieł, Trafiałek 2007, pp. 104–108].

As can be noted, a significant role for seniors – apart from the health condition – is 
played, among others, by social relations and expansion of interests. In such dynami-
cally changing times, when knowledge becomes outdated and communication means 
change very rapidly, a large role is played by familiarity with modern technologies and 
being able to communicate using them. Their use may constitute a challenge for many 
seniors. The purpose of the article is to present the skills assessment of students of the 
University of the Third Age in Cracow, operating at the University of Agriculture, within 
computer operation, methods of searching for information and communicating with the 
use of Internet messengers.

The origin and the special character of operation 
of Universities of the Third Age

Universities of the Third Age, established all over the world ever since 1973, serve to im-
prove the life conditions of elderly people and expand their knowledge about modern 
technologies.

The first such university was founded in France by Pierre Vellas, the professor of social 
sciences at the University of Toulouse. In the second half of the 19th century, similar univers-
ities were created also in other countries, e.g. in Spain, Belgium, Brazil, Canada, and Italy. 

The definition of a University of the Third Age is very broad. What mainly connects 
these institutions is its name and objectives, as well as the specific group of students.

In the classic division, we can distinguish the following types of Universities of the 
Third Age [Wnuk, Marcinkowski 2012]:

 – French – an UTA strictly associated with a university, where large focus is put on edu-
cational activities;

 – British – based on self-organisation of elderly people, operating mostly in the form 
of an association, usually not associated with a university, with a rather recreational 
nature;

 – Canadian – combining the activity of an association and a university, namely educa-
tion and recreation;
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 – south-American – created as a result of a bottom-up initiative of elderly people who 
work with troubled youth, socially involved (it can be compared to running correctio-
nal business operations);

 – Chinese – undertaking creative and artistic actions, dealing with promotion of the 
arts, from flower-arranging to handicraft.

In Poland, the idea to create an UTA appeared as early as in 1975, when in the first fa-
cility of this type was established in Warsaw. In the 1980s and 1990s, the UTA movement 
was developing rather slowly. The largest number of UTAs was established in 2007, when 
more UTAs were created in one year than during the first 25 years of the development of 
this movement (Figure 1). 

Figure 1. Number of Universities of the Third Age in Poland in 1975–2015

Source: Universities of the Third Age in the academic year 2014/2015, 2016, Central Statistical Office 

(GUS), Warsaw, p. 40.

Currently, UTAs in Poland operate in two forms: the traditional – French one, and the 
new – British one. The French form assumes that a student at the UTA may be any person 
who completed university education, and lectures are held by representatives of the 
university staff at which the UTA operates. On the other hand, according to the British 
forms, a student may be any senior, and the education is not supported by a university 
(universities are run by non-governmental institutions) [Zgliczyński 2012].
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Chart 2. Number of Universities of the Third Age operating in Poland in 2015

Source: www.stat.gov.pl,  access: 22.11.2015.

Access to the educational offer for senior citizens in particular voivodeships is very 
diverse. In 2015, the largest number of universities were in the Mazowieckie (55), Kujaw-
sko-Pomorskie and Śląskie Voivodeship (49). In turn, the smallest number of universities 
of the third age operated in the Podkarpackie (13), Podlaskie (11) and Świetokrzyskie Vo-
ivodship (6).

In the times, when more and more apartments have a PC or a laptop, and Internet ac-
cess becomes more and more common, which results from the implementation of the go-
vernment operational programme Polska Cyfrowa (Digital Poland) [GUS 2015] concerning 
common access to fast Internet and user-friendly public e-services, one of the UTAs’ activi-
ties of great interest to students is the organisations of PC operation courses. These cour-
ses may affect the implementation of the assumptions of the aforementioned programme 
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with regard to the growth in digital competences of seniors, especially considering the fact 
that, in 2011–2015, the percentage of people regularly using a computer, i.e. at least weekly, 
grew systematically.

Figure 2. Percentage of households using a computer with access to the Internet 
in 2003–2015

Source: www.stat.gov.pl, access: 22.11.2015.

The share of regular computer users in the overall number of people aged 16–74 in 
2015 amounted to 64.8%. The percentage of seniors using a computer is much lower, 
and at that time amounted to 31.05%, but it was constantly growing. People aged 
65–74, as compared to 2011, became more active in using modern technologies, with 
their number in 2015 increasing by as much as 46% (Table 1). It is worth emphasising 
that, in terms of the examined characteristics, it is the most dynamically changing va-
lue from among all the analysed age groups surveyed by the Central Statistical Office 
(GUS). It is significant in this case that the group of seniors is joined by people who 
used computers in their professional career and became familiar with the advantages 
of both computers and the Internet.
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Table 1. People aged 55–74 regularly using a computer in % of all people from the 
given group

Age group 2011 2012 2013 2014 2015
55–64 31.6 31.5 33.3 39.4 42.0
65–74 10.8 14.9 16.5 20.1 20.1

Source: Information society in Poland, research findings for 2011–2015, 2015, Central Statistical Office (GUS), 

Warsaw, p. 40.

The percentage of households with an Internet connection at home is also systema-
tically increasing. In 2015, more than three fourth of households (75.8%) had access to 
the Internet at home. As compared to 2011, the number of households using the Internet 
has increased by 9.2%.

Research findings

The aforementioned data indicate a growing interest in the use of a computer and web 
services among elderly people, which is confirmed by the study, the purpose of which 
was to examine the competences of UTA students within computer and Internet literacy, 
conducted in October 2017 at the University of the Third Age in Cracow. The UTA has 
been operating at the University of Agriculture of Cracow since 2010, and from the very 
beginning – apart from lectures, trips and language courses – it has been offering cour-
ses in the scope of the basics of PC operation to students.

From the group of 352 people who began studying at the UTA in Cracow in 2017, the 
questionnaire concerning computer and Internet literacy was filled in by 208 people, 
177 of which had some IT competences, while 31 people responded that they have no 
computer skills. The analysed group consisted of students of the first and the second 
year of study, as well as students of postgraduate study programs aged from 61 to 82, 
including 83.97% of women and 16.03% of men, mostly from Cracow, the neighbouring 
towns and villages. 

The surveyed group of people is dominated by people aged 65-70, which constitutes 
51.98% of all respondents. Women at this age constituted 44.67% of the surveyed wo-
men, while men – 37.03% of all of the surveyed men. The least numerous group consists 
of men over the age of 75.
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Table 2. Distribution of the respondents based on gender and age

Age
Women Men Total
N % N % N %

60–64 33 22.00 7 25.91 40 22.60
65–70 67 44.67 10 37.03 77 51.98
71–75 34 22.67 9 33.36 43 16.38
Over 75 16 10.66 1 3.70 17 9.04

Total 150 100 27 100 177 100 

Source: own calculations (N=177) on the basis of surveys.

The majority of students were women living in Cracow who had completed university edu-
cation. The smallest group were men with secondary education living in the vicinity of Cracow.

Table 3. Distribution of the respondents based on the place of residence, gender and 
education

Place of residence

Cracow Vicinity
Total
 

Education Women Men Women Men

High school 39 6 9 4 58

University 92 12 10 5 119

Total 131 18 19 9 177

Source: own calculations (N=177) on the basis of surveys.

When commencing the analysis of computer competences of students of the Univers-
ity of the Third Age in Cracow, we began with questions concerning starting and ending 
work on the Windows operating system. Little more than 2% (2.25%) of computer users 
responded that they are unable to start-up a computer, adding that, in most cases, the 
computer is turned on by members of the immediate family. The surveys proved that most 
people use the computer on their own (97.75%). They perform the basic actions on the 
PC without the assistance of third parties; actions such as copying or deleting content in 
a document, as well as creating catalogues and saving files (63.27%). In the interviews con-
ducted by the authors during computer courses, the participants frequently emphasised 
that they are able to search for some information using the Internet, but they lack the basic 
knowledge concerning computer terminology or operation. The results of the survey indi-
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cate that 37.28% of people need assistance of the family when saving files created on their 
own. A considerable group of respondents cannot download and save on the hard drive 
documents found on the Internet (41.24%). Courses help supplement this knowledge, as 
they allow their participants to systematise and expand the possessed knowledge.

The respondents were asked to provide their subjective assessment of their computer 
skills on a scale of 1 to 5, where 1 meant no computer skills, and 5 – fluent computer lite-
racy. The largest group (41.24%) of all respondents indicated average computer literacy 
at the level of 3. Almost 3% of people stated that they possess this skill at a very low level, 
whereas 8.47% assessed their skills very highly. The χ2 independence test was used to ve-
rify a hypothesis concerning the lack of an association between the level of education of 
the respondents and the PC operation skills. It was verified positively, which means that 
the educational background had no impact on knowledge concerning the PC operation.

Another question concerned knowledge of how to handle the most popular of all 
text editors offered in the Microsoft Office package. In this case, 32% of all respondents 
assessed their skills in this respect as poor, whereas 29.94% as good. Familiarity with the 
Internet and the ability to search for necessary information with its aid is quite common 
among the surveyed people. Within the group of people using the computer, as many as 
97.17% indicated that they also use the Internet (Figure 3). The most common activity of 
seniors is searching for information on the Internet, which is confirmed by observations 
made in the course of the PC operation courses conducted by the authors. 

Figure 3. Subjective assessment of skills within computer operation, searching for  
information on the Internet and familiarity with the Word text editor

Source: own calculations (N=177) on the basis of surveys.
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Seniors demonstrated great command of the majority of web browsers present on 
the market. The largest group indicated Google Chrome (79.66%) and Mozzila FireFox 
(61%), and more than a half of the respondents also chose Internet Explorer (52.54%). The 
least known is Opera, which was recognised only by 11% of the respondents (Figure 4).

When searching for information, seniors most often used the Google Chrome brow-
ser – it was indicated by over 55% of people. In turn, 34.46% of all respondents indicated 
Mozilla FireFox. It was surprising that so few people use the browser offered together 
with the Microsoft Office package. Despite the fact that it is familiar to over half of the 
surveyed people, Internet Explorer is used by little more than 8% of the respondents.

Figure 4. Number of respondents using selected web browsers

Source: own calculations (N=177) on the basis of surveys.

The largest group of respondents is searching the Internet for information on public 
transport timetables (80%), also numerous were answers indicating searching for news 
(77.4%) and general information. Checking the weather forecast was also very popular 
(67.79%) (Figure 5).
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Figure 5. Information most often searched on the Internet by the surveyed group of seniors

Source: own calculations on the basis of surveys (N=177).

A  large group of people (28.25%) did not use any services offered on the Internet 
within one month preceding the survey.

Services used most often by other respondents included bank services (62.71%), 
while the seniors significantly less frequently download free music or movies from the 
Internet (27.68%), and only 10.16% downloaded paid newspapers or games. In the cate-
gory of other services, which accounted for 10.17% of responses, the seniors indicated, 
among others, making an appointment with a physician via the website www.znanyle-
karz.pl, buying medicines in online pharmacies or attending foreign language courses.

The vast majority of people using the computer had an email account (89.27%) and 
used it. The majority of the respondents correctly recognised the meaning of the @ sym-
bol as a sign used in an e-mail address (85.31%), while 11.29% of people did not know 
where this sign is used. When asked to indicate the proper e-mail address, 74% of the re-
spondents selected the proper answer, 7% indicated the wrong one, and 18% answered 
that they did not know the answer to this question. Slightly worse results were obtained 
in answer to the question about knowing the correct website address: the proper ans-
wer was given by 67% of the respondents, 11% selected the wrong one, and 21% did not 
know the elements a website address contains.

More than a half of the respondents (64.97%) communicates with friends and family 
via online messengers. The most popular one is Skype (45,20%), while 33.90% of the 
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respondents had a Facebook account. Twitter is much less popular among seniors – 
only 2.26% used this type of service. People communicating via Skype often also 
used Facebook or Twitter. Other messengers included Gadu-Gadu and the much less 
well-known Viber.

When presented with the opportunity to choose several answers, the surveyed people 
most often indicated that – to connect to the Internet – they choose a laptop (65.54%), 
while a  PC ranked on the second place (46.33%), and connecting to the Internet using 
a mobile phone was equally popular (42.94%). Only 18% of the respondents used a tablet. 

Of all devices which the users connected to the computer, the seniors most often in-
dicated a mobile phone (67.80%). A printer was slightly less popular – owned by 62.15% 
of seniors. More than a half of the respondents used a camera (51.17%), while the least 
popular among the group of elderly people was the use of a scanner (20.34%). 

Nearly a  half of all seniors usually spent up to 3 h (49.72%) a  week in front of the 
computer, 31% of people indicated that they spend from 3 to 8 hours a week in front of 
the computer, while 13.56% devoted approximately 2 hours a day to this activity. There 
is also a  sparse group of people who devote their time to work on the computer for 
a period exceeding 4 h a day, but it constituted little more than 4% of all respondents.

When it comes to transactions entered into over the Internet, the seniors are rather 
cautious and only 51% of the surveyed people made purchases this way. It seems that 
this percentage will increase with time along with the expanding offer of superstores 
concerning home delivery of the purchased goods and along with the increase of com-
puter competences of seniors. It is certainly a very attractive form of purchasing, espe-
cially for the elderly living in blocks of flats without lifts, which was emphasised by the 
participants of computer courses carried out by the authors.

Out of all 91 surveyed people who made purchases over the Internet, almost half of 
them bought books and audiobooks (49.45%), purchases of electronic equipment were 
also very popular (41.76%), as well as clothing and shoes (39.56%), while 1/4 of the survey-
ed people bought cosmetics over the Internet. The respondents also ordered toys and 
children products (19.78%). A small number of people bought medications over the In-
ternet (8.79%). The smallest percentage of the respondents – only 6.59% – bought food 
products (Figure 6). The χ2 independence test was used to examine the relation between 
the respondent’s gender and the tendency to purchase goods via the Internet, and it 
was noticed that women made purchases over the Internet much more often. The same 
method was used to examine the relation between the tendency to make purchases and 
the fact that the examined person lives alone or with a family. The results indicated that 
purchases over the Internet were most often made by people living together with the 
immediate family.



115

Competence of Seniors in Terms of Usage of Computer and Internet – Survey Results

Figure 6. Products most often purchased online 

Source: own calculations, N=91 on the basis of surveys.

Within the group of the surveyed seniors, only 8% ever sold goods or services over 
the Internet. In the most of the cases it was furniture shoes or children clothes. One per-One per-
son sold a car in the Internet.

In the future, the authors intend to conduct the survey also in smaller towns and rural 
centres, in order to compare the obtained results and create an image of the computer 
and Internet literacy among a greater population of seniors. The presented results are 
thus a basis for further research. Especially considering the fact that such a subject mat-
ter of research is not widely spread in the subject literature.

Conclusions

The group of retirees is more and more frequently joined by people who worked using 
a  computer to a  smaller or larger extent in their professional life. Many respondents 
emphasised that computer skills in their case were limited only to the use of speciali-
sed programs related to the specific character of the company they worked at and the 
position they held. In the interviews conducted during the PC operation courses, the 
participants most often listed programs related to sales, storage and accounting records. 
Currently, the group of retired seniors plans to still remain active and pursue their inte-
rests. This is made possible by classes provided at Universities of the Third Age. They par-
ticipate in the organised lectures, courses and events or expand their knowledge on their 
own. Many of them wish to start studies for the enjoyment, to acquire new competences 
or to maintain their intellectual capacity.
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A large group of the surveyed people had learnt the basis of the PC operation on 
their own, and the majority of them assessed their skills as average. The surveyed pe-
ople willingly searched for information on the Internet, mainly concerning timetables, 
general information and news.

Relatively very few people could operate text editor Word, what results from the fact 
that this ability was not needed while fulfilling their professional duties.

More than a half of the respondents (64.97%) communicates with friends and family 
via online messengers. The most popular one is Skype (45,20%), while 33.90% of the 
respondents had a Facebook account.

The surveyed seniors are rather cautious when it comes to buying goods and servi-
ces over the Internet, and a very sparse group of people sold goods over the Internet.

The majority of the respondents spent up to 3 hours a week in front of the computer, 
but there was a group that used the Internet approximately 4 hours a day.

As demonstrated by the quoted publications of the Central Statistical Office (GUS) 
and the results of the conducted surveys, the seniors are becoming more and more acti-
ve on the web. Especially considering the fact that obtaining new competences, such as 
computer skills or command of foreign languages, overcomes the causes of social exclu-
sion and affects the personal development of seniors. Similarly, development of the idea 
of creating UTAs, expansion of the offer of courses for small groups may become a way 
to empower and limit the social exclusion of elderly people.

It thus seems appropriate to diagnose various aspects of the quality of life of elderly 
people, including their IT competences, which may be used in planning of the social 
policy towards this group of citizens in the future.
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Zastosowanie Google Trends do analizy sezonowości 
podaży pracy w Polsce

The Use of Google Trends in the Analysis of the Seasonality  
of Labor Supply in Poland

Abstract: The article discusses the issue of using Google Trends to study labor supply in Po-

land. The conducted analysis indicates high functionality of this application both in terms 

of access to data and the possibility of statistical inference based on them. The obtained 

results allow to claim that the supply of labor is characterized by statistically significant 

seasonality. The slightest interest in taking up a job falls on December.

Key words: seasonality, unemployment, Google Trends, job, internship

Wprowadzenie

Analiza podaży pracy jest nieodłączną częścią badań społeczno-gospodarczych. Prob-
lematyka ta stanowi element szeroko rozumianych badań rynku pracy, nie jest jednak 
popularnym przedmiotem analiz naukowych oraz badań eksperckich o charakterze em-
pirycznym, w tym mających charakter komercyjny. Sytuacja ta wynika z trudności w do-
stępie do pierwotnych źródeł danych. Niezwykle użyteczne w tym zakresie mogą okazać 
się analizy oparte na danych generowanych za pomocą aplikacji Google Trends, która 
stanowi w pełni zautomatyzowane narzędzie na bazie zapytań internautów. W przypad-
ku prowadzonej w sposób systemowy sprawozdawczości publicznej, obejmującej rynek 
pracy, brakuje tego typu rozwiązań. Zakres i rodzaj pozyskiwanych za pomocą Google 
Trends danych predestynuje generowane zasoby do analizy podaży pracy. Tymczasem 
dominujący w polskim systemie sprawozdawczym przekaz oparty jest na statystykach 
podsumowujących pochodzących z publicznych baz danych, co sprawia, że mają one 
niewielki związek z problematyką podaży pracy.
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Zidentyfikowana w przeprowadzonym procesie badawczym luka poznawcza pozwoli-
ła sformułować następujące pytania badawcze, bezpośrednio nawiązujące do funkcjonal-
ności Google Trends: jak skutecznie badać podaż pracy, kiedy najlepiej szukać pracy i kiedy 
najłatwiej znaleźć pracownika. Postawiona na tym gruncie hipoteza badawcza sprowadza 
się do weryfikacji przypuszczenia, iż poszukiwanie przez internautów ofert pracy lub in-
nych form aktywności zawodowej (np. w ramach stażu) ma charakter sezonowy. Wpraw-
dzie otrzymane wyniki nie są odkrywcze, to ich podstawową wartość należy łączyć z ich 
wysoką jakością i realną alternatywą dla danych gromadzonych w rejestrach publicznych.

Celem artykułu jest prezentacja możliwości wykorzystania aplikacji Google Trends 
do analizy podaży pracy w Polsce w zawężeniu do populacji osób poszukujących pra-
cy. Przedmiot badań stanowi analiza sezonowości „zapytań internautów poszukujących 
pracy lub stażu” w  latach 2004–2017. Empiryczny charakter opracowania opartego na 
danych ilościowych (szeregach czasowych) pozyskanych z Google Trends determinuje 
zastosowanie narzędzi statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego, a w szczegól-
ności miar położenia oraz dekompozycji szeregów czasowych w zakresie wyznaczania 
wahań okresowych. Umocowanie teoretyczne podjętego problemu badawczego wpi-
sane zostało w studia literaturowe. Wymiar poznawczy badania ma kontekst metodolo-
giczny obejmujący źródła danych oraz narzędzia analityczne możliwe do zastosowania 
w badaniach podaży pracy. Z kolei wymiar aplikacyjny sprowadza się do wyznaczenia 
skali i sezonowości zjawiska „poszukiwania pracy” w oparciu o dane Google Trends. Wy-
korzystanie tego bezpłatnego instrumentu może z powodzeniem uzupełniać, a w nie-
których obszarach zaspakajać potrzeby informacyjne w łatwy i tańszy sposób w porów-
naniu do innych obecnie stosowanych rozwiązań.

Podaż pracy jako element analizy rynku pracy

Wzmożone zainteresowanie zmianami dokonującymi się na rynku pracy ma odzwier-
ciedlenie w licznych publikacjach oraz raportach z tego zakresu. Coraz bardziej pojemne 
zbiory danych oraz towarzyszące im opracowania tworzą niezwykle ważne zasoby w wy-
miarze poznawczym i aplikacyjnym. Dostępne informacje, wnioski oraz rekomendacje 
znajdują się w centrum zainteresowania zarówno instytucji publicznych, przedsiębior-
ców, jak i sektora nauki. Systematyczny monitoring łączony jest dzisiaj z planowaniem 
strategicznym oraz próbami precyzyjnego parametryzowania różnorodnych obszarów 
aktywności społeczno-gospodarczej. Krajowy dorobek badawczy z  zakresu analiz ryn-
ku pracy jest bardzo bogaty. Na przestrzeni minionych lat powstały liczne opracowania 
m.in. w ramach zintensyfikowanej współpracy instytucji publicznych z sektorem nauki. 
W wielu przypadkach stroną inicjatywną była instytucja rządowa lub samorządowa, co 
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niejednokrotnie związane było z realizacją projektów europejskich. W praktyce znaczną 
część podjętych w  minionej dekadzie badań i  otrzymane w  ich ramach wyniki należy 
z  perspektywy czasu sklasyfikować jako doraźne i  fragmentaryczne opisy płaszczyzny 
poznawczej. W  wielu przypadkach były to bowiem incydentalne zdarzenia, niemające 
z założenia związku z  innymi projektami badawczymi lub których ciągłość lub cyklicz-
ność nie została wprost założona.

Na bogaty dorobek obejmujący badania rynku pracy składają się zarówno analizy o cha-
rakterze teoretycznym, przeglądowym, jak i praktycznym [m.in.: Góra, Sztanderska 2006; 
Górniak, Mazur 2011; Karpowicz 2007; Wiśniewski, Zawadzki 2010; Jegorow 2014]. Obszerny 
dorobek poznawczo-aplikacyjny tworzą również liczne regionalne i  lokalne badania em-
piryczne [m.in.: Jankowski 2013; Jegorow, Krawczyk 2011; Jegorow, Krawczyk 2014]. Podaż 
pracy, determinowana przez zasoby siły roboczej, choć należy do jednych z kluczowych 
kategorii opisujących rynek pracy, to w praktyce badawczej jest kategorią marginalną. Pre-
zentowane w ramach statystyki publicznej dane i ekspertyzy z zakresu podaży pracy wpi-
sują się w Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności Głównego Urzędu Statystycznego 
(BAEL) oraz Badania Ankietowe Rynku Pracy Narodowego Banku Polskiego (BARP). W obu 
przypadkach podstawowym narzędziem badawczym jest ankieta.

W ogólnym podejściu przyjmuje się, że podaż pracy obejmuje liczbę osób zatrudnio-
nych oraz skłonnych do podjęcia pracy [Księżyk 2012, ss. 197–198]. Należy jednocześnie 
zaznaczyć, że jest to termin nieprecyzyjny [Góra, Sztanderska 2006, s. 11], co należy łączyć 
z problem niejednoznaczności w interpretowaniu danych. Złożoność problematyki spra-
wia, że badania podaży pracy nie stanowią popularnej kategorii analitycznej. O ile pomiar 
struktury zatrudnienia oparty jest na „twardych” danych, o tyle potencjał siły roboczej ma 
charakter szacunkowy. Analizy podaży pracy mogą być klasyfikowane w sposób wielora-
ki. W wymiarze ogólnym zasadniczy podział opiera się na podejściu strukturalnym i nie-
strukturalnym. W pierwszym przypadku kluczową rolę odgrywają rozwiązania systemowe 
związane przede wszystkim z zabezpieczeniem społecznym osób pozostających bez pra-
cy. Nie bez znaczenia pozostają zatem aspekty związane z czynnikami stricte społecznymi. 
Wymiar ten wymaga włączenia w badania podaży pracy cech jakościowych. W przypadku 
analiz niestrukturalnych nie jest to wprawdzie zakres obligatoryjny, lecz jednocześnie nie-
zwykle pożądany. Oba typy badań powinny uzupełniać się wzajemnie.

Google Trands jako źródło danych badawczych

Aplikacja Google Trends zwraca odsetek zapytań dotyczących wskazanego hasła lub fra-
zy w wyszukiwarce Google (nie są to zatem bezwzględne liczby wyszukiwań). Genero-
wane zbiory danych są znormalizowane do skali od 0 do 100 [Koszewska i in. 2014, s. 26]. 
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Wartość 100 określa punkt wyznaczony skalą czasu (minuta, godzina, dzień, tydzień lub 
miesiąc), na który relatywnie przypadło najwięcej zapytań w wybranym przedziale czasu, 
stanowiącym podstawowy układ odniesienia analizy. Narzędzie dostarcza ponadto możli-
wość wygenerowania rozkładu przestrzennego zapytania w zawężeniu do poziomu NUTS2 
(w Polsce jest to poziom województwa). Google Trends pozwala zatem na określenie liczby 
operacji wyszukiwania podanego zapytania w stosunku do całkowitej liczby operacji wy-
szukiwania w przeglądarce Google dokonanych w tym samym czasie. Narzędzie pozwala 
również na dokonywanie porównań wybranych zapytań w sposób łączny, tj. wyznaczony 
układem odniesienia najbardziej popularnego w zbiorze hasła lub frazy. Wygenerowanie 
informacji zwrotnej nie jest jednak zawsze możliwe. Ograniczenia pojawiają się w przypad-
ku zapytań chrakteryzujących się relatywnie niewielką popularnością.

Dane dostępne w  aplikacji Google Trends stanowią alternatywę dla innych źródeł 
danych, które są niedostępne w istniejących zbiorach bądź pojawiają się z opóźnieniem 
lub których kolekcja jest czasochłonna i kosztowna. Zaletą wykorzystania zapytań z wy-
szukiwarek internetowych jest szybkość i  dostępność [Bulczak 2014, s. 87]. Istotność 
i precyzja informacji pochodzących z wyszukiwarek internetowych w identyfikowaniu 
procesów społecznych i gospodarczych oraz ich prognozowaniu ma pokrycie w syste-
matycznie zwiększającym się dorobku naukowym, obejmującym m.in. kwestie kwanty-
fikacji zachowań handlowych na rynkach finansowych [Preis, Moat, Stanley 2013], moni-
torowanie rynku samochodów [Carrière-Swallow, Labbé 2013], analizy finansowe, w tym 
ryzyko inwestycyjne [Kristoufek 2013], cykl życia produktu [Mularczyk, Zdonek  2014], 
prognozy stopy bezrobocia [Sochańska 2015], prognozy konsumpcji prywatnej [Vosen, 
Schmidt 2011] czy krótkoterminowe prognozy wskaźników ekonomicznych na przykła-
dzie sprzedaży samochodów, wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, planowanie miejsc 
docelowych podróży i zaufania konsumentów [Choi, Varian 2012]. Na uwagę zasługuje 
również wysoki poziom użyteczności Google Trends w tematyce medycznej. Badacze 
wskazują na wyższy poziom dokładności otrzymywanych za pośrednictwem tej aplika-
cji wyników w porównaniu do badań tradycyjnych. Przykładem są takie obszary badaw-
cze, jak: epidemiologia [Carneiro, Mylonakis 2009], borelioza [Seifter i  in. 2010], grypa 
[Pelat i in. 2009], nowotwory [Cooper i in. 2005], zabójstwa [Koszewska i in. 2014].

Google Trands jako źródło danych z zakresu podaży pracy

Analityka oparta na danych wygenerowanych za pośrednictwem Google Trends w dużej 
mierze sprowadza się do właściwego doboru zapytań. W przeprowadzonej analizie przy-
jęte zostały cztery hasła: „oferty pracy”, „oferta pracy”, „praca” oraz „staż”. Ich ostateczny 
wybór poprzedzony został analizą „podobnych zapytań” generowanych w Google Trends 
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oraz licznymi symulacjami. W oparciu o uproszczoną analizę graficzną (wykres 1) można 
sformułować przypuszczenie o występowaniu wahań sezonowych (w układzie miesięcz-
nym), na co wskazują wyraźne odchylenia od trendu. 

Wykres 1. Szeregi czasowe zapytań: „oferty pracy”, „oferta praca”, „praca”, „staż”  
(styczeń 2014 – listopad 2017)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Google Trends.

Właściwość doboru zapytań potwierdza analiza korelacji wykonana w oparciu o trzy 
testy. Otrzymane wyniki wskazują na występowanie zależności wyraźnej i bardzo wy-
raźnej w przypadku porównywanych wzajemnie kategorii: „oferty pracy”, „oferta pracy” 
oraz „praca”. Od przyjętego wzorca nieco odbiega „staż”, który z pozostałymi cechami 
pozostaje w zależności umiarkowanej.
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Tabela 1. Analiza korelacji zapytań na podstawie szeregów czasowych 2004–2017

Zapytanie
Statystyka testowa (WK) / Istotność (p)

„oferty pracy” „oferta pracy” „praca” „staż”
Korelacja Pearsona

„oferty pracy” WK 1 ,817** ,912** ,776**

p   0,000 0,000 0,000
„oferta praca” WK ,817** 1 ,803** ,613**

p 0,000   0,000 0,000
„praca” WK ,912** ,803** 1 ,748**

p 0,000 0,000   0,000
„staż” WK ,776** ,613** ,748** 1

p 0,000 0,000 0,000  

Korelacja Tau b Kendalla
„oferty pracy” WK 1 ,647** ,746** ,570**

p   0,000 0,000 0,000
„oferta praca” WK ,647** 1 ,615** ,416**

p 0,000   0,000 0,000
„praca” WK ,746** ,615** 1 ,551**

p 0,000 0,000   0,000
„staż” WK ,570** ,416** ,551** 1

p 0,000 0,000 0,000  

Korelacja rho Spearmana
„oferty pracy” WK 1 ,811** ,909** ,762**

p   0,000 0,000 0,000
„oferta praca” WK ,811** 1 ,787** ,581**

p 0,000   0,000 0,000
„praca” WK ,909** ,787** 1 ,735**

p 0,000 0,000   0,000
„staż” WK ,762** ,581** ,735** 1

p 0,000 0,000 0,000  

WK – współczynnik korelacji (najsilniejszy związek występuje w przypadku WK bliskiego 1, a najsłabszy, 

gdy WK jest bliski 0)

p – istotność (dwustronna)

** korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie)

Źródło: opracowanie własne.

Zbieżność statystyczną kształtowania się w czasie trendów i wahań okresowych po-
szczególnych zapytań potwierdza ilustracja graficzna średnich arytmetycznych i M-esty-
matorów (wykresy 2–5). W  przypadku każdego hasła miesiącem charakteryzującym się 
wyraźnie najniższym natężeniem zapytań jest grudzień. W  przypadku tego miesiąca 
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należy oczekiwać istotnych różnic w porównaniu do pozostałych okresów, za wyjątkiem 
kwietnia, maja i listopada (w przypadku trzech pierwszych zapytań). Wynika to z faktu re-
latywnie najmniejszych różnic średnich. Wyodrębnienie okresów charakteryzujących się 
jednoznacznie wyższą wartością średniej nie jest już tak oczywiste.

Wykres 2. Średnia arytmetyczna i  M-estymatory dla zapytania „oferty pracy” w  cyklu 
miesięcznym

Źródło: opracowanie własne.

Rozkład uwzględnionych w analizie miar położenia w przypadku ogółu rozpozna-
wanych cech charakteryzuje wysokie podobieństwo w przypadku wartości najniższych. 
Nie przesądza to jednak jeszcze o statystycznej istotności dysproporcji w zarysowanej 
strukturze.
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Wykres 3. Średnia arytmetyczna i M-estymatora dla zapytania „oferta pracy”  
w poszczególnych miesiącach

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku wartości najwyższych zbieżność nie jest już jednoznaczna. W tym jednak 
zakresie należy wskazać na spójny zbiór, powstały na podstawie kilku miesięcy (chraktery-
zujący się zbliżonymi wartościami średniej, jednocześnie odmiennie rangowanymi).

Wykres 4. Średnia arytmetyczna i M-estymatory dla zapytania „praca” w cyklu  
miesięcznym

Źródło: opracowanie własne.
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Nieco odmienny rozkład wartości średnich dla zapytania „staż” w porównaniu do 
pozostałych trzech analizowanych cech ma dodatkowe podłoże w specyfice tego na-
rzędzia aktywizacji zawodowej. Kluczową formalną determinantą jest w tym przypad-
ku dostęp do środków publicznych przeznaczanych na staże, które w większości przy-
padków mają roczny cykl transferowy związany z ich kontraktowaniem i rozliczeniem, 
a tym samym wyczerpywaniem się wraz z końcem roku.

Wykres 5. Średnia arytmetyczna i M-estymatory dla zapytania „staż” w cyklu miesięcznym

Źródło: opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę zidentyfikowane podobieństwa w rozkładzie średnich oraz po-
zostałych M-estymatorów wszystkich zapytań w układzie miesięcznym, widać wyraźną 
zgodność w przypadku grudnia, charakteryzującego się wynikiem odstającym od całe-
go zbioru.

Analiza istotności wahań okresowych w podaży pracy

Sam fakt stwierdzenia, iż występują widoczne różnice w wartościach średnich w poszcze-
gólnych okresach, nie upoważnia do formułowania tezy o  ich statystycznej istotności. 
Wymaga to weryfikacji odpowiednim testem. Zalecanym w  analizowanym przypadku 
jest test jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA, którego zastosowanie wymaga nor-
malności rozkładu i jednorodności wariancji badanej cechy. 
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Kryterium normalności rozkładu (tabela 2) poddaje się pozytywnej weryfikacji w przy-
padku wszystkich zapytań testem Shapiro-Wilka (wszystkie p > 0,05). Z kolei test jedno-
rodności wariancji (tabela 3) nie poddaje się pozytywnej weryfikacji jedynie w przypadku 
zapytania „staż” (p < 0,05). 

Tabela 2. Wyniki testu Shapiro-Wilka normalności rozkładu 

Miesiąc
Statystyka testowa / Istotność (p)*

„oferty pracy” „oferta pracy” „praca” „staż”

styczeń** 0,950 0,566 0,953 0,602 0,940 0,423 0,958 0,688

luty** 0,958 0,693 0,913 0,176 0,940 0,419 0,905 0,134

marzec** 0,914 0,182 0,941 0,431 0,913 0,177 0,955 0,635

kwiecień** 0,925 0,257 0,905 0,133 0,878 0,055 0,891 0,084

maj** 0,950 0,565 0,937 0,380 0,874 0,048 0,907 0,143

czerwiec** 0,948 0,531 0,977 0,951 0,951 0,575 0,964 0,795

lipiec** 0,914 0,180 0,912 0,166 0,958 0,682 0,962 0,761

sierpień** 0,950 0,566 0,915 0,185 0,918 0,204 0,940 0,423

wrzesień** 0,949 0,538 0,974 0,928 0,966 0,817 0,963 0,771

październik** 0,955 0,647 0,941 0,430 0,982 0,984 0,920 0,221

listopad** 0,930 0,307 0,939 0,409 0,962 0,763 0,961 0,736

grudzień*** 0,922 0,269 0,925 0,294 0,947 0,549 0,969 0,882

* w przypadku p > 0,05 nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy o normalności rozkładu

** df=14, *** df=13

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Wyniki testu Levene’a jednorodności wariancji

Specyfika testu
Statystyka testowa / Istotność (p)*

„oferty pracy” „oferta pracy” „praca” „staż”

bazujący na średniej** 1,542 0,122 0,888 0,553 0,969 0,477 2,952 0,001

bazujący na medianie** 1,289 0,235 0,796 0,644 0,896 0,546 2,776 0,003

bazujący na medianie 
i skorygowanych df***

1,289 0,2361 0,796 0,6442 0,896 0,5463 2,776 0,0034

bazujący na średniej obciętej** 1,513 0,132 0,871 0,570 0,969 0,477 2,918 0,002

* w przypadku p > 0,05 nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy o jednorodności wariancji

** df1=11, df2=155

*** df1=11, 1)df2=131, 2, 2)df2=135,8, 3)df2=140,1, 4)df2=126,3

Źródło: opracowanie własne.

Otrzymane w ramach jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA (tabela 4) poziomy 
istotności (p < 0,05) pozwalają na pozytywną weryfikację testu w przypadku trzech zapy-
tań. Otrzymane wyniki upoważniają do twierdzenia, że średnie w tych grupach różnią się 
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między sobą w sposób statystycznie istotny. Warunku koniecznego nie spełnia zapytanie 
„staż” z uwagi na brak spełnienia kryterium jednorodności wariancji.

Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA

Zapytanie Statystyka testowa / Istotność (p)*

„oferty pracy” F(11;155) = 2,597, p = 0,005
„oferta pracy” F(11;155) = 3,597, p = 0,001

„praca” F(11;155) = 3,838, p = 0,000
„staż” F(11;155) = 9,618, p = 0,000

* w przypadku p < 0,05 co najmniej jedna para średnich rożni się istotnie statystycznie od siebie.

Źródło: opracowanie własne.

Zasadność ujęcia w prowadzonej analizie kategorii „staż” potwierdza jednak anali-
za wariancji przeprowadzona za pomocą dwóch testów: Brown-Forsythe’a oraz Welcha 
preferowanych w stosunku do statystyki F, w przypadku niespełnienia założenia o jed-
norodności wariancji (tabela 5).

Tabela 5. Wyniki testów analizy wariancji: Browna-Forsythe’a i Welcha dla zapytania „staź”

Test Statystyka df1 df2 Istotność
Brown-Forsythe 9,676 11 129,690 0,000
Welch 25,795 11 60,743 0,000

* w przypadku p < 0,05 co najmniej jedna para średnich rożni się istotnie statystycznie od siebie.

Źródło: opracowanie własne.

Ostateczne rozstrzygnięcie faktu występowania statystycznie istotnych różnic po-
między średnimi w badanych grupach odbywa się w oparciu na testach post hoc (tab. 6) 
(również w przypadku braku równości wariancji1). W przypadku trzech pierwszych haseł 
wystąpiły różnice w odniesieniu do grudnia, nie objęły wszystkich pozostałych miesięcy. 
Biorąc pod uwagę wspólny obszar wynikowy ogółu przyjętych w analizie cech, należy 
wskazać na występowanie statystycznie istotnej różnicy miedzy wartościami notowany-
mi w grudniu2 a zapytaniami rejestrowanymi w styczniu, lutym, lipcu, sierpniu i wrześ-
niu.

1 Przy zastosowaniu odpowiedniego testu odpornego na brak spełnienia tego kryterium.
2 W ramach przeprowadzonego procesu badawczego analiza obejmowała kolejno wszystkie miesiące. Brak 
statystycznie istotnych wyników wyznaczonych na bazie układów odniesienia poszczególnych miesięcy był 
podstawą do redukcji obszaru wynikowego do grudnia.
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Tabela 6. Wyniki testów różnicy między średnimi (grudzień vs pozostałe miesiące)

Zmienna 
zależna 

(miesiąc)

Test HSD Tukeya3 Test Tamhane’a4

Różnica średnich: „grudzień” – „miesiąc” / Istotność (p)*

„oferty pracy” „oferta pracy” „praca” „staż”

styczeń -23,06044* 0,004 -24,74725* 0,001 -21,56593* 0,000 12,71429* 0,001

luty -22,84615* 0,005 -25,24725* 0,001 -22,13736* 0,000 -26,64286* 0,001

marzec -18,3462 0,061 -21,74725* 0,008 -19,20879* 0,002 -35,85714* 0,000

kwiecień -11,5604 0,661 -13,7473 0,376 -13,8516 0,095 -34,00000* 0,000

maj -13,5604 0,412 -16,6758 0,125 -18,56593* 0,003 -25,28571* 0,000

czerwiec -18,7033 0,051 -19,74725* 0,027 -23,35165* 0,000 -26,85714* 0,000

lipiec -21,48901* 0,011 -22,10440* 0,006 -22,13736* 0,000 -29,35714* 0,000

sierpień -19,27473* 0,038 -19,17582* 0,036 -16,85165* 0,013 -27,71429* 0,000

wrzesień -19,63187* 0,031 -24,10440* 0,002 -19,49451* 0,001 -25,85714* 0,000

październik -15,6319 0,205 -17,6044 0,081 -17,78022* 0,006 -34,78571* 0,000

listopad -12,2033 0,581 -14,2473 0,321 -14,4231 0,067 -21,07143* 0,000

* różnica średnich jest istotna na poziomie p < 0,05

Źródło: opracowanie własne.

Dla zapytania „staż” miesiącem, w  przypadku którego stwierdzona została staty-
stycznie istotna różnica średnich w  porównaniu do pozostałych miesięcy, poza grud-
niem, był również listopad. Sytuację tę należy łączyć z powszechną wiedzą w zakresie 
procedur formalnych, wyznaczających dostępność środków publicznych przeznacza-
nych na organizację staży.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza dowodzi, że poszukiwanie przez internautów pracy lub stażu 
ma charakter sezonowy. Najmniejsza podaż pracy przypada na grudzień, a  najwyższa 
ma miejsce w pierwszych miesiącach roku oraz w okresie wakacyjnym i okołowakacyj-
nym. Fakt zgodności otrzymanych wyników z wnioskami płynącymi z wielu innych analiz 
nie umniejsza ich znaczenia, a wprost przeciwnie, potwierdza ich wysoką użyteczność 
i potencjalne uzupełnienie, a nawet alternatywę dla wielu badań wykorzystujących bazy 
publiczne lub ankiety. 

W wymiarze poznawczym należy wskazać na wysoką funkcjonalność aplikacji Google 
Trends zarówno w  zakresie identyfikacji zdarzeń powtarzalnych, jak i  incydentalnych, 

3 Test wykorzystuje studentyzowany rozstęp do dokonywania wszystkich porównań parami pomiędzy grupami. 
Ustala poziom ogólnego błędu doświadczenia dla wszystkich porównań parami na poziomie błędu dla zbioru.
4 Konserwatywny test porównań parami oparty na statystyce t-Studenta, odpowiedni w przypadku niejedno-
rodnych wariancji.
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wyznaczania trendu i wahań okresowych. Niewątpliwą korzyścią jest precyzja oraz wie-
lowymiarowość generowanych zbiorów danych. Nie bez znaczenia pozostaje nieogra-
niczony dostęp do aplikacji z poziomu dowolnego użytkownika. W wymiarze aplikacyj-
nym należy rekomendować włącznie analiz opartych na danych pozyskanych z aplikacji 
Google Trends do prowadzonych w sposób systemowy analiz rynku pracy.
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Parytet płci w kierownictwie spółek giełdowych  
a zmiany w sytuacji finansowej firm w latach 2010–2013

Gender Parity in the Boardrooms of Public Companies  
vs. Changes in their Financial Performance in Years 2010–2013

Abstract: There are many barriers limiting women’s access to employment in senior mana-

gerial positions. That is why the European Union, striving to balance the authorities of pub-

lic companies, postulates the introduction of so-called quotas, i.e. the minimum number of 

women in management bodies. Following the EU directive, some member states require 

companies to have 20–30% of women in their management. The diversity in managerial 

bodies and its impact on the financial performance of companies are widely discussed both 

in science and politics. However, there is still a lack of clear resolution of this issue, and the-

refore also the issue of desirability of the legal coercion of implementing quotas still open.

The aim of this research is (1) to analyse the gender diversity in management bodies of 

listed companies in Poland and (2) to verify the existance of relationship between the share 

of women in company management and the financial performance of these companies. 

The situation of the companies was determined applying taxonomic measures, developed  

for 15 economic sectors selected by the WSE in the years 2010–2013. As a result, the lack 

of gender parity in the authorities of Polish listed companies was found – the participation 

of women is small, significantly differs from the postulated and without significant legis-

lative actions will not be achieved in the rational future. There was no positive correlation 

between the share of women in the authorities (measured by the percentage of women in 

collegial bodies and among presidents of management boards and chairmen of superviso-

ry boards, etc.) and financial performance of companies listed on WSE.
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Wstęp

Na polskim rynku pracy dominują mężczyźni, na co wskazują niższe współczynniki aktyw-
ności zawodowej i zatrudnienia kobiet oraz wyższy poziom bezrobocia. Występują nierów-
ności w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn, a także obserwuje się niewielką reprezentację 
kobiet na wyższych stanowiskach kierowniczych1. 

Projekt Dyrektywy UE2 (EU 2014) postulował wprowadzenie od 1 stycznia 2020 r. 
40% parytetu kobiet w składach rad nadzorczych spółek publicznych, zatrudniających 
powyżej 250 pracowników, mających obroty ponad 50 mln euro lub całkowity bilans 
roczny przekraczający 43 mln euro. Niespełnienie dezyderatów tej tzw. „dyrektywy 
kwotowej” miało skutkować dotkliwymi karami finansowymi. 

Legislacyjne wymuszanie równowagi płci może doprowadzić do najgłębszej re-
formy w prawie spółek giełdowych [Romanowski 2013], co może mieć istotny wpływ 
zarówno na ich funkcjonowanie, jak i na decyzje inwestorów. Nie można zatem tej 
inicjatywy ustawodawczej oceniać jedynie z punktu widzenia walki z dyskryminacją 
kobiet (rozumianą jako ograniczanie im dostępu do stanowisk kierowniczych), ale 
należy przeprowadzić wielowątkową analizę potencjalnych skutków ekonomicznych 
odgórnego nakazu parytetu płci, zwłaszcza w krajach, w których takie rozwiązania 
już istnieją.

Niniejsza praca ma być w zamyśle przyczynkiem do takiej analizy. Jej celem3 jest roz-
strzygnięcie kwestii występowania parytetu płci w obsadach władz spółek giełdowych 
w  Polsce poprzez analizę struktur rad nadzorczych i  zarządów (także pod kątem rea-
lizacji postulatów unijnych o poprawie równości płci wśród dyrektorów niewykonaw-
czych spółek giełdowych) oraz ocena wpływu reprezentacji kobiet w  managemencie 
na sytuację finansową spółek. Badaniem objęto spółki notowane na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie (GPW) w dniu 1 października w latach 2010–2013, przy wy-
korzystaniu bazy Notoria Serwis. 

1 Na ukształtowanie się takiego rynku pracy kobiet w  Polsce duży wpływ miała transformacja ustrojowa – 
pojawienie się sektora prywatnego i jego dynamiczny rozwój, na skutek czego bezrobocie dotknęło przede 
wszystkim kobiety. Zarazem państwo wycofało się z opieki nad dziećmi i osobami starszymi, co zmusiło kobie-
ty do pozostania w domu [por. Gawrycka, Wasilczuk, Zwiech 2008, ss. 81].
2 Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów 
niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków/* COM/2012/0614 fi-
nal - 2012/0299 (COD) */, listopad 2012.
3 Badania są realizowane w ramach projektu NCN 2015/17/B/HS4/00930 Zmiana pozycji kobiet na rynku pracy. 
Analiza sytuacji w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2002–2014.
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Kobiety w organach kierowniczych spółek giełdowych

Sytuację zawodową kobiet warunkuje wiele barier i stereotypów utrudniających równy 
dostęp do pracy i awansu zawodowego. Przeszkody te wiążą się z różnymi sferami ży-
cia i odnoszą się zarówno do samych kobiet, jak i pozostałych uczestników rynku pracy, 
tj. państwa, pracodawców czy współpracowników. Istotną barierą jest tradycyjne, wpa-
jane od dziecka i pogłębiane w procesie kształcenia, pojmowanie ról kobiet i mężczyzn 
w rodzinie oraz bezrefleksyjna promocja systemu wartości. Skutkuje to m in. feminizacją 
niektórych zawodów, często mniej docenianych i  gorzej opłacanych [Burnetko, Mate-
ja 2011]. Kobiety są przy tym bardziej uprzywilejowane w opiece nad dziećmi, stając się 
pracownikami „podwyższonego ryzyka” ze względu na spodziewane przerwy w  pracy 
związane z tą opieką, a sytuację dodatkowo pogłębia słabo rozwinięta instytucjonalna 
opieka przedszkolna [Duch-Krzystoszek, Sarata 2007], co preferuje zatrudnianie męż-
czyzn i/lub skutkuje pomijaniem kobiet w procedurach awansowych. 

Wymieniając bariery na rynku pracy, wskazuje się na te wynikające z postaw samych 
kobiet, jak i te wynikające z postaw ich otoczenia. Do pierwszych zalicza się np. brak wiary 
we własne siły, umiejętności czy możliwości, uwidaczniające się podczas negocjacji płaco-
wych, podwyżkowych czy awansowych oraz brak asertywności, agresywności czy odwagi 
[Strzelecki, Potrykowska 2012, s. 79]. Drugie wynikają z negatywnego nastawienia, postaw 
lub praktykowanych reguł. Przykładem mogą być np. tzw. męska solidarność czy zako-
rzenione specyficzne zwyczaje (choćby prowadzenie rozmów biznesowych podczas kola-
cji i spotkań klubowych), ograniczające kobietom (a kobietom-matkom w szczególności) 
udział w aktywnościach, przez co pogarsza się ich pozycja zawodowa. Często też stosuje 
się inne standardy w ocenie mężczyzn i kobiet, wskutek czego niedociągnięcia mężczyzn 
są traktowane z wyrozumiałością, gdy takie same uchybienia kobiet bywają oceniane su-
rowiej [Strzelecki, Potrykowska 2012, s. 85]. Wszystko to może implikować mały odsetek 
kobiet na wysokich stanowiskach, mimo ich równie dobrego wykształcenia.

Według badań Komisji Europejskiej, kobiety w  krajach Unii stanowią 60% absol-
wentów wyższych uczelni, co jednak nie przekłada się na poziom wskaźnika partycy-
pacji w gremiach kierowniczych. W 2015 r. kobiety zajmowały średnio 22% stanowisk  
decyzyjnych w  unijnych spółkach giełdowych, co i  tak stanowi istotny wzrost wobec 
12% w  roku 2010, kiedy rozpoczynano dyskusję o  problematyce równościowej w  bi-
znesie [EU  2016]. W  uzasadnieniu projektu „dyrektywy kwotowej” można znaleźć, że 
w  największych spółkach giełdowych kobiety stanowią 13,7% członków organów za-
rządczych i 15% dyrektorów niewykonawczych. Obserwacje te pokrywają się z donie-
sieniami The Economist, wg których kobiety, stanowiąc połowę populacji, zajmują jedy-
nie 15% stanowisk w radach największych spółek amerykańskich i około 10% w radach 
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spółek europejskich, przy stałej tendencji częstszego powoływania kobiet do pełnienia 
funkcji w radach niż w zarządach [The Economist 2011].

W istocie reprezentacja kobiet w organach kierowniczych jest niewielka, co pokazuje 
statystyka 44 krajów przedstawiona w tab. 1. W analizowanym okresie najwięcej kobiet 
w  zasiadało w  radach nadzorczych spółek skandynawskich: norweskich, szwedzkich 
i fińskich. Najmniej natomiast – w spółkach krajów arabskich, Japonii i Korei Południo-
wej. Zarazem kobiet w zarządach jest znacznie mniej niż w radach nadzorczych. Turcja, 
lider zestawienia, ma ponad 11% reprezentację kobiet CEO, natomiast Polska w latach 
2011–2012 – niecałe 7% i niespełna 5% kobiet w roku 2013 [Catalyst 2011, 2012 i 2014].

Tabela 1. Odsetek kobiet w  organach kierowniczych w  różnych krajach na świecie 
w latach 2011–2013

Kraj 2011 2012 2013 Kraj 2011 2012 2013
Norwegia* 39,5 40,1 40,5 Włochy* 3,7 3,7 8,2
Szwecja 27,3 27,3 27,0 Chiny 8,5 8,5 8,1
Finlandia 24,5 24,5 26,8 Malezja 6,3 7,8 7,8
Francja* 12,7 12,7 18,3 Brazylia 5,1 5,1 7,7
Wielka Brytania 12,5 15,0 20,7 Nowa Zelandia 9,3 7,5 7,5
Dania 13,9 13,9 17,2 Singapur 7,3 6,9 7,9
Południowa Afryka 15,8 15,8 17,1 Grecja* 8,8 8,8 7,0
Holandia* 14,0 14,0 17,0 Indonezja 4,5 4,5 6,0
Stany Zjednoczone 15,7 16,1 16,9 Meksyk 6,8 6,8 5,8
Izrael 15,0 15,0 16,6 Rosja 5,9 5,9 4,8
Niemcy* 11,2 11,2 14,1 Indie 5,3 5,3 4,8
Polska 10,8 10,8 13,6 Taiwan 6,1 6,1 4,4
Turcja 10,8 10,8 12,7 Portugalia 2,3 2,3 3,7
Australia 8,4 8,4 12,3 Chile 1,9 1,9 2,8
Austria* 7,5 7,5 11,3 Południowa Korea 1,9 1,9 1,9
Kanada 10,3 10,3 12,1 Oman 2,3 2,3 1,8
Szwajcaria 8,7 8,7 10,0 Kuwejt 2,7 2,7 1,7
Tajlandia 8,7 8,7 9,7 Bahrajn 1,0 1,0 1,7
Hiszpania* 9,3 9,3 9,5 Emiraty Arabskie 0,8 0,8 1,2
Hong Kong 8,9 9,0 9,6 Japonia 0,9 0,9 1,1
Belgia* 7,7 7,7 9,2 Katar 0,3 0,3 0,3
Irlandia 9,5 9,5 8,7 Arabia Saudyjska 0,1 0,1 0,1

Uwaga: symbolem * oznaczono kraje, które we własnym zakresie wprowadziły kwoty udziału kobiet w za-

rządach i/lub radach nadzorczych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Catalyst Census 2011, 2012, 2014.

Wobec subsydiarności ew. regulacji unijnych i braku ostatecznych przepisów wyko-
nawczych, niektóre kraje członkowskie we własnym zakresie wspierają wzrost udziału 
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kobiet w  obsadzie najwyższych stanowisk w  spółkach giełdowych. W  konsekwencji, 
w kwietniu 2015 r., parytet 20% udziału kobiet osiągnięto we Francji, na Łotwie, w Finlan-
dii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Danii, Holandii, Belgii, Słowenii, Chorwacji i we Włoszech. 
Polska w tym rankingu zajmowała 14. pozycję z parytetem 17,8% [EU 2016]. 

W Polsce badania dotyczące udziału kobiet w kierownictwach spółek giełdowych były 
prowadzone kilkukrotnie [por. np. prace: Lisowska 2010; Bohdanowicz 2011; Adamska, Twar-
dowska, Kasak 2015; Kompa i in. 2015], dowodząc, że liczba kobiet w organach spółek gieł-
dowych jest niewielka, we władzach większości spółek (mimo systematycznego wzrostu 
zatrudnienia kobiet) zasiadają jedynie mężczyźni, a rodzaj sektora nie ma wpływu na udział 
kobiet w organach decyzyjnych, choć wyróżnia się mocno sfeminizowany sektor bankowy. 

Tocząca się w  literaturze przedmiotu debata o  zróżnicowaniu obsady zarządów 
i rad nadzorczych, o zwiększaniu reprezentacji kobiet w tych gremiach oraz o skutkach 
prawnego przymusu wprowadzania parytetów we władzach przedsiębiorstw, nie pro-
wadzi jak dotąd do spójnych wniosków i rozstrzygnięć, a prezentowane wyniki badań 
są diametralnie różne. Niektóre wykazują pozytywne implikacje wzrostu udziału kobiet 
w organach spółek giełdowych i ich Autorzy twierdzą, że zaobserwowano znacząco lep-
sze wyniki przedsiębiorstw [por. Desvaux i in. 2007; Devillard i in. 2012; Curtis i in. 2012; 
por. też Lisowska i in. 2014, ss. 4 i 21]. Inne badania raportują brak istotnego wpływu na 
wyniki spółek [Farrel, Hersch 2005] czy wręcz wykazują na negatywne skutki wzrostu 
reprezentacji kobiet w kierownictwie [por. Adams, Ferreira 2009; Ahern, Dittmar 2012]. 

Organizacja badania i opis metod badawczych

W badaniu wykorzystano dane dotyczące spółek notowanych na GPW w dniu 1 paździer-
nika w latach 2010–2013, dostępne w Notoria Serwis, na stronach internetowych GPW, 
Krajowego Rejestru Sądowego i poszczególnych spółek oraz portalu bankier.pl. Z uwagi 
na występowanie danych odstających oraz braki obserwacji do badania zakwalifikowano 
od 81% do 84% spółek z każdego roku (tab. 2), należących do 24 sektorów wyróżnionych 
przez GPW w Warszawie. Jednakże ze względu na małą liczbę spółek (mniejszą niż 10) 
w branżach takich, jak: energetyka, hotele i restauracje, przemysł chemiczny, drzewny, 
farmaceutyczny, motoryzacyjny, paliwowy, surowcowy i tworzyw sztucznych, rynek ka-
pitałowy oraz telekomunikacja, dokonano połączenia sektorów z  uwzględnieniem ich 
specyfiki, co pozwoliło na redukcję liczby sektorów do 15 (tab. 2). Pominięto przy tym 
banki, które ze względu na specyfikę tego sektora należy rozpatrywać oddzielnie. 

Zasadniczym celem badania wybranych spółek i  sektorów giełdowych jest próba 
oceny wpływu reprezentacji kobiet w  ich zarządach i  radach nadzorczych na zmianę 
sytuacji finansowej tych spółek i  sektorów. Badanie poprzedza zatem analiza struktur 
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rad nadzorczych i zarządów wybranych spółek i sektorów, w tym – pod kątem oceny 
stopnia wdrożenia i realizacji dyrektywy unijnej o poprawie równości płci wśród dyrek-
torów niewykonawczych. 

Do oceny sytuacji finansowej poszczególnych sektorów zastosowano trzy mierniki 
taksonomiczne: SMR – syntetyczny miernik rozwoju, BZW – wskaźnik względnego pozio-
mu rozwoju (bez wzorca) oraz WSMR – wektorową syntetyczną miarę rozwoju, których 
konstrukcje oparto na wybranych wskaźnikach finansowych. Jako cechy diagnostyczne 
wykorzystano: ROE – rentowność kapitału własnego, ROA – rentowność aktywów, finan-
sowanie majątku kapitałem własnym, Cash Flow na akcję oraz EBIDTA na akcję. Wszyst-
kie wskaźniki są stymulantami – im wyższa ich wartość, tym lepsze wyniki ekonomiczne 
osiąga przedsiębiorstwo.

Tabela 2. Liczba spółek notowanych na GPW w latach 2010–2013 w podziale na sektory 
po połączeniu branż 

Sektory 2010 2011 2012 2013
S1 Budownictwo 35 36 32 32
S2 Deweloperzy 15 19 21 23
S3 Finanse – inne i rynek kapitałowy* 25 33 32 36
S4 Handel detaliczny 20 20 20 19
S5 Handel hurtowy 27 29 27 27
S6 Informatyka 30 30 29 27
S7 Przemysł chemiczny, farmaceutyczny i tworzyw sztucznych* 19 19 19 21
S8 Przemysł drzewny i lekki* 18 18 17 16
S9 Przemysł elektromaszynowy i motoryzacyjny* 29 29 31 28

S10 Przemysł energetyczny, paliwowy i surowcowy* 15 16 15 16
S11 Przemysł materiałów budowlanych 15 18 18 18
S12 Przemysł metalowy 16 17 18 19
S13 Przemysł spożywczy 18 20 19 20
S14 Telekomunikacja i media 17 19 20 20
S15 Usługi – inne oraz hotele i restauracje* 25 32 37 37

Razem 324 355 355 359
Udział badanych spółek w całym rynku [%] 84,4 83,7 81,6 81,0

Uwaga: symbolem * oznaczono połączone sektory.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Samorajczyk 2014, ss. 32–33. 

Metody porządkowania liniowego wymagają normalizacji zmiennych w celu usunię-
cia zmian i doprowadzenia ich wartości do bezpośredniej porównywalności. W badaniu 
wykorzystano standaryzację zmiennych:



141

Parytet płci w kierownictwie spółek giełdowych a zmiany w sytuacji finansowej firm w latach 2010–2013

                                                     (1)

gdzie:  – standaryzowana wartość zmiennej  j-tej cechy w  i-tym sektorze giełdo-
wym za okres badania t,  – odpowiednio średnia i odchylenie standardowe 
wyznaczone dla j-tej zmiennej w tym samym okresie.

Miara rozwoju SMR [Łuniewska, Tarczyński 2006, ss. 41–45] jest przekształconą różni-
cowo, unormowaną, syntetyczną miarą odległości każdego badanego sektora od zde-
finiowanego wzorca w każdym okresie klasyfikacji. W rozpatrywanym przypadku wzor-
cem jest hipotetyczny sektor giełdowy, opisany maksymalnymi wartościami stymulant. 
SMRit oblicza się jako: 

                                                              (2)

gdzie: SMRit – syntetyczna miara rozwoju i-tego sektora giełdowego za okres t, dit – od-
ległość i-tego sektora od wzorca w badanym okresie, wyznaczona jako:

                                                               (3)

 – wystandaryzowana (1) wartość j-tej cechy dla i-tego sektora giełdowego w okrsie t, 
 – wartość wzorca dla j-tej cechy, m – liczba cech, d0t – norma sprowadzająca wartości 

SMRit do przedziału < 0,1>, wyznaczona jako:

                                                                                            (4)

gdzie:  Sdt – średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe odległości dit.
Wskaźnik BZW opiera się na metodzie sum standaryzowanych i jest miarą bez wzor-

ca [Łuniewska, Tarczyński 2006, s. 54]:

                                                              (5)

                                                                        (6)
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gdzie: BZWi – wskaźnik względnego poziomu rozwoju i-tego sektora za okres t, a pozo-
stałe oznaczenia jak wyżej. 

Wskaźnik (5), podobnie jak SMR (2), jest unormowany i przyjmuje wartości z prze-
działu <0,1>; im większy – tym lepszą sytuacją finansową charakteryzuje się sektor i ma 
wyższą pozycję w rankingu.

Wektorowa syntetyczna miara rozwoju WSMR oparta jest na przestrzeni wektorowej 
[Nermend 2008, ss. 100–116]. Jest wynikiem analizy m składowych wektora cech i-tego 
sektora giełdowego , klasyfikowanego za okres t, wzdłuż pewnego wektora kierunko-
wego  rozpiętego pomiędzy końcami wektorów wzorca i antywzorca [Kompa 2014]: 

                                                                        (7)

gdzie: i = 1,2,…n – oznacza numer obiektu (i-ty sektor giełdowy), n – liczba analizowanych 
sektorów, j = 1,2,…m – numer cechy diagnostycznej, m – liczba cech (wymiar przestrze-
ni), t – numer okresu badania,  – różnica j-tych współrzędnych wzorca i antywzorca 
w przestrzeni m-wymiarowej: , a ponadto:  – standary-
zowane w każdym okresie badania wartości j-tych składowych wektorów i- wzorca i anty-
wzorca oraz znormalizowane składowe wektorów i-tych sektorów giełdowych dla okresów 
badania t, wyznaczone ze zbiorów wartości stymulant S: 

                                                (8)

W  przeciwieństwie do miar SMR i  BZW, których wartości należą do przedziału 
<0;1> i  bliższe jedności oznaczają wyższy poziom efektywności przedsiębiorstwa, miara 
wektorowa przyjmuje wartości z tego przedziału jedynie dla obiektów lepszych (lub takich 
samych) jak antywzorzec i gorszych (lub takich samych) jak wzorzec. Dopuszcza zarazem 
wartości spoza przedziału <0;1> dla obiektów lepszych od wzorca i gorszych od antywzorca.

Końcowe badania obejmują wyznaczenie współczynników korelacji liniowej Pearsona 
między udziałem procentowym kobiet w zarządach i radach nadzorczych a obliczonymi 
miarami rozwoju oraz weryfikację hipotezy o  występowaniu istotnej współzależności 
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standingu finansowego badanych sektorów giełdowych i parytetu zatrudnienia kobiet we 
władzach spółek tych sektorów. Wykorzystano w tym celu statystykę testową postaci:

                                                                                              (9)

gdzie: t – wartość statystyki testowej, r – wartość współczynnika korelacji liniowej Pear-
sona, n – liczba obserwacji. Sprawdzian testu ma rozkład t-Studenta z  (n-2) stopniami 
swobody. 

Wyniki badania

Badania prowadzono w  kilku etapach. W  pierwszym przeprowadzono analizę udzia-
łu kobiet w  zarządach i  radach nadzorczych spółek giełdowych notowanych w  latach 
2010–2013 oraz dokonano oceny zachodzących zmian. Drugi polegał na wyznaczeniu 
mierników syntetycznych na podstawie wybranych wskaźników finansowych spółek 
giełdowych notowanych w  latach 2010–2013 i  ustaleniu rankingu sektorów gospo-
darczych oraz ocenie zmian ich pozycji w  poszczególnych latach. W  trzecim zbadano 
występowanie współzależności między zmianami pozycji w  rankingu poszczególnych 
sektorów i dynamiką zmian reprezentacji kobiet. Jak wspomniano, analizy prowadzono 
oddzielnie dla każdego sektora w każdym roku badania. 

Wyniki analiz struktury zatrudnienia kobiet w zarządach i radach nadzorczych zesta-
wiono w tabeli 3.  Największym przeciętnym zatrudnieniem kobiet w zarządach i radach 
nadzorczych (20%), a  zarazem największym udziałem kobiet w  zarządach (22%) cha-
rakteryzuje się sektor finanse-inne i  rynek kapitałowy. Najmniejszy natomiast przecięt-
ny udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych (10%) i zarazem najmniejszy udział 
kobiet w  radach (1,2%) odnotowano w  sektorze: deweloperzy. Sektor o  najmniejszej 
liczbie kobiet w zarządach (przemysł energetyczny, paliwowy i surowcowy) i sektor o naj-
większym udziale kobiet w radach (handel hurtowy) zajmują odpowiednio pozycje 9. i 11. 
pod względem przeciętnego zatrudnienia kobiet w obu organach. W badanych latach 
parytet w zarządach i rad nadzorczych zmienia się we wszystkich sektorach, co obrazuje 
ostatnia kolumna tab. 3, przedstawiająca stan z roku 2013 w porównaniu z rokiem 2010. 
Największą zmianę odnotowano w budownictwie, gdzie udział kobiet w radach nadzor-
czych zwiększył się ponad czterokrotnie, a w zarządach o 78%. W pozostałych sektorach 
zmiany nie są już tak spektakularne – w przypadku drugiego w rankingu, pod względem 
zwiększenia reprezentacji kobiet, sektora giełdowego (przemysł spożywczy) mierniki 
dynamiki wynoszą 39% dla rady nadzorczej i  45% dla zarządu. Jednakże w  badanym 
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okresie odnotowano również istotne spadki udziału kobiet w organach kierowniczych 
spółek – największe w  przemyśle materiałów budowlanych – 37% członków zarządu 
i rad nadzorczych –19%.

Tabela 3. Udział kobiet w managemencie spółek notowanych na GPW wg sektorów za 
lata 2010–2013 (%)

Sektory 2010 2011 2012 2013 2013/2010

Banki
Zarząd 12,79 12,36 9,18 13,13 +3%
RN 7,62 6,60 10,43 14,17 86%

Budownictwo
Zarząd 10,08 7,76 9,52 10,75 7%
RN 12,21 15,10 14,59 15,68 28%

Deweloperzy
Zarząd 8,70 8,33 13,04 15,49 78%
RN 1,19 4,90 5,08 6,34 433%

Finanse-inne i rynek kapitałowy*
Zarząd 18,75 22,09 21,25 20,88 11%
RN 17,32 13,53 14,02 13,09 -24%

Handel detaliczny
Zarząd 14,71 11,67 10,34 11,54 -22%
RN 9,00 12,15 12,75 8,91 -1%

Handel hurtowy
Zarząd 9,88 10,34 10,98 9,20 -7%
RN 18,80 19,33 18,62 19,05 1%

Informatyka
Zarząd 6,72 7,69 7,55 6,86 2%
RN 10,07 8,72 10,27 13,48 34%

Przemysł chemiczny, farmaceutyczny 
i tworzyw sztucznych*

Zarząd 20,75 14,75 16,07 13,33 -36%
RN 9,71 11,93 11,71 11,38 17%

Przemysł drzewny i lekki*
Zarząd 7,14 7,32 9,76 6,25 -12%
RN 12,22 14,89 17,39 12,64 3%

Przemysł elektromaszynowy 
i motoryzacyjny*

Zarząd 9,52 10,00 10,99 8,33 -13%
RN 15,13 14,38 12,99 13,90 -8%

Przemysł energetyczny, paliwowy 
i surowcowy*

Zarząd 10,17 10,45 5,71 11,86 17%
RN 11,22 13,51 13,85 15,57 39%

Przemysł materiałów budowlanych
Zarząd 17,50 9,76 11,63 11,11 -37%
RN 14,10 12,22 9,47 11,46 -19%

Przemysł metalowy
Zarząd 8,11 6,98 7,32 6,38 -21%
RN 13,58 13,64 14,43 13,59 0%

Przemysł spożywczy
Zarząd 7,02 8,06 9,26 9,52 36%
RN 8,57 11,02 11,21 10,26 20%

Telekomunikacja i media
Zarząd 6,38 13,46 10,71 9,23 45%
RN 10,42 11,01 11,02 14,52 39%

Usługi inne, hotele i restauracje*
Zarząd 14,71 16,25 13,00 13,46 -8%
RN 14,07 17,92 18,05 13,53 -4%

Uwaga: symbolem * oznaczono połączone sektory. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Samorajczyk 2014, ss. 43–68. 
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Warto też podkreślić znaczący odsetek kobiet-prezesek w zarządach spółek sekto-
ra finanse-inne i rynek kapitałowy, w których wskaźnik ten wynosił odpowiednio 20,8%; 
12,5%; 12,9% i 16,7% w kolejnych latach analizy. Natomiast na stanowiskach przewod-
niczących rad nadzorczych udział kobiet w spółkach handlu hurtowego i  informatyki 
jest większy niż w  pozostałych sektorach i  wynosi odpowiednio: 12.5%; 15,4%; 16% 
i 11,5% oraz 18,5%; 7,4%; 11,5 i 20%. Istnieją przy tym sektory, w których w ciągu ana-
lizowanych 4 lat nie było żadnej kobiety na stanowisku prezesa zarządu (przemysły: 
drzewny i  lekki, elektromaszynowy i  motoryzacyjny oraz energetyczny, paliwowy i  su-
rowcowy) lub przewodniczącego rady nadzorczej (handel detaliczny). W  niektórych 
sektorach kobiet nie było na najwyższych stanowiskach obu analizowanych organów 
w ciągu 3 lat (na 4) – przemysł materiałów budowlanych, spożywczy czy 2 lat (co stano-
wi połowę badanego okresu): handel detaliczny, informatyka, przemysł energetyczny, 
paliwowy i surowcowy oraz spożywczy. 

Tabela 4. Ranking sektorów notowanych na GPW za lata 2010–2013 wg mierników 
SMR, BZW, WSMR 

SMR BZW WSMR

Sektor 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
S1 6 12 12 15 8 13 11 15 7 13 11 15
S2 8 9 14 13 6 2 14 12 6 2 14 12
S3 10 8 7 5 10 8 7 5 10 7 7 5
S4 3 13 2 1 3 10 2 1 3 10 2 1
S5 13 14 11 12 15 14 12 13 14 14 12 13
S6 9 7 6 8 9 9 5 7 9 9 5 7
S7 12 3 10 14 11 4 10 14 12 4 10 14
S8 15 15 15 10 13 15 15 11 15 15 15 11
S9 7 2 4 7 7 3 4 8 8 3 4 8

S10 1 1 1 11 1 1 1 9 1 1 1 10
S11 5 10 13 3 5 11 13 2 5 11 13 2
S12 4 4 5 9 4 6 6 10 4 5 6 9
S13 2 6 3 2 2 5 3 3 2 6 3 3
S14 11 5 8 4 12 7 8 4 11 8 8 4
S15 14 11 9 6 14 12 9 6 13 12 9 6

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Samorajczyk 2014, ss. 69–70. 
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Badanie sytuacji finansowej wyróżnionych sektorów przeprowadzono, wykorzystując ich 
rankingi4, zbudowane w oparciu mierniki syntetyczne SMR (3), BZW (6) i WSMR (7), obliczo-
ne dla każdego roku analizy. Jak można zauważyć (tab. 4), zastosowanie różnych mierników 
taksonomicznych nie przyczynia się do znacznego zróżnicowania pozycji poszczególnych 
sektorów. Natomiast widoczne są istotne zmiany pozycji poszczególnych sektorów w kolej-
nych latach. Najwyższe pozycje zajmują przemysł energetyczny, paliwowy i surowcowy (S10) 
w pierwszych 3 latach badania oraz handel detaliczny (S4) w 2014 r. W najgorszej sytuacji były: 
przemysł drzewny i lekki (S8) w okresie 2010–2012 oraz budownictwo (S1) w 2013 r. Wyjątek sta-
nowi porządkowanie wg BZW w 2010 r., wg którego na ostatniej pozycji sklasyfikowano han-
del hurtowy (S5). Warto podkreślić, że najbardziej stabilnymi sektorami, w sensie utrzymywania 
pozycji rankingowej, są: handel hurtowy, informatyka, przemysł drzewny i lekki oraz spożywczy.

W  ostatnim etapie realizowanych badań analizowano występowanie korelacji linio-
wej między udziałem kobiet w zarządach i radach nadzorczych oraz piastowaniem przez 
nie konkretnych funkcji a oceną wyników spółek w poszczególnych sektorach, opisanych 
wartościami wyznaczonych mierników taksonomicznych SMR, BZW i WSMR. Im wyższa 
wartość miernika, tym lepsza sytuacja sektora, zatem dodatnia korelacja będzie świadczyć 
o pozytywnym wpływie zwiększania się udziału kobiet w organach decyzyjnych spółek 
na wyniki przedsiębiorstw. Analizy przeprowadzono dla 15 sektorów i 4 lat, co pozwoliło 
wyznaczyć wartości współczynników korelacji na podstawie 60 obserwacji (tab. 5).

Tabela 5. Współczynniki Pearsona korelacji miar rozwojowych i reprezentacji kobiet 
w managemencie dla spółek notowanych na GPW w latach 2010–2013

Wartości współczynnika statystyki testowej

SMR BZW WSMR SMR BZW WSMR

Zarząd -0,1003 -0,0971 -0,0893 -0,7680 -0,7428 -0,6825
Rada Nadzorcza -0,2097 -0,2833 -0,2760 -1,6331 -2,2497 -2,1871
Prezes Zarządu -0,2290 -0,2303 -0,2224 -1,7920 -1,8027 -1,7369
Wiceprezes Zarządu 0,0113 -0,0162 -0,0155 0,0861 -0,1233 -0,1180
Członek Zarządu -0,0801 -0,0582 -0,0544 -0,6123 -0,4441 -0,4146
Przewodniczący RN -0,3025 -0,3519 -0,3596 -2,4172 -2,8632 -2,9352
Wiceprzewodniczący RN 0,1740 0,1281 0,1412 1,3455 0,9836 1,0863
Członek RN -0,2349 -0,2921 -0,2837 -1,8408 -2,3261 -2,2535

Źródło: opracowanie własne. Poziom istotności przy weryfikacji hipotez α=0,05.

4 Mierniki taksonomiczne zostały wyznaczone dla każdego wyróżnionego sektora przy wykorzystaniu danych 
ze sprawozdań finansowych wszystkich spółek uwzględnionych w badaniu. Na podstawie wskaźników finan-
sowych spółek wchodzących w skład danego sektora wyznaczono uśrednienie tych wskaźników w każdym 
z  sektorów i  tak obliczone wartości wykorzystano jako zmienne diagnostyczne przy obliczaniu mierników 
syntetycznych [por. Samorajczyk 2014, ss. 68–69].
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Wyznaczone wartości współczynników Pearsona są w  większości ujemne, a  ich 
wartości bezwzględne nie przekraczają 0,4, potwierdzając co najwyżej słabą zależ-
ność korelacyjną. Weryfikacja hipotez statystycznych odnośnie występowania ko-
relacji pozwala stwierdzić istnienie statystycznie istotnej ujemnej korelacji między 
udziałem kobiet na stanowisku prezesa zarządu lub przewodniczącego oraz członka 
rady nadzorczej i wynikami ekonomicznymi spółek, mierzonymi za pomocą wszyst-
kich trzech mierników syntetycznych, a także zależność między strukturą rad nadzor-
czych opisaną udziałem pań w tym gremium i wartościami mierników BZW i WSMR. 
W pozostałych przypadkach nie stwierdzono występowania istotnej korelacji między 
badanymi czynnikami.

Zakończenie

Celem prezentowanych badań była ocena stopnia wdrożenia i realizacji dyrektywy unij-
nej o poprawie równości płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje 
są notowane na giełdzie. Podjęto również próbę zbadania wpływu zatrudnienia kobiet 
w organach spółek giełdowych na wyniki finansowe tych spółek. Realizacja tak sformu-
łowanych celów pozwoliła stwierdzić, że:

1. na rynku kapitałowym w Polsce nie ma zachowanego parytetu płci, udział kobiet 
w zarządach i radach nadzorczych jest niewielki i znacząco odbiega od poziomu za-
wartego w „dyrektywie kwotowej”; 
2. obserwuje się zjawisko zmniejszania się reprezentacji kobiet wraz ze wzrostem 
poziomu zarządzania (tzw. leaking pipeline);
3. zwiększenie zatrudnienia kobiet w zarządach i radach nadzorczych nie wpływa 
na poprawę wskaźników finansowych spółek w  wyróżnionych sektorach gospo-
darki, chociaż w przypadku najwyższych stanowisk kierowniczych zaobserwowa-
no istotny negatywny wpływ udziału pań na ocenę wyników ekonomicznych.

Bibliografia

Adams R.B., Ferreira D. (2009), Women in the boardroom and their impact on governance and 

performance, „Journal of Financial Economics”, vol. 94, ss. 291–309.

Adamska L., Twardowska K., Kasak I. (2015), Kobiety we władzach spółek giełdowych w Polsce, 

Fundacja Liderek Biznesu, Warszawa.

 



148

Krzysztof Kompa

Ahern K.R., Dittmar A.K. (2012), The change of the boards: The impact on Firm valuation of man-

dated female board representation, „The Quarterly Journal of Economics”, vol. 127, ss. 137–197. 

doi: 101093/qje/qjr049.

Bohdanowicz L. (2011), Obecność kobiet w organach statutowych polskich spółek publicznych: per-

spektywa teorii instytucjonalnej i zasobowej, „Master of Business Administration”, (112) ss. 68–87.

Burnetko K., Mateja A. (2011), Wszystko o Ewie, Fundacja Batorego, Warszawa.

Catalyst (2011), 2011 Catalyst Quick Take: Women on Boards, New York: Catalyst [online], http://

www.boardagender.org/files/Catalyst-2011-Quick-Takes-Women-on-Boards.pdf, dostęp: 10.07.2016.

Catalyst (2012), 2012 Catalyst Census: Women Board Directors, New York: Catalyst [online], http://

www.boardagender.org/stats-reports/global/239-catalyst-2012-global-women-on-boards, do-

stęp: 15.07.2016.

Catalyst (2015), 2014 Catalyst Census: Women Board Directors, New York: Catalyst [online], http://

www.catalyst.org/knowledge/2014-catalyst-census-women-board-directors, dostęp: 10.09.2016.

Curtis M., Schmid Ch., Struber M. (2012), Gender diversity and corporate performance, Research 

Institute Credit Suisse [online], http://www.calstrs.com/sites/main/files/file-attachments/csri_

gender_diver sity_and_corporate_performance.pdf , dostęp: 10.07.2016. 

Desvaux G., Devillard-Hollinger S., Baumgarten P. (2007), Women matter: Gender diversity 

a corporate performance driver, McKinsey&Company [online], http://www.raeng.org.uk/publica-

tions/other/women-matter-oct-2007, dostęp: 13.07.2016.

Devillard S., Graven W., Lawson E. i in. (2012), Women Matter 2012, Making the breakthrough, 

McKinsey&Company [online], http://www.mckinsey.com/features/women_matter, dostęp: 

12.09.2015.

Duch-Krzystoszek D., Sarata N. (2007), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Fundacja 

Fundusz Współpracy, Warszawa.



149

Parytet płci w kierownictwie spółek giełdowych a zmiany w sytuacji finansowej firm w latach 2010–2013

EU (European Commission) (2014), Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 

OF THE COUNCIL on improving the gender balance among non-executive directors of companies 

listed on stock exchanges and related measures /* COM/2012/0614 final - 2012/0299 (COD) */, htt-

ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52012PC0614, dostęp: 12.08.2017.

EU (European Commission) (2016), Gender balance on corporate boards. Europe is cracking the 

glass ceiling [online], http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonbords/fact-

sheet_women_on_boards_web_2015-10_en.pdf, dostęp: 12.08.2017.

Farrel K.A., Hersch P.L. (2005), Additions to corporate boards: The effect of gender, „Journal of Cor-

porate Finance”, vol. 11, ss. 85–106. doi: 10.1016/j.jcorpfin.2003.12.001.

Gawrycka M., Wasilczuk J., Zwiech P. (2008), Szklany sufit i ruchome schody – kobiety na rynku 

pracy, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa.

Kompa K. (2014), Zastosowanie mierników taksonomicznych do oceny efektywności finanso-

wej giełd europejskiej w  latach 2002–2011, „Metody Ilościowe w  Badaniach Ekonomicznych”, 

tom XV/4, ss. 52–61. 

Kompa K., Witkowska D., Jarosz B. (2015), Kobiety w  kierownictwie spółek giełdowych [w:] 

W. Tarczyński (red.), Rynek kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie, Studia i  Prace Wydziału Nauk 

Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, ss. 257–268.

Lisowska E. (2010), Kobiety w spółkach giełdowych i rentowność firmy, „Kobieta i Biznes”, nr 1–4, 

ss. 3–12. 

Lisowska E., Zachorowska M., Sznajder A. i in. (2014), Więcej kobiet w zarządzaniu – to się opła-

ca, seria: Równość w biznesie, Raport dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.

Łuniewska M., Tarczyński W. (2006), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku 

kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Nermend K. (2008), Rachunek wektorowy w analizie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Na-

ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.



150

Krzysztof Kompa

Romanowski M. (2013), Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy 

równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek giełdowych, a  suwerenność parla-

mentu narodowego. Wokół idei prawa prywatnego i zasady pomocniczości, „Zeszyty Prawnicze”, 

nr 1(37), ss. 24-58.

Samorajczyk M. (2014), Rola i znaczenie kobiet na polskim rynku kapitałowym, Praca magisterska 

wykonana w SGGW, opiekun K. Kompa, SGGW, Warszawa.

Strzelecki Z., Potrykowska A. (red.) (2012), Polska w Europie – przyszłość demograficzna, RRL, 

Warszawa.

The Economist, The wrong way to promote women, z dnia 23–29 lipca 2011 r., http://www.econo-

mist.com/node/18988506.



Robert Kurek | robert.kurek@ue.wroc.pl

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Czy bitcoin to piramida finansowa?

Is Bitcoin a Pyramid Scheme?

Abstract: The purpose of this paper is to compare the mechanism of bitcoin functioning with 

the model features of pyramid schemes operation and to answer the question whether bitcoin 

represents a modern type of a pyramid scheme. Two types of research activities were used to 

solve the research problem: description (descriptive method) and explanation, based on deduc-

tion as a logical reasoning method. The study required the analysis of the subject literature and 

legal regulations on pyramid schemes as well as the mechanisms of bitcoin functioning.

Knowing bitcoin, the idea of its origin and the assumptions of its functioning, it is difficult to 

adopt the thesis that it is a pyramid scheme. Many model characteristics of such pyramids 

are not at all present in case of bitcoin. Several convergent features do not allow thinking 

otherwise. The significant value of bitcoin is the fact that it represents an alternative to 

official fiduciary money, therefore bitcoin itself (or its successors) will persist. A part of the 

functioning mechanism of each pyramid scheme is its collapse – in case of bitcoin its alter-

native function to traditional currencies is the guarantee of its persistence.

Key words: pyramid scheme, bitcoin, cryptocurrency

Klasyfikacja JEL: E42, G18, G28

Wstęp

Piramidy finansowe pozwalają urzeczywistniać fantazje o  byciu bogatym. Jednak ich 
uczestnicy zawsze ponosili ogromne straty, a w historii ludzkości piramidy finansowe sta-
wały się nawet impulsem do wybuchu przewrotów społecznych. Od zawsze także posia-
dały powtarzalne cechy, które pozwalały dostrzec, że za „unikalną i szybką możliwością 
zarobienia ogromnych pieniędzy” stoi zwykłe oszustwo. Skala wzrostów cen kryptowalu-
ty bitcoin, zwiększająca się liczba osób, które „wchodzą” w bitcoina, ostrzeżenia banków 
centralnych przed inwestowaniem w bitcoina i straty osób, które ulokowały pieniądze 
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w upadłych giełdach kryptowalut są zjawiskami, które mogą sugerować, że bitcoin rów-
nież jest piramidą finansową.

Celem artykułu jest przeanalizowanie mechanizmu funkcjonowania bitcoina i skon-
frontowanie go z modelowymi cechami działania piramid finansowych oraz znalezienie 
odpowiedzi na pytanie czy bitcoin to nowoczesny rodzaj piramidy finansowej. W pierw-
szej części opracowania scharakteryzowane zostaną piramidy finansowe i mechanizmy 
związane z  funkcjonowaniem bitcoina, natomiast w części drugiej dokonana zostanie 
analiza porównawcza, która jednak zostanie ograniczona do cech klasycznej piramidy fi-
nansowej (schemat Ponziego), a inne rodzaje piramid (łańcuszek św. Antoniego, pirami-
dy oparte na teorii gier, Multi Level Marketing (MML)1, system argentyński lub parabanki 
działające na rynku finansowym) – ze względu na ich różnorodność – zostaną pominięte.

Dla rozwiązania problemu badawczego wykorzystane zostały dwa rodzaje czynno-
ści badawczych: opis (metoda deskryptywna) i wyjaśnianie oparte na dedukcji jako me-
todzie wnioskowania logicznego. Opracowanie wymagało badań literatury oraz regula-
cji prawnych dotyczących piramid finansowych, a także zapoznania się z mechanizmami 
dotyczącymi funkcjonowania bitcoina.

Ogólna charakterystyka bitcoina

W 2008 roku osoba (lub grupa osób) występująca pod pseudonimem Satoshi Nakamoto 
dała wyraz swojemu ograniczonemu zaufaniu do władz państwowych i opracowała kon-
cepcję bitcoina oraz przygotowała odpowiednie oprogramowanie. Notowania giełdowe 
rozpoczęły się już w 2009 r. – z ceną 0,06 centa za 1 bitcoina, jednak prawdziwe szaleństwo 
wyceny (notowania ponad 10 tys. USD) pojawiło się w 2017 r.  Wtedy też wiele osób zaczęło 
się zastanawiać, czy nie jest to klasyczna piramida finansowa, w której nowe osoby – naby-
wające bitcoina – zasilają finansowo tych, którzy w systemie bitcoina zdążyli już zaistnieć, 
a cała ideologia dotycząca jego funkcjonowania (anonimowość, niezależność, waluta wol-
nych ludzi) została stworzona tylko po to, by zachować pozory poprawnego działania. 

W definicyjnym ujęciu bitcoin to kryptowaluta, a system bitcoin to „rozproszony sy-
stem ewidencji bazujący na kryptografii, przechowujący informacje o stanie posiadania 
w umownych jednostkach” [Nakamoto 2008]. Stan posiadania związany jest z poszcze-
gólnymi węzłami systemu (portfelami) w taki sposób, że kontrolę nad danym portfelem 
ma wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu zaszyfrowanego klucza prywatnego. 

1 Niektóre postacie MML, w  których nie występuje sprzedaż realnych produktów, uważane są za piramidy 
finansowe.
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U podstaw idei bitcoina leży technologia blockchain2 (łańcuch bloków). Blockchain to 
otwarta sieć, do której dostęp może uzyskać każdy – za pomocą prostych aplikacji, giełd 
czy punktów handlowych. Dzięki zapisowi w łańcuchu bloków i zaawansowanym meto-
dom matematycznym i kryptograficznym (transakcje są nieodwracalne) żaden bitcoin 
nie zostanie wydany podwójnie, ukradziony czy zmieniony, zaś transakcje są publiczne 
i całą ich historię można przejrzeć i zweryfikować. Technologia ta opiera się na formule 
peer-to-peer bez centralnych komputerów, systemów zarządzających i weryfikujących 
transakcje. System nie posiada także centralnej jednostki, organizacji lub miejsca, które 
go kontroluje. Każdy komputer w sieci może brać udział w przesyłaniu i uwierzytelnianiu 
transakcji, a każdy bitcoin lub jego część może zostać zapisany na komputerze osobi-
stym w formie pliku księgi transakcji lub też może być przetrzymywany w prowadzonym 
przez osoby trzecie zewnętrznym serwisie. 

Generowane w systemie bitcoina monety są w regularnych odstępach czasu przy-
dzielane użytkownikom, którzy udostępnili zasoby swojego komputera do rozszyfro-
wania zadania kryptologicznego, niezbędnego do pojawienia się nowej puli monet. 
Im większa udostępniona moc, tym większe prawdopodobieństwo nagrody w postaci 
bitcoinów3. Zgodnie z założeniami systemu, algorytm odpowiadający za generowanie 
bitcoinów wyznacza górny limit i docelowo wykopanych zostanie 21 milionów. Obrót 
bitcoinami (a także innymi walutami wirtualnymi) w Polsce nie narusza prawa krajowego 
ani unijnego [NBP 2017], ale zgodnie z oficjalnym stanowiskiem bitcoin nie jest „prawdzi-
wym” pieniądzem i nie może być używany przez osoby indywidualne lub prawne jako 
legalny (prawny) środek płatniczy [Pismo z 28 czerwca 2013].

Cechy klasycznej piramidy finansowej

W mechanizmie działania piramidy finansowej osiągnięcie zysku przez podmioty loku-
jące swoje środki pieniężne uzależnione jest od werbowania nowych osób do udziału 
w strukturze (systemie)4 i nie dochodzi do świadczenia profesjonalnych usług inwestycyj-
nych [Pachucki 2012, s. 6]. System wymaga lawinowego dopływu nowych uczestników, 

2 Technologia blockchain, czyli łańcuch bloków służy do przechowywania i przesyłania informacji o transak-
cjach zawartych w Internecie, które ułożone są w postaci następujących po sobie bloków danych. Jeden blok 
zawiera informacje o  określonej liczbie transakcji, po jego nasyceniu informacjami tworzy się kolejny blok 
danych, a za nim kolejny i następny, tworząc swojego rodzaju łańcuch.
3 Liczba wydobywanych bitcoinów zmniejsza się co 4 lata: w  roku 2009 było to 50 bitcoinów co 10 minut, 
w  2013 r. 25 bitcoinów co 10 minut, a  od 2017 r. – już 12,5 bitcoinów (codziennie wydobywanych jest ok. 
1 800 bitcoinów).
4 Słowo „system”, „schemat” lub „struktura” w  odniesieniu do piramidy finansowej powszechnie używane są 
zamiennie.
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a taka możliwość jest ograniczona [NBP], w związku z czym po wyczerpaniu się możliwo-
ści pozyskania nowych osób dochodzi do upadku piramidy, co kończy się także upad-
łością instytucji ją organizującej [Antonowicz 2013, s. 10]. Od nazwiska twórcy pierwszej 
w historii piramidy finansowej Charlesa Ponziego struktura taka zwana jest także „sche-
matem Ponziego” [Masiukiewicz 2015, s. 20]. Wśród podstawowych cech wyróżniających 
działanie klasycznej piramidy finansowej wyróżnić należy m.in:

 – relatywnie wysoki koszt przystąpienia do struktury;
 – brak produktów lub pozorne produkty, których nie można sprzedać na zewnątrz lub zwrócić;
 – brak możliwości „przeskoczenia” w dochodach  osób, które wprowadziły do struktury;
 – brak możliwości odzyskania wpłaconych pieniędzy (uzyskiwane dochody pochodzą 

wyłącznie z pozyskiwania nowych osób);
 – lawinowy dopływ nowych uczestników (piramida, w której przez każdego uczest-

nika zwerbowanych zostaje pięciu kolejnych, na dziesiątym poziomie musiałaby mieć 
ok. 10 mln członków, co daje mniej więcej ¼ ludności Polski).

Należy dodać, że w  Rzeczpospolitej organizowanie bądź kierowanie systemem 
sprzedaży lawinowej jest czynem nieuczciwej konkurencji zagrożonym karą pozbawie-
nia wolności od 6 miesięcy do lat 8 [Ustawa z 16 kwietnia 1993, art. 24], a wprowadzanie 
uczestników piramidy finansowej w  błąd co do faktycznego mechanizmu funkcjono-
wania takiej struktury, w celu skłonienia ich do wniesienia środków finansowych, może 
wyczerpywać znamiona przestępstwa oszustwa [Kodeks Karny, art. 286 § 1].

Zasady funkcjonowania bitcoina, a cechy piramidy finansowej

Nawet proste porównanie, z wykorzystaniem kryteriów charakteryzujących inwestycje 
na rynku finansowym, umożliwia wychwycenie pewnych zbieżnych oraz różnicujących 
elementów i cech, które stosunkowo łatwo pozwalają na zorientowanie się czy bitcoin to 
piramida finansowa. Przedstawia je tabela 1.

Tabela 1. Zestawienie elementów wyróżniających działalność piramid finansowych i bitcoina 
z wybranymi elementami charakteryzującymi inwestycje na rynku finansowym

Kryterium porównania Bitcoin Piramidy finansowe

Szansa na wysokie zyski Tak Tak

Uzależnienie wysokości zysku (wypłaty) od zwerbowania nowych 
osób do udziału w strukturze

Nie Tak

Upadek – jako założenie pierwotne każdej piramidy finansowej Nie (wycena może 
spaść, ale sam bitcoin 
będzie funkcjonował)

Tak

Legalność funkcjonowania Tak Nie
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Kryterium porównania Bitcoin Piramidy finansowe

Działalność w oparciu o regulacje rynku pieniężnego lub 
kapitałowego

Nie Nie

System gwarantowania wypłat Nie Nie

Bezpieczeństwo finansowe inwestującego Nie Nie

Ryzyko inwestycyjne Bardzo wysokie Bardzo wysokie

Zcentralizowany charakter Nie (sieć rozproszona) Tak

Opcja zamknięcia „schematu” w każdej chwili Nie (brak centralnego 
serwera)

Tak (zależne od 
twórców schematu)

Występowanie „dóbr”, których nie można sprzedać na zewnątrz lub 
zwrócić

Nie Tak

Status w momencie nabycia „dobra” Prawo własności Brak aktywa 
lub dokumentu 
potwierdzającego 
posiadanie

Liczba nabywanych „dóbr” w schemacie Ograniczona (21 mln 
bitcoinów)

Nieograniczona

Niejasne sposoby pomnażania wpłaconych środków lub 
skomplikowane procedury pozyskania pieniędzy

Nie Tak

Użyteczność Alternatywa dla walut 
fiducjarnych (środek 
płatniczy)

Z reguły żadna 

Źródło: opracowanie własne.

Informacje zawarte w tabeli 1. wyraźnie wskazują na to, że bitcoina nie należy trak-
tować jak piramidy finansowej. Opiera się na sieci rozproszonej, nikt nie ma nad nim 
całkowitej kontroli i nikt nie sprawuje pieczy nad portfelami użytkowników. Wprawdzie 
techniczne szczegóły tworzenia bitcoina wydają się być skomplikowane i  wymagają 
znajomości matematyki i kryptografii – co w kontekście „niejasności i skomplikowanych 
procedur pozyskiwania dóbr” wydaje się przemawiać za tym, że bitcoin może być pi-
ramidą finansową – to należy podkreślić, że równie trudne technicznie wydaje się wy-
twarzanie banknotów lub bicie monet w przypadku tradycyjnych pieniędzy5. Ponadto 
każdy może wejść do sieci i każdy może z niej wyjść, a przyrost wartości (wyceny) nie jest 
związany z kolejno pozyskiwanymi osobami. Nikt nie jest także w stanie wyłączyć sieci 
(nie istnieje serwer centralny), a  więc proste zamknięcie „schematu” nie jest możliwe, 
a raz zakupionych bitcoinów nie można komuś odebrać. I wreszcie – „dobro” (monety) 
występuje wprawdzie wirtualne, ale jednak ma swoją użyteczność.

Oczywiście w kontrze do tych – wydawałoby się – zasadnych argumentów przema-
wiających za tym, że bitcoin nie jest piramidą finansową są wypowiedzi tych, którzy o sa-
mym bitcoinie wypowiadają się negatywnie. Większość z nich odwołuje się do próby 

5 Skomplikowany proces wytwarzania banknotów jest dokładnie opisany na stronie Polskiej Wytwórni Pa-
pierów Wartościowych [PWPW 2017], a  bicia monet internetowych na stronach Mennicy Polskiej [Mennica 
Polska 2017].
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wykazania, że „ktoś” bitcoinem steruje, a  jego zdecentralizowany charakter jest tylko 
ułudą mającą na celu podtrzymywanie mitu o niezależności:

 – w styczniu 2014 r. (gdy wykopanych zostało ok. 12,2 mln bitcoinów) Forbes podał, 
że zaledwie 47 osób ma w swoim posiadaniu 29% wszystkich wykopanych bitcoinów, 
930 osób miało 50% z nich, a kolejnych 10 tys. skupiało już 75% waluty [Sharf 2014];

 – większość z pierwszych wykopanych bitcoinów nie została w ogóle ruszona, a wyko-
pane monety zostały przelane na jeden adres i nic więcej się z nimi nie dzieje. Ponadto 
w obiegu jest nie więcej, niż połowa wykopanych monet, a większość po wykopaniu 
nie zmieniła właściciela [Michalik 2015];

 – jeżeli ktoś anonimowo (ukrywając swoją tożsamość) zaprojektował i wprowadził do 
sieci bitcoiny, ten na pewno miał nieczyste intencje, a lansowany przez niego projekt 
nie jest uczciwy i  „…musi być oszustwem obliczonym na łatwowierność naiwnych” 
[Orlikowski 2015]. 

Oczywiście dane i opinie powyższe stoją w sprzeczności z wcześniej przytoczonymi 
faktami (tab. 1). Trudno także się zgodzić z opinią, że jeżeli ktoś anonimowo wprowadził 
bitcoiny do obrotu to na pewno jest to oszustwo. Codziennie na rynkach terminowych 
wystawianych jest tysiące instrumentów, które z  punktu widzenia nabywcy również 
mają anonimowy charakter.

Płynność rynków, na których bitcoin jest notowany, nie jest zbyt duża, przez co jego 
kurs jest podatny na manipulacje. Użytkownicy bitcoinów muszą zatem liczyć się z ewen-
tualnością, że ta kryptowaluta funkcjonuje na zasadzie podobnej do piramidy finanso-
wej  –  rośnie w  siłę tak długo, jak długo przybywa nowych użytkowników. I  analogicz-
nie – jeśli nastąpi szybki spadek użytkowników i wycofywanie środków to proporcjonalnie 
wycena bitcoinów będzie maleć. Opisuje to prosty mechanizm powiązany z faktem, że na 
rynku występuje stała ilość monet – wg stanu na grudzień 2017 r. wykopanych zostało ok. 
16,7 mln bitcoinów [Blochchain 2017] oraz zmienna ilość inwestorów. Gdy 16,7 mln osób 
zechce kupić bitcoiny o równowartości 1 USD, to jako że wygenerowanych zostało tylko 
16,7 mln sztuk będą one warte 1 USD każda. Jeśli zaś każda z tych osób skłonna będzie 
zapłacić 100 dolarów albo przybędzie sto razy więcej chętnych na ich nabycie to wartość 
jednostkowa wzrośnie stukrotnie [Bitcoiny.pl 2014]. Omówiony mechanizm jest jednak 
znany i  charakterystyczny dla rynku giełdowego. Bitcoin, którego wycena jest wypad-
kową popytu i podaży, podlega takim samym regułom, jak inne instrumenty finansowe 
notowane na giełdach. W czasie bańki spekulacyjnej (często ostatni etap hossy) także po-
jawia się mechanizm działania piramidy finansowej. Wyceny instrumentów zaczynają być 
oderwane od fundamentów ekonomicznych i ich cena spekulacyjna rośnie dopóki więcej 
osób kupuje te instrumenty, niż je sprzedaje. Nadchodzi w końcu moment, gdy ceny tych 
instrumentów wracają do racjonalnych poziomów, jednak ci, którzy kupili je najpóźniej, 
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tracą najwięcej. Oczywiście może tak stać się również z bitcoinem. Zatem argumentacja, 
że wycena (wartość) bitcoina może w każdej chwili spaść do początkowych poziomów jest 
jak najbardziej słuszna. Jednak podobnie stać się może z każdym innym instrumentem 
finansowym lub walutą.

W zgodzie ze sceptykami i przeciwnikami bitcoina są także niektóre instytucje finan-
sowe i regulatorzy rynku finansowego. W 2014 roku Europejski Urząd Nadzoru Bankowe-
go (EBA) zasugerował, że istnieje ryzyko dla użytkownika, który poniesie straty podczas 
inwestowania w bitcoiny, które są zwykłym oszustwem opartym o mechanizm Ponzie-
go [EBA 2014, s. 29]. Podobnie KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) i  NBP w  Polsce – 
w swoim komunikacie z lipca 2017 ostrzegają, że niektóre oferowane formy inwestowa-
nia w „waluty” wirtualne mogą mieć charakter piramidy finansowej, co może w krótkim 
czasie doprowadzić do utraty środków finansowych inwestora [NBP 2017]. Ostrzeżenia 
dotyczące ryzyka związanego z inwestowaniem w bitcoiny wydane zostały przez banki 
centralne i organy nadzoru nad rynkiem finansowym w wielu krajach (nie tylko w Pol-
sce). Równocześnie jednak w kilku krajach (Japonia, Niemcy, Szwajcaria) bitcoin został 
prawnie zalegalizowany i, wprawdzie w ułomny sposób, ale jednak, uzyskał możliwość 
wykorzystywania go, jako legalnego środka płatniczego.

Piramidy finansowe na rynku kryptowalut

Na fali popularności bitcoina pojawili się tacy, którzy fakt ten wykorzystują w niekoniecz-
nie w uczciwy sposób. Tworzone są klasyczne piramidy finansowe, w których schemacie 
funkcjonują rzekomo wirtualne waluty, a niedostateczna orientacja uczestników jest wy-
korzystywana przez twórców takich piramid. Wyróżnić można tu dwa zjawiska: parakryp-
towaluty oraz ICO (Initial Coin Offering). 

Piramidy parakryptowalutowe pojawiają są na niektórych platformach handlowych. 
Oferują one zainteresowanym możliwość zainwestowania oraz handel środkami wirtualny-
mi podobnymi do bitcoinów – przykładami takich piramid może być OneCoin lub DasCoin 
[Dziennik.pl 2017]. W rzeczywistości prawo do emisji tych wirtualnych środków (na wyłącz-
ność) zastrzega sobie organizator piramidy finansowej, a  handel możliwy jest wyłącznie 
na zamkniętej „giełdzie” obsługiwanej przez emitenta. Kurs parakryptowalut jest scentra-
lizowany, wycena zależy od twórców systemu, a w mechanizm funkcjonowania wpisane są 
„bezpieczniki”, które uniemożliwiają lub utrudniają wypłacanie środków. Nowych członków 
systemu organizatorzy pozyskują obiecując wysokie zyski, następnie z ich wpłat wypłacają 
wcześniej zarejestrowanym członkom prowizje, przy czym wysokość prowizji z reguły wzra-
sta wraz ze wzrostem ilości wpłat. Takie parakryptowaluty nie widnieją w żadnym oficjal-
nym, wiarygodnym spisie kryptowalut, jakim jest np. CoinMarketCap [CoinMarketCap 2017].
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Odmianą piramid finansowych, wykorzystujących popularność kryptowalut, są tzw. 
ICO (Initial Coin Offerings), które polegają na emisji cyfrowych tokenów (żetonów), re-
prezentujących prawo do nabycia dóbr lub usług w przyszłości, ale miewających także 
funkcje zbliżone do akcji lub instrumentów dłużnych [KNF 2017]. Nabywa się je w zamian 
za tradycyjne lub wirtualne waluty. Organizatorzy takich zbiórek w dokumentach infor-
macyjnych (tzw. white papers) zapisują obietnice pewnego zysku, co może wskazywać 
na możliwe oszustwo czy próbę tworzenia piramidy finansowej [Zając 2017]. Atrakcyj-
ność takich piramid budowana jest dodatkowo przez rozbudowany system reklamowy 
i tworzenie znaku rozpoznawczego w oparciu o zbieżność bitcoinem, co dla inwestorów 
ma stanowić wyraz bezpieczeństwa i gwarancję udanej inwestycji.

Odkąd powstał pieniądz i pojawiło się zróżnicowanie majątkowe, zawsze znajdowali 
się ludzie, którzy chcieli zarobić szybko, bez ryzyka i bez wysiłku. Od zawsze pojawiały 
się także osoby, które chciały wykorzystać tą chęć i wiarę w możliwość szybkiego wzbo-
gacenia się. W przypadku bitcoina większość osób nim zainteresowanych jest świadoma 
ryzyka, które wiąże się z inwestowaniem w kryptowaluty (dlatego ryzyko to podejmują). 
Jednak wokół walut wirtualnych powstało już wiele form „kryptopiramid”, obiecujących 
szybkie wzbogacenie się. Osoby niezorientowane w tym co jest kryptowalutą, a co „pira-
midą finansową” mogą stracić swoje pieniądze. Negatywnie odbija się to na opinii o bit-
coinie i innych kryptowalutach, a wśród krytykujących, jak i osób niezorientowanych to 
bitcoinowi właśnie przypisywana jest „łatka” piramidy finansowej. 

Zakończenie

Znając bitcoina, ideę jego powstania i  założenia funkcjonowania trudno jest przyjąć 
tezę, że moc bitcoina tkwi tylko w chęci jego posiadania oraz że wymyślono go tylko 
po to żeby „skubać” naiwnych. Trudno też zgodzić się opinią, że jest to piramida finan-
sowa. Wiele modelowych cech piramid finansowych w  przypadku bitcoina w  ogóle 
nie występuje. Te cechy i powiązane zjawiska, które są zbieżne i mogą sugerować, że 
jest piramidą finansową to: skala wzrostów, coraz większa liczba osób, które „wchodzą” 
w  bitcoina, ostrzeżenia banków centralnych przed inwestowaniem oraz straty osób, 
które ulokowały pieniądze w upadłych giełdach wcale o tym nie przesądzają. Trudno 
także przypisać mu cechy mechanizmu mającego na celu zarobek twórcy na naiwnych 
inwestorach. Jak każda waluta, może być w takich celach wykorzystany, jednak nie ta-
kie jest jego przeznaczenie i klasyfikowanie go w ten sposób nie jest właściwe i świad-
czy o braku znajomości i zrozumienia tematu.

Istotną wartością bitcoina jest fakt, iż stanowi on alternatywę do oficjalnego pienią-
dza fiducjarnego, dlatego też sam bitcoin (lub jakikolwiek jego następca) będzie trwał, 
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a  technologia, w  oparciu o  którą działa (blockchain) znajduje szerokie zastosowanie 
także poza branżą finansową. Protokół bitcoina powstał nie w celu wyłudzenia pienię-
dzy czy stałego wzrostu swojej wartości, a w celu realizowania funkcji płatniczej, czyli 
możliwości dokonywania wygodnego transferu środków niezależnie od systemu ban-
kowego. Owa „niezależność” jest największą wartością bitcoina i  paradoksalnie daje 
podwaliny pod analizę fundamentalną i „rzeczywistą” wycenę. W mechanizm funkcjo-
nowania każdej piramidy finansowej wpisany jest jej upadek – w przypadku bitcoina 
jego funkcja alternatywna do tradycyjnych walut i  wykorzystywana technologia jest 
gwarantem trwałości a jako środek płatniczy zależny jest od ekonomii (prawa popytu 
i podaży), a nie od polityki i decyzji banków centralnych.
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Wprowadzenie

Reputacja postrzegana jest przez większość teoretyków i  praktyków zarządzania 
jako jeden z najcenniejszych zasobów przedsiębiorstwa o charakterze strategicznym 
[Creedon  2011, ss. 213–217; Marcellis-Warin, Teodoresco 2012]. Jako cenny, rzadki 
i trudny do imitacji niematerialny walor może stanowić źródło długotrwałej przewagi 
konkurencyjnej. Z finansowego punktu widzenia reputacja jest cennym aktywem two-
rzącym wartość przedsiębiorstwa [Gorczyńska 2009, ss. 55–67; Szwajca 2016]. Chociaż 
bardzo trudno zmierzyć wartość reputacji szacuje się, że jej udział w wartości rynkowej 
firmy, zależnie od branży, może wynosić od 20% do 90% [Dowling 2002, ss. 134–143; 
Fombrun, Low 2011, ss. 18–22; Burke, Martin, Cooper 2012, s. 4; Berens, van Riel 2004, 
ss. 161–178]. W ostatnich latach rośnie znaczenie reputacji przedsiębiorstwa jako orga-
nizacji społecznie odpowiedzialnej, co wiąże się z popularyzacją zasad CSR oraz propa-
gowaniem idei zrównoważonego rozwoju przez środowiska naukowe, polityczne oraz 
organizacje pozarządowe.

W  celu kreowania pozytywnej reputacji firmy jako organizacji społecznie odpo-
wiedzialnej przedsiębiorstwa intensyfikują swoje działania w różnych obszarach CSR, 
co generuje potrzebę ich oceny i pomiaru. Potrzebę tę wywołuje z jednej strony ko-
nieczność i chęć informowania różnych grup interesariuszy o społecznym zaangażo-
waniu firmy w celu budowania pozytywnego wizerunku i wzmacniania reputacji, co 
wymaga umieszczania określonych danych w  raportach i  sprawozdaniach [Szwajca, 
Nawrocki 2016, ss. 44–52]. Raportowanie wymaga takiego sposobu ujmowania zakre-
su i skali tych działań, który pozwoliłby na ich wymierną ocenę w kolejnych okresach 
oraz w  porównaniach do konkurentów. Z  drugiej strony potrzeba pomiaru wynika 
z faktu, że przedsiębiorstwa kierujące się przede wszystkim kryteriami ekonomiczny-
mi chcą oceniać efektywność podejmowanych działań CSR, co wymaga ujmowania 
tych kwestii w kategoriach kosztów i przychodów. W związku z tym, że CSR nabiera 
strategicznego znaczenia w działalności gospodarczej, tak istotne stało się mierzenie 
jego materialnych i niematerialnych efektów [Peloza 2009, ss. 1518–1541; Nowak 2014, 
ss. 232–240]. W zasadzie nie kwestionuje się potrzeby pomiaru CSR, jednakże istot-
nym problemem jest wskazanie odpowiednich procedur oraz instrumentów tego 
pomiaru [Carroll 2000, ss.  466–478; Hopkins  2005, ss.  213–231; Marquez, Fomb-
run 2005, ss. 304–308; Turker 2009, ss. 411–427; Wood 2010, ss. 50–84]. Chociaż po-
wstało wiele koncepcji i rozwiązań, to do tej pory nie wypracowano jednolitych, po-
wszechnie akceptowanych metod i narzędzi w tym zakresie.

W  związku z  powyższym w  artykule podjęto próbę wypełnienia tej luki, przyjmując 
jednocześnie za cel przedstawienie propozycji metody oceny społecznego zaangażowania 
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przedsiębiorstwa na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych w raportach 
okresowych spółek giełdowych oraz przy zastosowaniu aparatu narzędziowego wielowy-
miarowej analizy porównawczej. Praktyczną aplikację opracowanej metody przedstawiono 
na przykładzie wybranych spółek budowlanych notowanych na GPW w Warszawie.

Przegląd literatury

CSR staje się coraz istotniejszym obszarem i narzędziem budowania pozytywnej reputa-
cji przedsiębiorstwa. Wszystkie grupy interesariuszy oczekują bowiem odpowiedzialnych 
decyzji, uczciwego traktowania, respektowania zasad i standardów etycznych, transpa-
rentności i  otwartej komunikacji. Znaczenie społecznej odpowiedzialności dla budo-
wania i  utrzymania dobrej reputacji coraz powszechniej dostrzegają również menad-
żerowie. Według badań Weber Shandwick oraz KRC Research (Weber Shandwick 2006), 
przeprowadzonych w 2006 roku na próbie 950 przedstawicieli zarządów firm pochodzą-
cych z 11 krajów Ameryki Północnej, Europy i Azji ponad połowa respondentów (najwię-
cej z Europy – 56%) uznała, że CSR jest bardzo istotnym czynnikiem budowania i ochrony 
pozytywnej reputacji przedsiębiorstwa, a prawie 80% badanych przyznało, że aktywność 
w  zakresie CSR pomaga odbudować reputację po kryzysie. W  badaniach z  2012 roku, 
przeprowadzonych przez Weber Shandwick i Spencer Stuart [Weber Shandwick 2012] 
zdecydowana większość ankietowanych dyrektorów (76%) stwierdziła, że CSR to podsta-
wowe narzędzie pomagające chronić reputację, przy czym wśród przedstawicieli przed-
siębiorstw, które doświadczyły kryzysu reputacji w ciągu ostatnich dwóch lat, odsetek 
takich odpowiedzi wyniósł 82%. Pozytywny wpływ społecznego zaangażowania przed-
siębiorstwa na jego reputację, a w konsekwencji na poprawę jego pozycji konkurencyj-
nej i wyników finansowych zauważa także wielu autorów [Porter, Kramer 2006, ss. 78–92; 
Pfau i in. 2008, ss. 145–154; Haigh, Dardis 2012, ss. 1–16].

Warto także zauważyć, że CSR jest jednym z kryteriów oceny reputacji, uwzględnianym 
przez ośrodki i instytucje badawcze. W najbardziej popularnej formule pomiaru, stosowa-
nej przez czasopismo Fortune, społeczna odpowiedzialność jest jednym z dziewięciu wy-
znaczników reputacji, obok innowacyjności, jakości produktów, jakości zarządzania, kon-
dycji finansowej, zarządzania personelem, wykorzystania zasobów, długoterminowych 
inwestycji oraz globalnej konkurencyjności. CSR jest także jednym z obszarów uwzględnia-
nych w ocenie reputacji za pomocą Reputation Quotient (obliczany przez Instytut Reputa-
cji i agencję badawczą Harris Interactive) oraz w indeksie reputacji M. Schwaigera [Berens, 
van Riel 2004, ss. 163–168; Schwaiger 2004, ss. 46–71]. Jak widać z jednej strony społeczna 
odpowiedzialność jest traktowana jako narzędzie budowania i ochrony reputacji, a z dru-
giej jako jeden z wyznaczników i kryteriów jej oceny [Hillenbrand, Money 2007, ss. 261–277]. 
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W związku z powyższym coraz więcej przedsiębiorstw zaczyna opracowywać i wdra-
żać strategie budowania reputacji oparte na programach z zakresu CSR [Fombrun 2005, 
ss. 7–11; Werther, Chandler 2011]. Globalne koncerny i korporacje coraz częściej zaczy-
nają realizować społecznie odpowiedzialne inwestycje, dostrzegając płynące z nich ko-
rzyści w postaci oszczędności kosztów, eliminowania zagrożeń, budowania pozytywnej 
reputacji itp. [Sparkes, Cowton 2004, ss. 45–57]. Okazuje się, że inwestorzy coraz chętniej 
wspierają przedsiębiorstwa dbające o środowisko, przestrzegające ładu korporacyjne-
go, odpowiedzialne za pracowników i  społeczność lokalną nie dlatego, że podziwiają 
ich etyczną postawę, ale dlatego że w  długoterminowej perspektywie będą one bar-
dziej rentowne. Obecnie prawie co ósmy inwestowany dolar trafia do przedsiębiorstwa 
ocenianego jako „inwestycja społecznie odpowiedzialna” [Deloitte, GPW 2012; Peloza, 
Shang 2011, ss. 117–135].

Metodyka badań

Na potrzeby proponowanej metody oceny zaangażowania przedsiębiorstw w  działal-
ność społecznie odpowiedzialną przyjęto punkt widzenia wszystkich interesariuszy, tj.: 
kontrahentów (dostawców/klientów), pracowników, społeczeństwa, inwestorów i  śro-
dowiska oraz założono, że poszczególne kryteria oceny będą opierać się na ogólnodo-
stępnych danych publikowanych przez przedsiębiorstwa w  ich raportach okresowych 
(głównie rocznych). Należy zauważyć, że przyjęte założenia z  jednej strony sprawiają, 
że otrzymywane oceny końcowe mają charakter kompleksowy, a z drugiej umożliwiają 
łatwe generowanie i aktualizowanie tychże ocen (spisanie kilkunastu danych z ukazu-
jących się co pewien czas raportów okresowych przedsiębiorstw z pewnością jest nie-
porównywalnie mniej praco- i czasochłonne aniżeli przygotowanie i przeprowadzenie 
kolejnych badań ankietowych).

Zestawiając kluczowe kwestie postulowane w literaturze przedmiotu w kontekście 
oceny postępowania przedsiębiorstw względem poszczególnych grup interesariuszy 
[Sen, Bhattacharya, Korschun 2006, ss. 158–166; Hermann 2008, s. 51–61; Papania, Sha-
piro, Peloza 2008, ss. 3–16] oraz wartość informacyjną raportów okresowych publiko-
wanych przez przedsiębiorstwa, w tabeli 1 wyszczególniono proponowane cząstkowe 
kryteria oceny w ramach poszczególnych obszarów tematycznych.
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Tabela 1. Kryteria oceny w ramach poszczególnych obszarów tematycznych  
zaangażowania przedsiębiorstw w działalność społecznie odpowiedzialną

Oznaczenie Nazwa kryterium / Obszar tematyczny
Charakter  
kryterium

Obszar kontrahentów (dostawców/klientów)

x1

Okres spłaty zobowiązań nieoprocentowanych (średni stan 
krótkoterminowych zobowiązań nieoprocentowanych 365 dni / 
przychody ze sprzedaży)

D

x2

Cykl inkasa należności (średni stan należności 365 dni / przychody ze 
sprzedaży)

S

x3 Relacja rezerw na sprawy sądowe i odszkodowania do kapitału własnego D

x4

Relacja zapłaconych oraz otrzymanych odszkodowań, kar i grzywien do 
przychodów ze sprzedaży

D

Obszar dawców kapitału (inwestorów/wierzycieli)

x5

Procentowa zmiana zysku na akcję (relacja wyniku netto za 12 miesięcy do 
liczby akcji)*

S

x6 Stopa dywidendy (relacja dywidendy na 1 akcję do ceny akcji)** S

x7

Relacja długu netto do wyniku netto na sprzedaży powiększonego 
o amortyzację

D

x8

Relacja rat kapitałowych i odsetek do wyniku netto na sprzedaży 
powiększonego o amortyzację

S

Obszar pracowników
x9 Wynagrodzenia i świadczenia przypadające na 1 pracownika S

x10

Relacja wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych do przychodów ze 
sprzedaży

S

x11

Relacja wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych do kosztów usług 
obcych

S

x12 Procentowa zmiana zatrudnienia S
Obszar społeczeństwa

x13 Relacja przekazanych darowizn do przychodów ze sprzedaży S

x14

Efektywna stopa podatkowa (relacja obciążeń podatkowych wykazanych 
do wyniku brutto)

S

x15

Relacja obciążeń podatkowych zapłaconych w relacji do przychodów ze 
sprzedaży

S

Obszar środowiska
x16 Relacja kosztów zużycia energii i materiałów do przychodów ze sprzedaży D

S – stymulanta, D – destymulanta.

* Przy zmianach z wartości ujemnych na dodatnie przyjmuje się umownie 100%, a przy zmianach w za-

kresie wartości ujemnych przyjmuje się umownie 0%.

** Dla 2017 r. przyjęto wartości na podstawie deklaracji zarządu odnośnie podziału zysku lub, w przypad-

ku jej braku, realizowanej przez spółkę dotychczasowej polityki dywidendowej.

Źródło: opracowanie własne.
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Końcową syntetyczną ocenę zaangażowania danego podmiotu w działalność spo-
łecznie odpowiedzialną w proponowanym rozwiązaniu zakłada się otrzymać w wyniku 
realizacji kolejnych kroków zgodnie z przedstawionym na rys. 1 schematem – typowym 
dla rozwiązań opartych na metodach wielowymiarowej analizy porównawczej (WAP).

Rysunek 1. Schemat procesu otrzymywania syntetycznej oceny zaangażowania 
przedsiębiorstwa w działalność społecznie odpowiedzialną

Źródło: opracowanie własne.

W pierwszej kolejności, na potrzeby normalizacji, zachodzi konieczność wyrażenia 
wszystkich cząstkowych kryteriów oceny w postaci stymulant. Z punktu widzenia kry-
teriów wyróżnionych w tabeli 1 operację taką należy przeprowadzić w odniesieniu do 
kilku z nich, które mają charakter destymulant, zgodnie z formułą:

,             (1)
gdzie:

D
jx – zmienna o charakterze destymulanty,

jx – zmienna doprowadzona do postaci stymulanty,

jc  – pewna dodatnia stała (jej wartość jest zależna od wartości danej zmiennej).
Następnie, gdyż wyodrębnione w  ramach obszarów tematycznych kryteria cząst-

kowe różnią się jednostkami miary oraz zakresami wartości liczbowych, na potrzeby 
ich ujednolicenia co ułatwi obliczenie miar syntetycznych w  ramach poszczególnych 
obszarów tematycznych, jak również całościowej oceny zaangażowania przedsiębior-
stwa w działalność społecznie odpowiedzialną, należy przeprowadzić ich normalizację. 
W tym kontekście, a także pod kątem obliczenia miary syntetycznej, zdecydowano się 
zastosować metodologię zaproponowaną przez D. Strahl [1978, ss. 205–215]. Tym sa-
mym, spośród wielu różnych metod, wybrano normalizację za pomocą formuły prze-
kształcenia ilorazowego, bazującą na maksymalnej wartości poszczególnych zmiennych 
w danym okresie badania:

          (2)
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gdzie:
xtj – wartość bezwzględna j–tego kryterium oceny w t–tym okresie badania, 
ztj – znormalizowana wartość j–tego kryterium oceny w t–tym okresie badania (od 0 do 1).
W  przypadku kryteriów przyjmujących wartości ujemne, z  racji ich jednoznacznie 

negatywnej wymowy oraz braku znaczenia co do skali „ujemności”, zdecydowano 
o przyjmowaniu ich wartości znormalizowanej na poziomie zero. Z drugiej strony, żeby 
uniknąć zniekształcenia spowodowanego przez odbiegające od normy (za wysokie lub 
za niskie) odczyty wartości poszczególnych kryteriów cząstkowych, zdecydowano o ar-
bitralnym ustalaniu ich najwyższego poziomu odniesienia (max xtj) w oparciu o rozkład 
ich wartości w  próbie badawczej, bądź też powszechną interpretację. Jednocześnie, 
gdyby w rezultacie powyższych założeń zaistniała sytuacja, że xtj > max xtj do obliczeń za 
xtj należy przyjąć max xtj.

Wreszcie jako podstawę obliczenia miar syntetycznych w poszczególnych obszarach 
tematycznych, a następnie na ich podstawie końcowej oceny zaangażowania przedsię-
biorstw w działania społecznie odpowiedzialne, zgodnie z metodologią D. Strahl przy-
jęto formułę średniej arytmetycznej znormalizowanych miar cząstkowych ztj (wersja 
unormowana metody): 

         (3)

gdzie:
MSt – miara syntetyczna oceny zaangażowania przedsiębiorstwa w działalność spo-

łecznie odpowiedzialną w t–tych okresach badania.
Wskazana konstrukcja miary syntetycznej zakłada równą wagę poszczególnych kry-

teriów oceny oraz zakres przyjmowanych wartości od 0 do 1. Wartości bliższe 0 oznacza-
ją brak bądź niskie zaangażowanie przedsiębiorstwa w działalność społecznie odpowie-
dzialną, a wartości bliższe 1 wysokie zaangażowanie. 

Wyniki obliczeń

Praktyczną aplikację proponowanej metody oceny zaangażowania przedsiębiorstw 
w  działalność społecznie odpowiedzialną przeprowadzono na przykładzie pięciu 
większych budowlanych grup kapitałowych notowanych na GPW w Warszawie, które 
opublikowały na dzień obliczeń raporty roczne za 2017 r. – Budimex, Elektrobudowa, 
Erbud, Mostostal Warszawa, Trakcja. Obliczenia przeprowadzono na podstawie skon-
solidowanych raportów rocznych opublikowanych przez wymienione grupy w latach 
2013–2018.
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Postępując zgodnie z przedstawionym wcześniej schematem działania w pierwszej ko-
lejności zgromadzono odpowiednie dane, a następnie na ich podstawie obliczono w ramach 
poszczególnych obszarów tematycznych cząstkowe kryteria oceny w latach 2012–2017. Tak 
otrzymane zmienne ujednolicono do postaci stymulant (wzór 1) i  poddano normalizacji 
(wzór 2), by w dalszej kolejności obliczyć skumulowane oceny dotyczące poszczególnych 
obszarów tematycznych i na ich podstawie finalną ocenę zaangażowania badanego pod-
miotu w działalność społecznie odpowiedzialną (wzór 3). Wartości cj oraz max xtj potrzebne 
odpowiednio do przeprowadzenia konwersji zmiennych z destymulant na stymulanty, a na-
stępnie ich normalizacji przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Przyjęte dla poszczególnych zmiennych wartości cj i max xtj na potrzeby 
odpowiednio zamiany z destymulant na stymulanty oraz normalizacji wartości 

Oznaczenie 
zmiennej

Charakter 
zmiennej

cj / max 
xtj

Oznaczenie 
zmiennej

Charakter 
zmiennej

cj / max xtj

x1 D 180 x9 S 120
x2 S 180 x10 S 0,2
x3 D 0,15 x11 S 0,5
x4 D 0,01 x12 S 0,15
x5 S 1 x13 S 0,0005
x6 S 0,08 x14 S 0,19
x7 D 7 x15 S 0,02
x8 S 2 x16 D 0,8

Źródło: opracowanie własne.

Z  racji znacznej objętości poszczególnych etapów obliczeń na poniższych wykre-
sach (1–5) ograniczono się do przedstawienia znormalizowanych cząstkowych i synte-
tycznych wyników w  ramach poszczególnych obszarów tematycznych oraz końcową 
ocenę zaangażowania badanych podmiotów w działalność społecznie odpowiedzialną 
(z  racji pojedynczego kryterium oceny w  obszarze ochrony środowiska nie prezento-
wano otrzymanych tu wyników na osobnym wykresie tylko ujęto w ramach wykresu 5 
dotyczącego oceny końcowej).
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Wykres 1. Ocena działalności badanych podmiotów w obszarze kontrahentów

Źródło: obliczenia własne.

Wykres 2. Ocena działalności badanych podmiotów w obszarze dawców kapitału

Źródło: obliczenia własne.

Wykres 3. Ocena działalności badanych podmiotów w obszarze pracowników

Źródło: obliczenia własne.
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Wykres 4. Ocena działalności badanych podmiotów w obszarze społeczeństwa

Źródło: obliczenia własne.

Wykres 5. Ogólna ocena zaangażowania badanych podmiotów w działalność społecznie 
odpowiedzialną 

Źródło: obliczenia własne.

Z  przeprowadzonych obliczeń wynika, że na koniec 2017 roku spośród 
rozpatrywanych grup budowlanych, najkorzystniej pod względem zaangażowania 
w  działalność społecznie odpowiedzialną prezentowała się Elektrobudowa, a  po niej 
Budimex. Najwyższy wynik Elektrobudowy stanowi wypadkową względnie wysokich 
ocen w obszarach dawców kapitału, pracowników i społeczeństwa (choć Budimex miał 
je wyższe) oraz nienajgorszych ocen w  obszarze kontrahentów i  ochrony środowiska 
(tu Budimex został oceniony znacznie niżej). Jeśli chodzi o  pozostałe podmioty to 
w  przypadku Erbudu i  Mostostalu Warszawa można dostrzec względną stabilizację 
w czasie oceny zaangażowania w działalność społecznie odpowiedzialną, która jest na 
nieco wyższym poziomie w przypadku pierwszej z wymienionych grup budowlanych. 
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Z kolei w przypadku Trakcji wystąpiło w 2017 roku znaczne pogorszenie ogólnej oceny 
(która wcześniej systematycznie z roku na rok rosła), w tym głównie za sprawą obszaru 
„społeczeństwo”, gdzie odnotowano relatywny spadek przekazywanych darowizn oraz 
obniżenie efektywnej stopy podatkowej.

Otrzymane wyniki pokazują również, że w ramach rozpatrywanych podmiotów ma 
miejsce różnicowanie znaczenia poszczególnych grup interesariuszy. Najbardziej wi-
doczne jest to w  przypadku Budimeksu, gdzie na zdecydowanie wyższym poziomie 
utrzymuje się zaangażowanie w  obszarach dawców kapitału, pracowników i  społe-
czeństwa, aniżeli w obszarach kontrahentów (wykorzystywanie silnej pozycji rynkowej) 
i ochrony środowiska. W ogóle jeśli chodzi o kwestie zaangażowania w obszarze ochro-
ny środowiska, to wszystkie badane podmioty nie prezentowały się w rozpatrywanym 
okresie zbyt korzystnie, przy czym najbardziej in plus wyróżniała się tu Elektrobudowa 
(jest to po części efekt nieco innego profilu działalności).

Podsumowanie

Przedstawiona w artykule metoda oceny zaangażowania przedsiębiorstw w działalność 
społecznie odpowiedzialną wpisuje się w dynamiczny w ostatnich latach rozwój meto-
dologii pomiaru aktywności przedsiębiorstw na polu CSR. W  odróżnieniu od dominu-
jących podejść opartych na badaniach ankietowych bądź też kryteriach jakościowych 
bazujących na danych opisowych,  w  wykorzystanej metodzie skorzystano wyłącznie 
ze zmiennych ilościowych pozyskiwanych z publikowanych przez przedsiębiorstwa ra-
portów okresowych, w szczególności rocznych. Mimo pewnych ograniczeń w zakresie 
informacyjnym, podejście takie umożliwiło jednak wyselekcjonowanie w oparciu o dane 
ilościowe szeregu wskaźników odwołujących się do działalności przedsiębiorstw wzglę-
dem pięciu głównych grup interesariuszy: kontrahentów, pracowników, społeczeństwa, 
dawców kapitału oraz środowiska, a więc ma ono charakter kompleksowy. Dodatkową 
zaletą proponowanego rozwiązania jest łatwość dostępu do danych, ich regularna ak-
tualizacja oraz względny obiektywizm (dane ilościowe, w szczególności finansowe, ra-
portowane przez przedsiębiorstwa są efektem stosowania ogólnie przyjętych zasad, np. 
MSR/MSSF), którego brakuje często zmiennym jakościowym (opisowym), zależnym od 
subiektywnego punktu widzenia danego respondenta, bądź oceniającego.

Dodatkowo, proponowana metoda oceny CSR może być przydatna dla praktyki gospodar-
czej zarówno w skali mikro, jak i makro. W skali mikro może być wykorzystana jako narzędzie 
wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem na poziomach strategicznym i  operacyjnym. 
Wymierne ujęcie aktywności przedsiębiorstwa w obszarze CSR (w postaci wskaźnika syntetycz-
nego i wskaźników cząstkowych) stwarza nowe możliwości optymalizacji decyzji dotyczących 
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społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Po pierwsze, pozwala oceniać efektywność 
społecznego zaangażowania firmy w wyróżnionych obszarach (z punktu widzenia różnych grup 
interesariuszy) poprzez możliwość badania zależności pomiędzy wskaźnikami CSR a wybranymi 
wskaźnikami ekonomiczno-finansowymi. Dzięki temu można byłoby identyfikować najbardziej 
efektywne działania CSR, które należałoby uwzględnić w ogólnej strategii oraz planach opera-
cyjnych poszczególnych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Po drugie, pozwala ocenić 
i porównać reputację przedsiębiorstw danej branży jako organizacji społecznie odpowiedzial-
nych, dzięki czemu firma może określić i monitorować swoją pozycję na tle konkurentów. Z kolei 
z punktu widzenia makro metoda ta pozwala oceniać poziom odpowiedzialności społecznej nie 
tylko pojedynczych przedsiębiorstw, ale całych branż i dokonywać porównań międzybranżo-
wych. Uzyskana wiedza może służyć władzom centralnym i lokalnym w prowadzeniu skutecz-
niejszej polityki na rzecz stymulowania zrównoważonego rozwoju.

Ponadto jakkolwiek przedstawiona w artykule propozycja pomiaru CSR nie ma cha-
rakteru uniwersalnego (dotyczy tylko spółek notowanych na giełdzie) i bazuje jedynie 
na danych ilościowych, może również stanowić impuls oraz otwierać nowe kierunki 
dalszych badań zarówno z perspektywy mikro (np. ocena efektywności CSR z punktu 
widzenia przedsiębiorstwa i jego kluczowych interesariuszy, ocena możliwości rozwoju 
społecznych innowacji czy też społecznego inwestowania), jak i makro (badanie uwa-
runkowań wdrażania CSR w kontekście zrównoważonego rozwoju gospodarki).
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Abstract: Indicators of knowledge-based economy development in Polish agriculture are at lower 

level than in other sectors of Polish economy. It reflects mainly fragmented structure of agriculture, 

numerous production profiles, excessive distribution chain, and relatively poor economic condition 

of farms. Therefore it is necessary to provide support the implementation of scientific achievements 

in order to improve the competitiveness of the sector on both internal and external markets. 

The paper addresses the presentation and assessment of selected indicators as well as 

economic and financial instruments supporting knowledge-based economy in Polish agri-

culture. The indicators subject of the analysis are human capital quality and the use of IT 

technologies. The analysis of support instruments concerns mainly the activities within RDP.

Materials and methods 

The Data and European Commissions’ reports were used in the paper, as well as information 

of Polish Ministry of Agriculture and Rural Development concerning Rural Development 

Programme (RDP) and data of Central Statistical Office of Poland. The research method con-

sisted in making comparative analyzes and expert assessments.

Key words: knowledge-based economy (KBE), agriculture, indicators, support

Wstęp

Rozwój społeczno-gospodarczy w świecie zawsze był związany i zależny od wiedzy. Jest to 
oczywiste, bowiem wiedza i  jej doskonalenie są nieodłącznie związane z naturalnym dąże-
niem człowieka do zmian i wykorzystania umiejętności oraz doświadczeń nagromadzonych 
w przeszłości. Tym niemniej w postindustrialnej fazie rozwoju gospodarki światowej (po fazie 
rolniczej i przemysłowej) charakteryzującej się globalizacją szeroko pojętych działań gospo-
darczych i przepływów dóbr, kapitału i usług, skumulowana wiedza staje się podstawowym 
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czynnikiem rozwoju [Kleer 2003]. Tę materialną podstawę rozwoju i  konkurencyjności we 
współczesnym świecie określa się „gospodarką opartą na wiedzy”1. Brak jest jednej, ogólnie 
akceptowanej definicji „gospodarki opartej na wiedzy”. W większości z nich wskazuje się na 
dominujące znaczenie wiedzy jako czynnika determinującego skalę wzrostu gospodarczego, 
podstawowy zasób gospodarek czy podmiotów gospodarczych [Zienkowski 2004] i równo-
cześnie główne źródło przewag konkurencyjnych [Koźmiński 2001]. W niektórych definicjach 
określa się gospodarkę opartą na wiedzy jako zespół działań (idei) związanych z promowa-
niem rozwoju wiedzy we wszystkich dziedzinach działań [Madej  2006]. W  raporcie OECD 
z 1996 r. (The Knowledge Based Economy) podkreśla się znaczenie praktycznego wykorzy-
stania wiedzy i  informacji w  rozwoju gospodarczym. W  niektórych definicjach gospodarki 
opartej na wiedzy uwypukla się znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych jako 
czynnika przyspieszającego wzrost gospodarczy i poprawę wydajności czynników produkcji 
[Piątkowska 2002].

Zatem we współczesnym świecie ma miejsce zmiana modelu (wzorca, paradyg-
matu) rozwoju gospodarczego świata, polegającego na dominującej roli ucieleśnionej 
i nieucieleśnionej wiedzy i przechodzenia z fazy rozwoju przemysłowego do fazy postin-
dustrialnej. Obecny paradygmat rozwoju gospodarczego, a zarazem konkurencyjności 
gospodarki i jej podmiotów, charakteryzuje się wynikającą z ciągłych zmian głównego 
zasobu społeczeństwa, tj. wiedzy, koniecznością ustawicznego pomiaru parametrów 
określających rozwój gospodarczy i konkurencyjność.

W  rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i  budowania przewagi konkurencyjnej 
w oparciu na jej osiągnięciach następuje uwypuklenie roli i znaczenia czynnika popytu 
i swoistego przesunięcia wpływów od producenta do konsumenta [Dworak i. in. 2014]. 
O  sukcesie rozwoju krajów i  firm oraz konkurencyjności wewnętrznej i  zewnętrznej 
podmiotów decyduje głównie akceptacja nowych rozwiązań produktowych i  techno-
logicznych przez odbiorców produktów. Wiąże się z  tym wzrost niepewności i  ryzyka 
w  działalności producentów i  zwiększenie znaczenia umiejętności marketingowych 
i menadżerskich czynnika pracy (rysunek 1). 

1 Pojęcia społeczeństwo wiedzy i gospodarka wiedzy po raz pierwszy do literatury ekonomicznej wprowadził 
Drucker [1995]. Formułując te pojęcia, oparł się na doświadczeniach krajów wysoko rozwiniętych, w tym głów-
nie gospodarki amerykańskiej i japońskiej.
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Rysunek 1. Główne cechy gospodarki opartej na wiedzy

Źródło: opracowanie własne.

Realizacja założeń gospodarki opartej na wiedzy przyjęta została jako podstawowy 
cel strategii rozwoju krajów UE. Zgodnie ze Strategią 2020 podstawą rozwoju gospo-
darki UE są, oparte na rozbudowanych badaniach naukowych, innowacje, rozwój społe-
czeństwa informacyjnego i poprawa systemu edukacji.

Obecny model rozwoju w większym niż dotychczas stopniu opierać ma się na trzech 
wzajemnie uzupełniających się priorytetach (filarach). Są to:

I. inteligentny wzrost – oparty na wiedzy i innowacjach;
II. wzrost zrównoważony – zmierzający do zwiększenia znaczenia gospodarki ni-
skoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej;
III. wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie wzrostu zatrudnienia 
przy równoczesnej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.
W  ramach filaru I, ściśle związanego z  rozwojem gospodarki opartej na wiedzy, 

podstawowe znaczenie mają: innowacje, edukacja oraz rozwój sieci informacyjnych. 
Realizacji tych celów − zawartych w inicjatywach przewodnich – sprzyjać mają: wzrost 
dostępu do źródeł finansowania inwestycji związanych z  innowacjami, zwiększenie 
atrakcyjności szkolnictwa wyższego w wymiarze międzynarodowym, upowszechnia-
nie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych i  korzystanie z  jednolitego 
rynku cyfrowego w UE przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe.

Realizacja unijnej Strategii Europa 2020, a zwłaszcza jej I filaru (Inteligentny Wzrost – oparty 
na wiedzy i innowacjach) jest szczególnie trudna w sektorze rolnym. Wynika to przede wszyst-
kim z: bardzo zróżnicowanej struktury podmiotowej tego sektora (gospodarstwa o małej skali 
produkcji i duże farmy „industrialne”), wielu kierunków produkcji, rozbudowanego łańcucha 
dystrybucyjnego, konieczności przestrzegania określonych norm funkcjonowania podmio-
tów (bezpieczeństwo żywnościowe czy dobrostan zwierząt) oraz relatywnie słabej, w porów-
naniu z innymi podmiotami rynku, kondycji ekonomicznej gospodarstw rolnych. 



182

Bożena Nosecka

Wszystkie te czynniki decydują o  konieczności wypracowania odrębnej dla rolni-
ctwa strategii rozwoju w celu poprawy efektywności jego funkcjonowania. Konieczne 
jest większe niż w przypadku innych sektorów wsparcie procesu wprowadzania i upo-
wszechniania wiedzy.

Celem artykułu jest ocena i prezentacja wybranych wskaźników oraz ekonomiczno- 
-finansowych instrumentów wspierania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w pol-
skim rolnictwie. Przyjęte do badań wskaźniki to jakość kapitału ludzkiego i wykorzysta-
nie sieci informacyjno-komunikacyjnej. System wsparcia to przede wszystkim Środki 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). 

Wybrane wskaźniki gospodarki opartej na wiedzy 
w polskim rolnictwie

Wskaźniki dotyczące rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w polskim rolnictwie 
są gorsze niż w innych działach gospodarki narodowej. Dotyczy to wszystkich ob-
szarów branych pod uwagę przy ocenie rozwoju „inteligentnego”, tj. jakości kapita-
łu ludzkiego, stanu i wykorzystania sieci informacyjno-komunikacyjnej (społeczeń-
stwo informacyjne) oraz poziomu wprowadzania szeroko rozumianych rozwiązań 
innowacyjnych. 

Według polskich danych statystycznych w 2015 r. wyższym wykształceniem legi-
tymowało się 10% ludności wiejskiej w wieku powyżej 13 lat (na obszarach zurbanizo-
wanych 21%). Na obszarach wiejskich wykształcenie średnie posiadało 30% ludności, 
zasadnicze zawodowe 27%, a podstawowe 26% (rysunek 2). Spośród osób kierujących 
gospodarstwami rolnymi zaledwie 3% posiadało wyższe wykształcenie rolnicze, 25% 
legitymowało się wykształceniem średnim (zawodowym, zasadniczym i policealnym), 
a 20% ukończyło kursy rolnicze. 
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Rysunek 2. Poziom wykształcenia ludności w Polsce w zależności od miejsca zamiesz-
kania w 2015 r. (w %)

Źródło: na podstawie Rocznika Statystycznego GUS 2016.

Znacznie wyższy jest poziom wykształcenia osób kierujących większymi obsza-
rowo gospodarstwami. W grupie kierowników gospodarstw rolnych o powierzchni 
powyżej 50 ha wykształceniem wyższym i  średnim legitymowało się ponad 60% 
osób, a  w  gospodarstwach najmniejszych zaledwie 14% (rysunek 3). Bardzo silny 
związek poziomu wykształcenia kierowników gospodarstw z ich obszarem wskazuje 
i potwierdza duży wpływ struktury agrarnej na poziom konkurencyjności rolnictwa 
opartego na wiedzy.

Rysunek 3. Gospodarstwa, w których osoba kierująca posiada wykształcenie średnie 
i wyższe w procencie ogólnej ich liczby według grup obszarowych w 2015 r.

Źródło: na podstawie Rocznika Statystycznego Rolnictwa 2016.
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W Polsce, tak jak w większości nowych krajów członkowskich, odsetek osób ludno-
ści wiejskiej posiadającej wykształcenie podstawowe i średnie jest wyższy niż w kra-
jach UE-15. Natomiast w  krajach „starej” Wspólnoty większy jest udział osób z  wy-
kształceniem wyższym. Przypuszczalnie dotyczy to również rolników (brakuje danych 
dotyczących poziomu wykształcenie ludności rolniczej w krajach Wspólnoty).

W 2016 r. średnio w krajach UE-15 udział osób w wieku 30–34 lata posiadających 
wyższe wykształcenie w liczbie ludności w tej kategorii wiekowej wynosił 31,1% (rysu-
nek 4), a w Polsce 29,9%.

Rysunek 4. Udział osób w wieku 30–34 posiadających wyższe wykształcenie w liczbie 
ludności na terenach wiejskich w tej kategorii wiekowej w 2016 r. (w %)

Źródło: Eurostat.
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Również wykorzystanie technologii informacyjnych (ITC – Information and Commu-
nication Technologies) różni się znacząco w miastach i na obszarach wiejskich, szczególnie 
w gospodarstwach domowych rolników. W 2015 r. udział gospodarstw domowych posiada-
jących dostęp do Internetu stanowił ok. 72% ogółu gospodarstw położonych na terenach 
wiejskich. W gospodarstwach domowych w miastach wskaźnik ten wynosił 76% (tabela 1). 
W odniesieniu do gospodarstw posiadających łącze szerokopasmowe, udziały te wynosiły 
odpowiednio 67 i 73%. Osoby korzystające z Internetu w wieku 16–74 lata stanowiły ok. 57% 
mieszkańców wsi i ok. 70% mieszkańców miast. W 2005 r. wskaźniki te wynosiły zaledwie ok. 
9 i 27% (tabela. 1). Wyszukiwanie informacji o towarach i usługach dotyczyło w 2015 r. ok. 43% 
mieszkańców wsi i 55% mieszkańców miast. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że różnice 
dotyczące wykorzystania technologii informacyjnych w miastach i na obszarach wiejskich 
znacząco zmniejszyły się po akcesji Polski do UE. W 2015 r. w porównaniu z 2005 r. udział 
gospodarstw wiejskich posiadających dostęp do Internetu w ich ogólnej liczbie wzrósł o ok. 
53 pkt., a w gospodarstwach miejskich o 40 pkt. W odniesieniu do dostępu do łączy szeroko-
pasmowych wskaźniki te zwiększyły się odpowiednio o ok. 62 i 53 pkt. Na terenach wiejskich 
udział osób w wieku 16–74 lata korzystających z Internetu w ogólnej liczbie ludności w tym 
wieku wzrósł w 2015 r. w porównaniu z 2005 r. o ok. 48 pkt., a w miastach o 43 pkt.  

Brak odpowiednich danych nie pozwala na ustalenie skali zmniejszania się różnic w za-
kresie dostępu do ICT ludności miejskiej i rolniczej. Z badań dotyczących wykorzystywania 
komputerów jako sprzętu wspomagającego decyzje ekonomiczne i produkcyjne rolników 
wynika, że jedna trzecia ogólnej liczby rolników nie korzysta z  Internetu jako wsparcia 
w tym zakresie, a ok. 20% czyni to sporadycznie. Trzeba podkreślić, że we współczesnym, 
globalnym świecie dostęp do informacji traktowany jest przez niektórych badaczy konku-
rencyjności jako piąty, po kapitale, ziemi, pracy i organizacji, zasób czynników produkcji.

Tabela 1. Dostęp do Internetu na terenach wiejskich i w miastach

Wyszczególnienie
2005 2015

ogółem miasto wieś ogółem miasto wieś

Gospodarstwa domowe posiadające dostęp do Internetu w % ogółem gospodarstw
Ogółem w tym: 30,4 36,1 18,8 74,8 76,3 71,5

posiadające łącze 
szerokopasmowe 15,6 20,6 5,2 71,1 73,3 66,7

Osoby w wieku 16–74 lata korzystające z Internetu w ogólnej liczbie ludności w tym wieku w %
Ogółem 20,4 27,0 8,9 64,4 69,5 56,7

Korzystanie z poczty 
elektronicznej 24,1 30,8 12,5 52,9 59,1 43,6

Wyszukiwanie informacji 
o towarach i usługach 18,0 22,8 9,7 50,1 55,0 42,7

Korzystanie z usług 5,9 8,4 1,6 32,6 40,2 20,1

Źródło: Rocznik Statystyczny GUS 2016.
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Brak metod badawczych związanych z doborem kryteriów oceny i sposobów ich po-
miaru utrudnia określenie skali postępu innowacyjnego dokonującego się w rolnictwie. 
W sektorze tym obserwuje się jednakże wyraźny postęp głównie w zakresie systemu prze-
chowywania produktów rolnych, stosowania nowoczesnych maszyn do zbiorów i dosko-
nalenia potencjału genetycznego roślin i zwierząt. Rozwojowi potencjału innowacyjnego 
w rolnictwie sprzyja duża podaż i dostępność środków produkcji dla rolnictwa – sprzętu 
rolniczego, środków ochrony roślin, środków plonotwórczych, nasion i  sadzonek. Prob-
lemem pozostaje wciąż niska w porównaniu z wieloma krajami UE skala ich stosowania 
w gospodarstwach rolnych w Polsce. Wynika to z relatywnie słabej kondycji ekonomicznej 
większości gospodarstw, z małego stopnia ich zorganizowania i z wciąż niewielkiego za-
kresu współpracy z jednostkami funkcjonującymi w otoczeniu rolnictwa. 

Wsparcie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w polskim 
rolnictwie

Wsparcie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w polskim rolnictwie i w całym sekto-
rze rolno-spożywczym dokonuje się głównie ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (PROW). Program ten ściśle związany jest z realizacją unijnej Strategii 2020. Re-
alizacja PROW dokonywana jest poprzez wsparcie szeregu działań, poddziałań i operacji.

Bezpośrednio z I filarem Strategii 2020 (Inteligentny Rozwój) związane są działania za-
tytułowane: Transfer wiedzy i  działalność informacyjna. Usługi doradcze oraz Współpraca. 
Realizacja dwóch pierwszych działań, kierowanych do ośrodków szkoleniowych (jednostki 
naukowe, ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze, prywatne podmioty doradcze) ma 
przede wszystkim na celu rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych rolników, upowszech-
nianie innowacji i dobrych praktyk w zakresie produkcji rolnej i w przetwórstwie produktów 
rolnictwa. Działanie Współpraca dotyczy wyłącznie projektów o charakterze innowacyjnym. 

Bardzo silny związek z  realizacją I filaru Strategii ma wsparcie udzielane w ramach 
operacji Modernizacja gospodarstw rolnych w  działaniu Inwestycje w  środki trwałe. Mo-
dernizacja rozumiana jest jako wprowadzanie innowacji, ale też jako poprawa jakości 
produktów. Modernizacja jest mało realna bez odpowiedniej wiedzy kierujących gospo-
darstwami rolnymi. Poprawie jakości siły roboczej w rolnictwie poprzez zmianę struk-
tury wiekowej kierujących gospodarstwami rolnymi, a  także możliwości uzupełnienia 
wykształcenia, sprzyja wsparcie w postaci premii dla młodych rolników. Kierujący go-
spodarstwami rolnymi młodzi rolnicy z reguły charakteryzują się większą kreatywnością 
w stosowaniu współczesnych rozwiązań produkcyjnych i organizacyjnych niż starsi. 

Powiększaniu obszaru gospodarstw i poprawie ich siły ekonomicznej służy wsparcie 
dla rolników przekazujących małe gospodarstwa innemu rolnikowi oraz restrukturyzacja 
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małych gospodarstw, a powiększaniu skali podaży wsparcie tworzenia i funkcjonowania 
grup i organizacji producentów. Wsparcie tych działań nie ma bezpośredniego odniesie-
nia do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, ale jest oczywiste, że poprawa struktury 
agrarnej ściśle wiąże się z dążeniem kierujących gospodarstwami do pogłębiania wiedzy 
i wzrostu poziomu wykształcenia. W grupach, a zwłaszcza organizacjach producentów, 
„łatwiejsze” z  punktu widzenia ekonomicznego i  organizacyjnego jest wprowadzanie 
w gospodarstwach członków i w działaniach wspólnych nowoczesnych osiągnięć nauki 
i praktyki. Gospodarka oparta na wiedzy ściśle wiąże się z poziomem i poprawą jakości 
wytwarzanych produktów. Bezpośrednio do poprawy jakości produktów rolnych odno-
si się działanie Systemy jakości produktów rolnych i spożywczych, choć poprawa jakości 
oferowanych produktów jest celem wsparcia w szeregu innych działaniach, a głównie 
Modernizacji gospodarstw rolnych, Premii dla młodych rolników i Wsparcia przetwórstwa.

Finansowe wsparcie działań i operacji ze środków PROW 
(głównie odniesionych do I filaru Strategii 2020)

Polska jest największym w UE beneficjentem wsparcia w ramach realizowanego w PROW 
II filaru wspólnej polityki rolnej, tj. środków przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich. 
W latach 2007–2013 wsparcie z funduszy unijnych w Polsce wyniosło 13,4 mld euro, co sta-
nowiło 13,9% łącznej pomocy udzielonej wszystkim krajom członkowskim. W 2013 r. wspar-
cie w Polsce wyniosło 1,9 mld euro, a we Włoszech i Niemczech 1,3 mld euro (rysunek 5).

Rysunek 5. Poziom alokacji środków II filara WPR między państwa członkowskie UE 
w 2013 r. (w mln euro)

Źródło: na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 [za: Poczta 2010].
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W Polsce udział wspomagania ze środków unijnych na realizację II filaru WPR w ogól-
nym wsparciu na realizację Wspólnej Polityki rolnej wyniósł w latach 2007–2013 ok. 30%. 
Wskaźnik ten był większy w Austrii, Bułgarii, Estonii, Finlandii, Litwie, Łotwie, Portugalii, 
Rumunii, Słowacji i Słowenii. Średnio w UE wyniósł on 23%. Większa od średniej w UE była 
w Polsce pomoc w ramach II filaru WPR w przeliczeniu na 1 ha UR (odpowiednio 118 i 77 
euro, ale była ona o 23% niższa w przeliczeniu na 1 osobę pełnozatrudnioną) [Poczta 2010].

Czołowa pozycja Polski w rozdysponowaniu unijnych funduszy wsparcia w ramach II 
filaru WPR (PROW) zachowana została w latach 2014–2020. Budżet przeznaczony na rea-
lizację PROW jest wyższy niż w latach 2007–2013 i wynosi 13,6 mld euro, w tym środki UE 
(EFRROW) wynoszą 8,7 mld euro.

Według stanu na 31 grudnia 2016 r. największy w budżecie PROW był udział środków 
kierowanych na działanie Inwestycje w środki trwałe – 25,2% (3,4 mld euro) (rysunek 6). 
W ramach tego działania, tak jak w poprzednim okresie realizacji PROW (2007–2013), naj-
więcej funduszy przeznaczane jest na operację Modernizacja gospodarstw rolnych.

Rysunek 6. Budżet przeznaczony na realizację PROW w latach 2014-2020, wg działań, 
stan na 31.12.2016 r. (w mln euro)

Źródło: ARiMR.
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Z punktu widzenia stwarzania warunków dla wprowadzania do rolnictwa osiągnięć 
wiedzy (powiększenie obszaru gospodarstw, poprawa struktury wiekowej kierujących 
gospodarstwami, rozwój usług dla producentów rolnych) istotny jest relatywnie duży 
udział w rozdysponowaniu środków PROW wspomagania w ramach działania: Rozwój go-
spodarstw i  działalności gospodarczej (17% − 2,3 mld euro). Relatywnie duże jest zainte-
resowanie (suma zgłoszonych wniosków w latach 2014–2016) beneficjentów wspomaga-
niem w ramach operacji: Rozwój usług rolnictwa i Premie dla młodych rolników, a niewielkie 
wsparciem uzyskiwanym z tytułu przekazywania małych gospodarstw przez rolników.

Udział środków przeznaczonych na wsparcie tworzenia i funkcjonowania grup i orga-
nizacji producentów w ogólnym budżecie PROW wyniósł – według stanu na koniec 2016 
r. –ok. 3%, przeznaczonych na rozwój rolnictwa ekologicznego – ok. 5%, a uczestnictwa 
w systemie jakości – 0,2%. Bardzo mały (zaledwie 1,4%) był udział w budżecie PROW środ-
ków kierowanych na działania bezpośrednio związane z upowszechnianiem wiedzy w rol-
nictwie (I filar Strategii 2020), tj. Transfer wiedzy, Usługi doradcze i Współpraca.

W  latach 2014–2020 na wszystkie działania związane z  upowszechnianiem wiedzy 
w  sektorze rolno-spożywczym i  sprzyjające jej wprowadzaniu przeznaczono ok. 7,1 mld 
euro (52% budżetu PROW). Udział środków kierowanych na rozwój rolnictwa zrównoważo-
nego i ochronę środowiska wyniósł na koniec 2016 r. ok. 29%, na poprawę jakości życia na 
obszarach wiejskich 13%. Pozostałe 6% to Pomoc techniczna i Zobowiązania z tytułu rent 
strukturalnych podjęte w poprzednich dwu okresach realizacji Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Ocenić można, że struktura wykorzystania środków wspomagania przemian 
strukturalnych w rolnictwie w latach 2007–2013 zbliżona była do mającej miejsce w latach 
2014–2020. Uwzględniając merytoryczną treść działań realizowanych w  latach 2007–2013 
ocenia się, że w tym okresie wsparcie związane z upowszechnianiem i wprowadzaniem wie-
dzy do sektora rolno-spożywczego stanowiło ok. 49% ogólnych płatności ze środków PROW 
(I filar Strategii 2020). Płatności dotyczące ochrony środowiska stanowiły 31% (II filar Strategii).

Trudno jednoznacznie ocenić efekty działań i  operacji w  ramach PROW na wpro-
wadzanie i  upowszechnianie wiedzy w  polskim rolnictwie i  szerzej w  sektorze rolno-
spożywczym. Trudności te spowodowane są głównie brakiem skutecznych mierników 
pomiaru, ale też wpływem szeregu uwarunkowań o charakterze horyzontalnym (system 
edukacji, sprawność działania rządu i organizacji pozarządowych). 

Wydatki na strefę B+R odnoszące się do polskiego rolnictwa 

W Polsce rozwojowi wiedzy w rolnictwie nie sprzyja w ostatnich latach stabilizacja nakła-
dów na działalność badawczo-rozwojową w tym sektorze i obniżanie ich udziału w ogól-
nych nakładach na sferę B+R. W 2000 r. wskaźnik ten wyniósł 8,3%, a w 2015 r. – 4,4%. 
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Spada zatrudnienie w  sferze B+R dotyczącej rolnictwa  − z  8,2 tys. osób w  2000 r. do 
5,9 tys. osób w 2015 r. (tabela 2).

Tabela 2. Zatrudnienie i nakłady na sferę B+R w Polsce

Wyszczególnienie
Zatrudnienie (w tys. osób) Nakłady (w mld zł)

2000 2005 2010 2015 2000 2005 2010 2015
Ogółem 78,9 76,8 81,8 123,3 4,8 5,6 10,4 18,1
W sektorze rolnictwa 8,2 6,5 5,4 5,9 0,4 0,5 0,8 0,8
Udział rolnictwa (w %) 10,4 8,5 6,6 4,8 8,3 8,9 7,7 4,4

Źródło: Rocznik Statystyczny GUS, 2007 i 2016.

W  Polsce relatywnie niski jest udział nakładów na sferę B+R w  całej gospodarce. 
W 2015 r. nakłady na tę sferę ze środków publicznych stanowiły zaledwie 0,50% PKB, wo-
bec 0,48% w 2010 r. Spośród krajów UE wskaźnik ten w 2015 r. niższy był jedynie w Buł-
garii, Chorwacji, Rumunii, Węgrzech oraz na Malcie i Cyprze.

W  finansowaniu badań naukowo-badawczych zmniejsza się udział wsparcia z  bu-
dżetu państwa, a zwiększa się ze środków uczestników rynku – głównie jednak zakła-
dów przetwórczych. W  2014 r. udziały te wynosiły odpowiednio ok. 47 i  38%, wobec 
ok. 63 i 25% w 2001 r.

Zakończenie

Wprowadzaniu rozwiązań opartych na wiedzy do sektora rolno-spożywczego najbar-
dziej sprzyja wsparcie w  ramach PROW: modernizacji gospodarstw rolnych, przetwór-
stwa, premii dla młodych rolników, płatności dla rolników przekazujących małe go-
spodarstwa, a  także transferu wiedzy, usług doradczych i  współpracy. Największe jest 
zainteresowanie beneficjentów płatnościami związanymi z modernizacją gospodarstw 
oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw spożywczych.

Praktycznie brak jest wskaźników pozwalających na ocenę skali upowszechniania 
wprowadzania wiedzy przez realizację działań, poddziałań i  operacji umieszczonych 
w PROW oraz ich wpływu na poprawę konkurencyjności polskiego sektora rolno-spo-
żywczego. Nie ulega jednak wątpliwości, że wsparcie z funduszy zewnętrznych jest nie-
zbędne dla modernizacji podmiotów rynku rolno-spożywczego.

W  Polsce wprowadzeniu rozwiązań opartych na wiedzy do polskiego sektora rolno- 
-spożywczego, przede wszystkim rolnictwa, oraz rozwojowi współpracy uczestników ryn-
ku i jednostek naukowych nie służy stabilizacja nakładów na sferę B+R dotyczącą rolnictwa 
i systematyczne obniżanie się ich udziału w ogólnych nakładach na tę sferę w Polsce. Nega-
tywny jest też wpływ spadku zatrudnienia w dotyczącej rolnictwa sferze badań i rozwoju.
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Wobec rosnącego znaczenia w realizacji WPR jej celów strukturalnych niezbędne 
jest przede wszystkim: zwiększenie nakładów na sferę B+R dotyczącą tego sektora 
i ograniczenie wszelkich przeszkód proceduralnych w pozyskiwaniu środków wsparcia 
ze środków PROW.

Niezbędne okazuje się stałe monitorowanie procesu wprowadzania i  upowszech-
nianie wiedzy w polskim rolnictwie – głównie z punktu widzenia stosowanych w tym 
zakresie systemów wsparcia. Istotne staje się też poszukiwanie mierników oceny skali 
i stopnia innowacyjności w tym sektorze gospodarki.
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Multidimensional Assessment of Quality of Life  
in the EU Member States

Abstract: The standard of living is a complex concept determined by many factors. Quality of 

life is the essence of human existence. Human needs and their “balanced” fulfilment constitu-

te its key element. The inability to satisfy these needs generates frustration and leads to “un-

happiness”. The paper shows quality of life from a multidimensional perspective by selecting 

economic, demographic, environmental and safety-related factors to describe this phenome-

non. The aim of the paper is to assess the diversity of quality of life in the EU Member States on 

the basis of a synthetic measure. Additionally, statistical verification of 13 diagnostic variables 

selected for measuring quality of life is the subject of the analysis. The resulting ranking of co-

untries was created based on the values of a synthetic measure developed using the Hellwig 

method. The proposed synthetic measure focuses on showing the objective character of qua-

lity of life. All data needed to conduct the study come from public statistics derived from the 

Eurostat database for two periods – 2009 and 2015. The results of the analysis conducted 

indicate that the Scandinavian countries offer the best standard of living.

Key words: quality of life, European Union, multidimensional statistical analysis, Hellwig’s method, 

linear ordering
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Introduction

Quality of life is semantically a broad and complex socio-economic category. Describing 
quality of life, researchers often use such terms as well-being, welfare, living conditions, 
a level of living, living standards, a lifestyle and a way of life. So far, differences and simi-
larities between these concepts have not been clearly determined, which often leads to 
theoretical and practical contradictions [Borys 2015, p. 2]. Quality of life, its interpretation 
and measurement are influenced by many different factors. Thus, research concerning 
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quality of life draws from various scientific disciplines: statistics, economics, sociology, 
psychology and philosophy. Economics determines quality of life by examining the li-
ving conditions of a given individual, including income, assets, the ability to satisfy one’s 
needs, as well as one’s preferences for buying goods and using services. In sociology, the 
principles of an individual’s social life along with the system of norms and values which 
are considered important form the foundations of quality of life. Medicine determines 
quality of life through the prism of the state of society’s health and the prevailing lifesty-
le, including pro-health behaviour. All the concepts, regardless of which discipline they 
have been derived from, are aimed at formulating an answer to the question – what ma-
kes people happy and what makes life good? [Mularska-Kucharek 2013, pp. 42–45]. 

Quality of life is the essence of human existence. Therefore, needs, especially con-
sumption needs and their “balanced” fulfilment, are its key elements [Murawska 2014, 
p. 81]. The quality of a person’s life is largely influenced by the process of satisfying his 
or her needs. The inability to satisfy a  given need generates frustration and leads to 
“unhappiness”. Consequently, it results in a worsened mood and a decrease in life sa-
tisfaction. Thus, a given individual’s quality of life deteriorates. A need can be defined 
as “a  sense of lack of something felt by an individual, something which in relation to 
the structure of the organism, personal experience and place of the said individual in 
society is necessary to keep the individual alive, enabling development and maintaining 
a specific social role along with mental balance” [Janowska 2011, p. 35]. Everyone strives 
to be happy and satisfied with their professional and family life. The sum of human ex-
pectations and satisfaction derived from being in a given community and material pos-
sessions owned indicates a certain level of quality of life. The measurement of the level 
of this satisfaction referred to the relevant system of values provides a picture of human 
life, which, depending on the tools used, can be expressed subjectively or objectively, in 
a one-dimensional or multidimensional manner.

In the context of the aforementioned needs, the achievements in the field of statisti-
cal analysis that have led to the development of commonly used measures of quality of 
life are particularly worth emphasising. Thanks to these measures, it is possible to con-
stantly monitor changes in the field of broadly defined welfare or well-being of society. 
The commonly used measures of quality of life include Gross Domestic Product (GDP) 
per capita, Human Development Index (HDI) as well as Actual Individual Consumption 
(AIC) per capita and Happy Planet Index (HPI).

Focusing on issues related to the measurement of economic and social phenomena, 
the aim of the paper is to assess the diversity of quality of life in the EU Member States on 
the basis of a synthetic measure. Additionally, the subject of analysis is statistical verifica-
tion of 13 diagnostic variables selected for measuring quality of life. The proposed synthetic 
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measure focuses on showing the objective character of quality of life. The selected featu-
res include primarily: (1) material status, (2) existential security, and (3) environmental security 
of an individual [Słaby 2007, p. 104]. In addition, linear ordering was done. The ranking of 
countries was created on the basis of the values of a synthetic measure developed using 
the Hellwig method. The obtained ranking was compared with the ranking of countries 
based on the traditional measures of the standard of living, i.e. GDP per capita and HDI.

All data needed to conduct the study come from public statistics derived from the Euro-
stat database. The paper consists of four main parts, i.e. a brief literature review in the intro-
duction, the theoretical section, the description of the research method and data sources, 
as well as the presentation of the results of the study and conclusions in the last section.

Quality of life – theoretical approach

The standard of living is a complex concept determined by a number of different features. 
The concept arouses interest of representatives of various scientific disciplines: econom-
ics, sociology, pedagogy, psychology and medicine. This provides a broad interdiscipli-
nary perspective and complementarity in the description of quality of life. However, it 
also leads to discrepancies in the ways of understanding this concept and inconsistency 
in its operationalisation. There are many definitions of quality of life in the literature. Ac-
cording to the Quality of Life Group (WHOQOL Group) operating in the framework of the 
World Health Organisation, quality of life is defined as: “an individual’s perception of their 
position in life in the context of the culture and value systems in which they live and in re-
lation to their goals, expectations, standards and concerns” [WHOQOL Group 1995; Carr, 
Higginson, Robinson 2003. However, in order to understand the scope of the definition 
of quality of life, it is worth mentioning the one formulated by the UN expert committee 
in 1954: “The standard of living includes all the actual conditions of human life and a lev-
el of material and cultural satisfaction of their needs through the stream of goods and 
paid services, as well as the ones from social funds” [Nation Unies 1954, p. 5]. The above-
quoted definition has formed the basis for the development of many subsequent terms 
of this concept [e.g. Luszniewicz 1982; Bywalec and Rudnicki 1992; Słaby 2004, p. 66]. In 
its widest scope, quality of life is associated with an individual’s welfare and well-being 
[Sompolska-Rzechuła 2013]. However, there exist some criteria of defining this concept 
formulated on the basis of various approaches. Tadeusz Borys [2008] assumes the objec-
tivity of quality of life as one of such criteria. Objective factors are mostly expressed in 
numbers and therefore can be measured. They are connected with the material status, 
existential security, and environmental security of an individual. Examples of such fac-
tors include: household income, housing conditions, access to social welfare, education 
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and health care. The essence of an objective assessment, therefore, comes down to the 
statistical measurement of living conditions of individuals and communities in relation 
to the basic dimensions associated with the level of material living conditions, extended 
to encompass some social or environmental aspects [Borys 2001; Polak 2016]. Apart from 
the approach assuming the objective character of quality of life, the processual approach 
recognising its subjective dimension is also important. Subjective factors are related to 
an individual’s assessment of fulfilment of the existing needs. In this case, there are often 
problems with measurability of the studied phenomena. Most of such assessments are 
based on the subjective perception of an individual’s life in connection with a particular 
system of values as well as social, economic and political conditions [Borys 2008]. Public 
opinion polls are the source of subjective assessments of quality of life. The assessment of 
certain phenomena is, however, often not consistent with reality due to problems related 
to their measurability as well as reliability of the assessment provided by respondents. 
Examples of subjective factors include the assessment of social support, the situation in 
the labour market, or an individual’s professional career and lifestyle.

According to M. Rapley [2003, p. 28], it is usually assumed that the concept of quality 
of life is a multidimensional construct and refers to an individual’s expectations regarding 
selected dimensions of life. Consumer needs and their “balanced” fulfilment are a key ele-
ment in all the definitions of the standard of living. On the microeconomic – local – scale, 
this fulfilment is the main goal of economic activity of every household, and on the mac-
roeconomic – global – scale, it is the basic objective of economic activity of every coun-
try. Issues related to standards of living and social cohesion are the basic components of 
multifaceted measures aimed at sustainable development which are reflected in strategic 
documents. The main goal of the European Union’s sustainable development strategy is 
“to identify and develop actions to enable the EU to achieve continuous improvement of 
quality of life both for current and for future generations, through the creation of sustaina-
ble communities able to manage and use resources efficiently(...), ensuring prosperity, en-
vironmental protection and social cohesion” [Michaliszyn 2012, p. 39].

Improving the living conditions of the EU population, including limiting socio-eco-
nomic disparities, is an important area of interest for the members of the European Com-
mission. At the same time, it is one of the five main objectives of the Europe 2020 strate-
gy, which sets the direction of actions conducive to the sustainable development of the 
European Union Member States. One of the key objectives included in the strategy is to 
lift 20 million Europeans out of poverty by 2020 [Eurostat 2014, p. 26]. 

Quality of life can be determined from the perspective of the social position occupied 
by an individual in relation to the existing systems of values and cultural conditions in 
which they live, in connection with their expectations, objectives, aspirations and needs. 
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Initially, this term was associated only with the assets of a given individual. It was assumed 
that a greater number of material goods owned by an individual translated into a higher 
standard of living, which was equated directly with a better quality of life. Over the years, 
however, it has been found that an increase in wealth does not necessarily mean a rise in 
quality of life. This has led to the expansion of the definition by an additional “level”. Quali-
ty of life has no longer meant only “to have” but also “to have and to be”. People do not find 
fulfilment only by increasing their wealth, but they also have emotional and spiritual nee-
ds that, although difficult to measure, are determinants of quality of life for most people 
and create their sense of fulfilment and happiness. Luszniewicz [1982, p. 11] distinguished 
seven basic types of needs: safety, sustenance, health care, housing conditions, communi-
cation and transport, education and culture, and environmental protection.

Due to the multidimensional approach to quality of life resulting, among others, 
from the interest in the issue on the part of representatives of various fields of science, 
measuring this category is a difficult task. It is worth emphasising, however, that a full 
picture of quality of life of a given community can only be obtained by employing a ho-
listic, multidimensional and interdisciplinary approach [Sompolska-Rzechuła 2013; Sta-
naszek 2015]. Therefore, interdisciplinary research combining different approaches and 
aspects of the discussed issue may prove particularly valuable. 

Statistical procedure

Linear ordering methods are used in economic research to determine the classification of 
objects, among others, such as: countries, companies, or products. By using the method 
of linear ordering, a ranking of objects from the best (the highest in the hierarchy) to the 
worst object (the lowest in the hierarchy) is obtained. The first method of linear ordering 
is the method proposed by Z. Hellwig (in the years 1967–1968) on the basis of economics 
(taxonomy) [Hellwig 1968]. The basis of linear ordering is a synthetic variable resulting 
from many diagnostic variables. The synthetic variable is a hidden variable, as its reali-
sations are not directly observable. The realisations are generated by observations of 
diagnostic variables which are directly measurable [Bąk 2016, p. 25]. As a result of the 
implementation of the statistical procedure, the values of the synthetic variable are ob-
tained enabling the following ordering of a set of objects [Grabiński 1992, p. 135]:

1. Each object has at least one neighbour, but not more than two neighbours.
2. If object A is a neighbour of object B, then object B is a neighbour of object A.
3. Moreover, there are only two objects that have the same neighbour.
The first stage of the research procedure implemented (1) was the selection of poten-

tial diagnostic variables (indicators) and assigning them to relevant areas. The proposed 
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set of 13 variables is the representation of the studied phenomenon. Its selection was ba-
sed on substantive and formal aspects. For all the variables, the direction of their effect on 
the studied phenomenon was indicated (S – stimulant, D – destimulant) [Rosińska 2005, 
pp. 120–123; Połoński 2016]. Among the selected variables, 7 are stimulants and 6 are desti-
mulants.1 A stimulant is a variable whose higher values are desirable from the point of view 
of the studied phenomenon. An increase or decrease in its value leads to a similar increase 
or decrease of the general characteristics of the phenomenon. A destimulant is a variable 
with the inverse impact to a stimulant. A rise in its value causes a decrease in the general 
characteristics of the phenomenon. In the next stage of the analysis, statistical verification 
of the indicators was conducted and their variability as well as mutual correlation were 
assessed. Variables whose dispersion in the sample was less than 10% were omitted in 
the further analysis due to insufficient variability. Therefore, two variables were removed 
from the set of variables, i.e. (1) life expectancy of men at birth, (2) life expectancy of wo-
men at birth. The starting point in the correlation relationship assessment was the R matrix 
of Pearson’s linear correlation coefficients (r) between the potential diagnostic indicators. 
The criterion for the classification of the features is the parameter r *, also called the critical 
value of the correlation coefficient, such that 0 < r* < 1. This value can be determined by 
the researcher or determined in a formal way [Nowak 1990, p. 28]. In the presented study, 
the critical value r * was set at 0.9. None of the coefficients exceeded the assumed level of 
0.9, therefore no variables were removed from the set of features.

Due to the presence of variables with different directions of effect on the studied 
phenomenon in the final variable set, in the next stage (2) the variables were stimulated. 
The transformation was made according to the formula for the quotient transforming of 
destimulants into stimulants [Panek 2009, p. 36]:

,                        i=1, 2, …, n; j=1, 2, …, m.          (1)

where:
 – value of j-th destimulant variable for i-th object; b – constant, usually equal to 1, 

 – value of j-th stimulant variable for i-th object.
The third stage was the normalisation of variables (3). The method of standardising 

features by means of classical measures was used [Kukuła 2000, pp. 59–60]. Classical 
standardisation aims to obtain a standard deviation of variables equal to 1 and an arit-
hmetic mean of 0. The transformation takes the following form [Walesiak 2014, p. 367]:

1 In Table 1, the appropriate identifier is assigned to each variable, “D” for a destimulant and “S” for a stimulant. 
The identifier was assigned according to the direction of the effect of a particular variable on the examined 
phenomenon.
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           (2)

where:
zij – normalised value of j-th variable for i-th object, xij – value of j-th variable for i-th 

object,  – arithmetic mean of j-th variable, – standard deviation of j-th variable.
The last stage (4) prior to the application of the Hellwig classification method consist-

ing in excluding negative values from the set. The quotient transformation method was 
used in the process of stimulation. Therefore, it was possible to transform the variables 
again. In the case when min{  the variables do not change their values. When 
min{ , the following transformation is used:

          (3)

where:

         (4)

and
 – standard deviation of normalised input variables.

The components of  play a  double role. The first part of equation (4) eliminates 
negative values, while the latter part eliminates values equal to 0.

In the next stage, the standard value of the feature is determined. Sequence Po con-
sisting of objects ( ) is obtained from the values [Panek 2009, p. 69]:

 (when the feature is a stimulant)
or

 (when the feature is a destimulant)
The Hellwig method orders objects based on their comparison to the designated 

standard which is used to calculate the distance between the objects obtained and the 
best values. The formula has the following form:

,          (5)

and allows to obtain the sequence ).
The next stage is the construction of statistics used to create the final indicators. The 

measures are obtained as follows: 
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,             (6)

,            (7)

.             (8)

The final stage of the Hellwig classification of objects is the creation of synthetic me-
asures that will be arranged in descending order. The measures are as follows:

.             (9)

The smaller the distance of a given object from the standard, the higher the values 
of individual measures are. The created synthetic variables with the probability close 
to unity take the values in the interval [0,1]. The more developed a given country is, the 
higher the values of the taxonomic measure of development [Zeliaś 2000, pp. 35–101].

The research presented in the paper was carried out in order to assess the quali-
ty of life in the individual EU Member States. The starting point for the use of multi-
dimensional statistical methods is the selection of appropriate diagnostic variables 
and assigning them to selected areas of analysis [cf. Borys 2001; Polak 2016; Lusznie-
wicz 1982]. The paper evaluates the living conditions in the EU countries from four 
perspectives, including the economic situation, safety, demographic situation and en-
vironmental protection (see Tab. 1).

Table 1. Descriptive statistics of selected diagnostic variables – 2009 and 2015

Descriptive statistics – 2009 Descriptive statistics – 2015

  Sx Vs Me Max Min
 

Sx Vs Me Max Min

Area 1. Economic situation – X1 – GDP at market prices (current prices, euro per capita) – S

23 733.3 14710.5 62.0% 5 000 74 200 23 100 27 535.7 18325.6 66.6% 6 300 91 500 21 200

Area 1. Economic situation – X2 – Expenditure on social protection benefits (% of GDP) – S 

23.7 4.6 19.4% 15.6 31.6 23.4 23.2 5.5 23.8% 14.3 32.0 22.6

Area 1. Economic situation – X3 – Unemployment (% of active population) – D 

8.6 3.1 35.5% 4.4 17.9 7.9 9.6 4.8 49.8% 4.6 24.9 8.8

Area 2. Safety – X4 – Recorded offences – Burglary (per hundred thousand inhabitants) – D 

782.0 586.9 75.1% 56.6 2 149.0 526.1 627.5 447.6 71.3% 25.2 1 719.0 540.5
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Area 2. Safety – X5 – Recorded offences – Sexual violence (per hundred thousand inhabitants) – D 

41.4 54.6 131.9% 3.5 259.8 21.0 44.5 73.0 164.0% 4.6 378.5 21.4

Area 2. Safety – X6 – People killed in road accidents per hundred thousand persons – D 

9.2 3.6 39.6% 3.7 15.6 8.4 5.8 2.1 36.8% 2.5 9.9 5.7

Area 3. Demographic situation – X7 – Infant mortality rates – D 

4.2 1.8 43.0% 2.4 10.1 3.6 3.7 1.3 36.1% 1.6 7.6 3.4

Area 3. Demographic situation – X8 – Crude marriage rate – S 

4.8 1.1 23.7% 3.2 7.8 4.6 4.8 1.2 25.5% 3.1 7.6 4.7

Area 3. Demographic situation – X9 – Total fertility rate – S 

1.6 0.2 13.5% 1.3 2.1 1.5 1.6 0.2 11.8% 1.3 2.0 1.6

Area 3. Demographic situation – X10 – Life expectancy in absolute value at birth – males – S 

75.5 3.6 4.7% 67.1 79.4 77.4 77.1 3.6 4.6% 69.5 81.0 78.8

Area 3. Demographic situation – X11 – Life expectancy in absolute value at birth – females – S 

83.1 2.0 2.5% 78.5 86.3 83.6 83.0 2.1 2.5% 78.5 86.3 83.6

Area 4. Environment – X12 – Greenhouse gas emissions. tons of CO2 equivalent per capita – D 

10.4 4.0 38.1% 6.2 26.1 9.9 9.2 3.2 35.2% 5.7 20.8 8.4

Area 4. Environment – X13 – Share of forest area (% of total land area) – S

35.4 15.2 42.9% 7.4 68.7 33.6 38.9 15.5 39.9% 8.0 71.3 38.0

Source: the author’s own compilation based on the data from the Eurostat database.

A multidimensional comparison of the quality of life in the European Union using 
a synthetic measure was preceded by the determination of basic measures of descripti-
ve statistics for 13 selected diagnostic variables (see table 1). The determination of parti-
cular areas of analysis and the assignment of selected variables were based on substanti-
ve premises supported by an extensive literature review [Kozera, Kozera 2012, pp. 40–50; 
Borys 2001]. The statistical comparative analysis based on the one-dimensional appro-
ach was carried out in accordance with the proposed division of the set of variables into 
the analysed areas.

The starting point of one-dimensional analysis is the presentation of factors rela-
ted to the economic situation of individual countries. The GDP per capita index is often 
used in the literature as an indicator describing economic growth. It allows one to easily 
compare the level of well-being of citizens of individual countries. However, it should be 
noted that this is not a perfect measure [Stiglitz, Sen, Fitoussi 2010; Machowska-Okrój 
2014, p. 410]. Therefore, other indicators were also taken into account in the further ana-
lysis of the living conditions of the EU population. In both compared periods, the best 
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economic situation occurred in Luxembourg, Denmark and Ireland. The lowest GDP per 
capita was recorded in 2009 in Poland, Romania and Bulgaria. In 2015, Poland moved 
one position up, while Croatia found itself in the group of economically weakest coun-
tries. In addition, it can be concluded that the majority of the EU countries recorded an 
increase in GDP per capita in 2015 compared to 2009. This means that over this period of 
time, the Member States, as well as the entire EU, have been developing economically.

Among the countries of the European Union, the largest part of GDP is allocated 
for social welfare in France (32.0% – 2015; 30.9% – 2009) and Denmark (31.1% – 2015; 
31.6% – 2009). On the other hand, the smallest percentage of GDP allocated for social 
welfare in 2015 was recorded in Romania (14.3%), Latvia (14.6%) and Lithuania (14.8%). 
Poland’s expenditure on social welfare in 2015 was at the level of 20.4 percent of GDP. 
Having its own budget, each state allocates funds to achieve the objectives and meas-
ures in the framework of individual policies, including the social policy. A better-devel-
oped social policy means that the quality of life in a given country is better. According 
to the terminology used by the Eurostat, the unemployed group includes unemployed 
persons aged 15–74 (there are exceptions for Spain, Italy and the UK – 16–74 years). In 
addition, the unemployed person has actively searched for a job in the prior four weeks 
and is available to take up work immediately or within the next two weeks. The indicator 
presented in the paper is expressed as a percentage in relation to the total number of 
professionally active people.2 In 2009, the highest unemployment rate was recorded in 
Spain (17.9%) and Lithuania (13.8%), and the lowest in the Netherlands (4.4%) and Lux-
embourg (5.1%). In 2015, the largest share of the unemployed was registered in Greece 
(24.9%) and again in Spain (22.1%). Unemployment as a socio-economic phenomenon is 
the smallest problem in Germany (4.6%) and the Czech Republic (5.1%).

The EU countries also differ significantly from the point of view of safety-related fac-
tors. Police statistics show that thefts are the biggest problem in the UK. In 2009, there 
were nearly 2 149 prohibited acts per 100 000 inhabitants, and in 2001 – 1 605.9. At the 
same time, the largest number of crimes of this type in 2015 was registered in Lithua-
nia – 1719. In 2009, the least frequently theft was committed in Romania (56.62/100 
000 inhabitants) and in Lithuania. In 2015, the analysed ratio was the lowest in Latvia 
(25.23/100 000 inhabitants) and in Slovakia (126.57/100 000 inhabitants). Sexual violence 
is a problem in the UK as the number of sexual assaults increased in 20153 compared to 

2  Definitions of individual indicators are available on the Eurostat website: Eurostat, Metadata, http://
ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/une_esms.htm.
3 Definitions of individual indicators are available on the Eurostat website: Eurostat, Metadata: http://
ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/crim_esms.htm.
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2009 (378.5/100 000 inhabitants vs. 259.8/100 000 inhabitants). The smallest number of 
sexual offences was registered in Poland (4.64/100 000 inhabitants – 2015, 3.45/100 000 
inhabitants – 2009). These crimes were committed equally rarely in Greece and Hungary 
in 2015. Although the lower number of offences results in the improvement of quality of 
life, the very low values of both indicators may also mean a lack of public tendency to 
report such incidents. Relatively high values of the coefficient of variation for features X4 
and X5 should prompt caution in the interpretation of variables from the safety area. In 
the safety area, one more variable was taken into account, i.e. the number of people who 
died as a result of a traffic accident. Traffic accidents involving fatalities occurred most 
frequently in 2015 in Bulgaria (8.37/100 000 inhabitants) as well as in Romania and Latvia, 
and in 2009 in Lithuania (11.37/100 000 inhabitants), Croatia and Romania. The number 
of road fatalities is the consequence of many factors, including culture of road use, con-
dition and quality of road surface as well as applicable traffic rules and regulations.

The demographic situation has been presented, among others, through the infant 
mortality rate. It is an indicator informing about the number of deaths of children under 
1 year of age in relation to 1000 live births.4 This indicator shows the condition and quality 
of medical care, which testifies to the level of civilisational development of the country. 
Despite the improvement in the situation in Bulgaria (10.1/1 000 live births – 2009, 7.6/1 000 
live births – 2015), Romania (10.1/1 000 live births – 2009, 7.6/1 000 live births – 2015) and 
Slovakia (5.1/1 000 live births – 2009, 7.6/1 000 live births – 2015) manifested in decreasing 
values of this indicator, the percentage of deaths among newborns is still high. Countries 
with highly developed health care include Slovenia (2.4/1 000 live births – 2009, 1.6/1 000 
live births – 2015), Finland (2.6/1 000 live births – 2009, 1.7/1 000 live births – 2015), and Swe-
den (2.5/1 000 live births – 2009, 2.5/1 000 live births – 2015). The decreasing infant mor-
tality rate, regardless of a given country’s position in the ranking, is a cause for optimism.

The marriage ratio is a measure of the number of marriages concluded in one year 
per 1 000 population.5 According to the adopted assumption, marriage and the estab-
lishment of a  family testifies to the degree of citizens’ confidence in the state reflect-
ing the stable socio-economic situation of the country. The countries with the highest 
values of the indicator are Lithuania (7.6/1 000 inhabitants), Cyprus (7.2/1 000 inhabit-
ants), and Malta (7.0/1 000 inhabitants). The Portuguese (3.1/1 000 inhabitants), Sloveni-
ans (3.1/1 000 inhabitants) and Italians (3.2/1 000 inhabitants) show the least interest in 

4 Definitions of individual indicators are available on the Eurostat website: Eurostat, Metadane  http://
ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/demo_mor_esms.htm.
5 Definitions of individual indicators are available on the Eurostat website: Eurostat, Metadane http://
ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/demo_nup_esms.htm.
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marriage. Interest in establishing formal relationships in the EU is falling significantly, 
especially in Luxembourg, the Netherlands and Slovenia. It is worth noting that a greater 
tendency to enter into marriages may have its source in the strong influence of tradi-
tion, culture and religion among the inhabitants of a given country [Kotlarska-Michal-
ska 1998, pp. 49–66; Stańczak, Szałtys, Witkowski 2016, pp. 29–56].

The fertility rate refers to the average number of children a woman would have during 
her life, assuming that the “propensity to have children” remains at the level of a given 
calendar year.6 It is assumed that in more developed countries, the fertility rate between 
2.10 and 2.15 is a value ensuring simple generation substitution. Although, by definition, 
the fertility rate refers to the future, and is in a sense a hypothetical value (a forecast of the 
number of children), it is also the best measure of the current birth rate. The highest birth 
rate is recorded in France (2.0 – 2009, 1.96 – 2015), Sweden (1.94 – 2009, 1.92 – 2015), and Ire-
land (2.06 – 2009, 1.85 – 2015). Whereas the smallest values of the fertility rate in 2015 were 
recorded for Portugal (1.31), Poland (1.32), Spain (1.33), Cyprus (1, 32), and Greece (1.33). 
Among the demographic factors, the measure showing the expected life expectancy of 
women and men at birth was also taken into account. This measure refers to the aver-
age number of years a newborn is expected to live if mortality patterns at the time of its 
birth remain constant in the future. Better socio-economic and environmental conditions 
or improved medical treatment and care result in longer life expectancy at birth. In the 
years 2003–2014, life expectancy in the EU-28 increased by 3.2 years from an initial value 
of 77.7 years. 2015 was the first year since 2003 when there was a reduction in this value, as 
life expectancy decreased by 0.3 years to an average of 80.6 years [Eurostat 2017, p. 34]. The 
conducted analysis of data in a spatial system has confirmed the occurrence of a certain 
regularity. Regardless of gender, the inhabitants of the Scandinavian and Mediterranean 
countries live longer. It can therefore be assumed that both climate and lifestyle, not nec-
essarily genetic conditions, affect the life expectancy of the population. The way you live 
your life determines upmost how old you will get [Wilhelmsen et al 2010].

The last group of analysed factors is related to environmental conditions. The first in-
dicator shows the individual countries from the perspective of greenhouse gas emissions, 
i.e. carbon dioxide or methane. The country with the largest greenhouse gas emissions 

6 “The mean number of children that would be born alive to a woman during her lifetime if she were to pass 
through her childbearing years conforming to the fertility rates by age of a given year. This rate is therefore the 
completed fertility of a hypothetical generation, computed by adding the fertility rates by age for women in 
a given year (the number of women at each age is assumed to be the same). The total fertility rate is also used 
to indicate the replacement level fertility; in more highly developed countries, a rate of 2.1 is considered to be 
the replacement level fertility rate”. Eurostat, Demographic statistics: A review of definitions and methods of 
collection in 44 European countries, Manuals and guidelines, European Commission, p. 89.
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per capita is Luxembourg (20.75 tons/inhabitant). Higher demand for heating and for 
passengers and goods transport in many countries explains the present level of green-
house gas emissions [European Commission 2016, p. 32]. Due to both economic growth 
and climate conditions further efforts to reduce greenhouse gas emissions are neces-
sary. Relatively high emission values per capita are also recorded in Estonia (13.78 tons/
inhabitant), Ireland (13.49 tons/inhabitant), the Netherlands (12.23 tons/inhabitant) and 
the Czech Republic (12.22 tons/inhabitant). The smallest amount of emission is released 
into the atmosphere by Croatia, Sweden and Latvia. The EU countries differ significantly 
in terms of the share of forest areas in their total area (Vs = 40%). The countries with 
the largest forest area are Finland (71.3%), Sweden (66.5%), Slovenia (63.4%) and Esto-
nia (58.2%). The share of forest area is a feature resulting mainly from natural conditions. 
Countries with a  small total area will be characterised by relatively low values of this 
indicator. Therefore, the share of forest areas is the lowest in the Netherlands (8.0%), 
Malta (11.5%) and Denmark (15.6%).

Results of multidimensional analysis

The multidimensional analysis conducted was carried out on the basis of the values of 
the quality of life index which was developed using the Hellwig method. 

Prior to the preparation of the ranking, variables characterised by too low variability 
as well as strongly correlated variables were eliminated. The expected life expectancy 
at the time of birth for both women and men is characterised by low variability, which 
is why both these variables were removed from the set in both 2009 and 2015. The level 
of correlation of the variables did not exceed the accepted threshold value, therefore 
a  further statistical procedure was carried out on a  reduced set of variables covering 
a total of 11 diagnostic features. The subsequent activities characteristic of the Hellwig 
method, described in the previous paragraph of the paper, enabled the preparation of 
the ranking of countries based on the values of the synthetic measure of quality of life. 
The results for both periods are presented below. 

Table 2. Ranking of the EU countries due to the level of quality of life in 2009 and 2015

2015
Country 

2009 2015
Country 

2009

Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value

1 0.2545758 Latvia n/a n/a 15 0.056746 Estonia 26 0.0350

2 0.2182156 Sweden 1 0.2647 16 0.055444 Italy 11 0.1317

3 0.1745342 Finland 2 0.2256 17 0.052652 Romania 5 0.1879
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2015
Country 

2009 2015
Country 

2009

Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value

4 0.1227307 Slovenia 9 0.1336 18 0.051186 Luxembourg 6 0.1578

5 0.1125409 Austria 15 0.1135 19 0.047651 Poland 17 0.1094

6 0.0934206 Denmark 3 0.2201 20 0.04038 Greece 7 0.1562

7 0.0830084 Cyprus 4 0.2014 21 0.039337 Belgium 20 0.0915

8 0.0817599 France 8 0.1499 22 0.03001 Croatia 22 0.0627

9 0.0758898 Czech 
Republic 18 0.0954 23 0.022414 United 

Kingdom 12 0.1292

10 0.0755498 Germany 10 0.1335 24 0.020113 Portugal 25 0.0389

11 0.0716825 Ireland 16 0.1107 25 0.019883 Spain 21 0.0705

12 0.0637318 Slovakia 24 0.0525 26 0.010769 Bulgaria 27 0.0000

13 0.0591832 Lithuania 14 0.1205 27 0.0106 Netherlands 13 0.1215

14 0.0588828 Hungary 23 0.0560 28 0 Malta 19 0.0932

Source: the author’s own compilation based on the data from the Eurostat database. The calculations 

were made with the use of SPSS and MS Excel.

Conclusions

Sweden is the country with the highest ranking in both analysed periods. Although it 
is worth noting that due to missing data in 2009 Latvia was not included in the survey. 
Finland and Slovenia, which in relation to 2009 moved by 5 positions in the ranking, can 
be also found at the top. Denmark, Austria and Cyprus also occupy fairly good positions 
in the ranking. It can certainly be said that the Scandinavian countries have always been 
well developed and that they provide citizens with a high standard of living, in particular 
in terms of economic factors, safety standards and access to health care. 

Is it worth considering the idea of moving to Sweden then? Sweden offers its in-
habitants very good living conditions. Nevertheless, Swedish people are considered to 
be quite cold and taciturn in social contacts. Swedes are one of exceptionally wealthy 
nations, although they do not flaunt their wealth. They spend most of their savings on 
travel. They like to live in nice surroundings, which is why they spend a  considerable 
amount of earned money on furnishing their flats or houses. Paying taxes is a sacred 
duty for Swedish citizens. For years, Swedes have been accustomed to the state’s welfare 
policy and to receiving many subsidies [Rutkowski 2004, p. 152]. Each inhabitant is aware 
that a large sum of money transferred to the state budget in the form of taxes will return 
to him or her in the future, for example, in the form of good and almost free health care. 
The Swedish health care system assumes equal access of all citizens to medical services 
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based on their needs and not the possibility of paying for services. The patient’s medical 
fee limit offers protection against excessive financial burdens. When a resident reaches 
the upper limit of fees incurred for medical advice or medicines, the state will reimburse 
further expenses related to medical services [Moks 2010]. 

The state also provides significant assistance for families with children, as well as care 
for the elderly and the disabled [Bakalarczyk 2012, pp. 108–109]. In recent years, the go-
vernment has also introduced the option of additional assistance for households in the 
purchase of services related to the maintenance of houses or flats, among others, cle-
aning services or renovation services. This means that that in Sweden it is not profitable 
to employ a child minder or a cleaning person unofficially, as it costs the same to legally 
employ a worker subsidised by the state. The state’s policy is reflected in low values of 
the unemployment rate. The arguments mentioned above confirm the high quality of 
life in Sweden, they also indicate well-developed social welfare and health care. Some 
people, however, may find their language difficult and their stress-free education of chil-
dren or great distance in interpersonal relations hard to accept. 

The countries that close the ranking are Malta, the Netherlands, Bulgaria and Spain. 
Spain’s low position in the ranking may come as a surprise, but it is due to its very high 
unemployment. Similarly, the explanations for the position of Malta and the Netherlands 
can be found in the very low values concerning the share of forest area in these coun-
tries. For example, Malta is a country where the sun shines almost every day, and the 
Maltese are among the nations enjoying long life (80.6 years for men and 84.4 years for 
women). At the same time, Malta experiences significant inconveniences due to pollu-
tion and other environmental problems in the area of people’s residence [GUS, p. 15] 
along with another major nuisance which is the noise on the island (31.2% of the re-
spondents). It is also worth emphasising the significant decline of Greece from the 7th 
position (2009) to the 20th position (2015). Such a radical change is caused by the crisis 
with which Greece has been struggling for several years and which has had a negative 
impact on the country’s economic situation.

Certain doubts may be aroused by the very high position of Latvia in the ranking 
for 2015. However, it should be noted that Latvia was not taken into account when constru-
cting the 2009 ranking due to missing data, hence there is no point of reference for it. There 
is no doubt, however, that the high position of Latvia in 2015 was determined by very favo-
urable, i.e. low, values of the destimulants, especially in relation to variables X4 – Recorded 
offences – Burglary (per hundred thousand inhabitants) and X5 – Recorded offences – Sexu-
al violence (per hundred thousand inhabitants). At the same time, in 2015 Latvia stood out 
among the EU countries with one of the highest levels of variable X8 – Crude marriage rate. 
A similarly favourable situation was recorded in Latvia in Area 4. Environment, described, 
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among others, by means of variable X13 – Share of forest area (% of total land area), which 
also contributed to its leading position in the ranking. The author, however, considers it legi-
timate to re-verify the position of Latvia in the next ranking which would be based on more 
recent data from 2016.

Poland occupies a mid-position in the ranking. In 2009 it held the 17th position and 
in 2015 it moved down to the 19th position. Poland belongs to the group of developing 
countries and many indicators show that living conditions in Poland are going to impro-
ve with each year [Ajchel 2016, p. 520].
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Abstract: The paper consist practical research in the plastics manufacturing company, whe-

re a couple of quality engineering and statistic tools were used. Study case of this elabora-
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on data driven decisions. Statistical analysis proved that there are statistically significant 
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Wstęp

W każdej branży zauważalny jest postęp techniczno-technologiczny oraz organizacyjny. Na-
stępuje wtedy imponujący rozwój zarówno produkcji, jak i handlu. Rośnie światowy import, 
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eksport, a prawie każdy produkt jest stosownie do przeznaczenia opakowany. Jakość samych 
opakowań analizowanych oddzielnie oraz z produktami (wyrobami) jest właściwością przy-
należną każdemu produktowi technicznemu i może być wyrażona wielkościami liczbowymi. 
Istotne znaczenie ma tzw. „jakość wizualna”, która jest ogółem cech obiektywnych, mierzal-
nych i subiektywnych związanych z charakterystyką wyrobu lub usługi. Obecnie klient ku-
pując wyrób, choć kieruje się najczęściej ceną, bierze pod uwagę również inne czynniki np. 
decydujące o zdolności wyrobu do zaspokojenia jego aktualnych, jak i przyszłych potrzeb. 
Dla kupującego wyroby bardzo ważne jest w zakupach aby produkt spełniał cały szereg wy-
magań użytkowych, podkreślających m.in.: ekskluzywność czy oryginalność, powodując że 
produkt kojarzony jest z renomowaną marką. Często odbiór oferty sprzedaży produktu w fa-
zie początkowej jest przede wszystkim wzrokowy, a sam wygląd nabywanego przedmiotu 
ma zachęcać do realizacji transakcji [Kołomańska, Wolak 2013].

Ocena poziomu jakości powstaje najczęściej w umyśle człowieka. Wymagania jakoś-
ciowe stawiane współczesnym produktom są coraz wyższe. Wyrób wykonany niedbale 
i  z  niską jakością nie zwróci uwagi konsumenta, a  wręcz przeciwnie – może wywołać 
u niego odczucie, że produkt nie jest wart zakupu. Problematyka jakości w kontekście 
przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych stawia nowe wyzwania przed współczes-
nymi organizacjami. Już nie wystarczy tylko wyprodukować, lecz trzeba dobrze wypro-
dukować, najlepiej dobrze już za pierwszym razem i tak, aby spełnione zostały wymaga-
nia jakościowe klienta [Kołomańska, Wolak 2013].

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie praktycznego zastosowania 
narzędzi inżynierii jakości w procesie wytwarzania tworzyw sztucznych oraz interpreta-
cja otrzymanych rezultatów badań. Ocenie zostanie poddany poziom jakości wyrobów 
z  tworzyw sztucznych wytwarzanych przez przedsiębiorstwo „Plast”. W dalszej części 
opracowania zaprezentowane zostaną wyniki badań z  użyciem analiz statystycznych, 
takich jak np. analiza zmienności ANOVA oraz zostaną ukazane wyniki testowania hipo-
tez statystycznych dotyczących poziomu brakowości procesu produkcyjnego.

Przegląd literatury przedmiotu

Istnieje wiele publikacji zarówno krajowych jak i  zagranicznych opisujących problematykę 
zarządzania jakością [Durlik, Santarek 2016; Eckes 2003, 2011; Hamrol, Mantura 2008; Koło-
mańska, Wolak 2013; Kończak 2007; Sałaciński 2009; Szkoda, Świderski 2007; Thompson, Ko-
ronacki, Nieckuła 2005; Urbaniak 2007; Werpachowski 2011; Zymonik 2003]. Zdaniem wielu 
uznanych autorów najważniejsze jest podejście jakościowe oparte na elementach filozofii 
kompleksowego zarządzania jakością TQM (z ang. Total Quality Management) [Durlik, Santarek 
2016; Eckes 2003; Hamrol, Mantura 2008; Kończak 2007; Werpachowski 2011; Zymonik 2003]. 
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Najbardziej wartościowe informacje na ten temat zawarte są w publikacjach po roku 2007. 
Podobnie jak Total Quality Management, również metodykę Six Sigma należy zaliczyć do 
grupy obecnie najpopularniejszych rozwiązań w zakresie zarządzania i doskonalenia jakości. 
Problematyka wykorzystania tej metodyki została ukazana w licznych publikacjach, których 
autorzy podjęli tematykę doskonalenia jakości procesów biznesowych według tejże meto-
dyki — najobszerniejszą wiedzę na ten temat przedstawiają zagraniczne pozycje książkowe 
[Eckes 2003, 2011; Thomsett 2005] oraz krajowe [Durlik, Santarek 2016; Hamrol, Mantura 2008; 
Kończak  2007; Sałaciński 2009; Szkoda, Świderski 2007; Thompson, Koronacki, Nieckuła 2005; 
Urbaniak 2007; Werpachowski 2011; Zymonik 2003].

Z uwagi na fakt, że, wśród zagadnień takich jak metoda Six Sigma i doskonalenie ja-
kości, większość autorów bazuje na wiadomościach związanych z zarządzaniem jakością 
zawartych głównie w literaturze zagranicznej, należałoby je uzupełnić o informacje wyni-
kające z najnowszych trendów, takich jak Lean Six Sigma, które jest połączeniem filozofii 
lean manufacturing (z ang. lean – szczupły, manufacturing – wytwarzanie) z metodą Six Sig-
ma [Eckes 2003, 2011; Thompson, Koronacki, Nieckuła 2005; Thomsett 2005]. Statystyczne 
metody doskonalenia jakości procesów biznesowych bardzo dokładnie zostały przedsta-
wione przede wszystkim w publikacjach zagranicznych [Eckes 2011; Thompson, Koronacki, 
Nieckuła 2005], natomiast z publikacji krajowych na szczególne uznanie zasługują: Durlik 
i Santarek [2016], Hamrol i Mantura [2008], Kończak [2007], Sałaciński [2009], Szkoda i Świ-
derski [2007], Thompson, Koronacki i Nieckuła [2005] oraz Urbaniak [2007].

Pomimo bogatej literatury odnośnie szeroko rozumianej problematyki jakości, od-
czuwany jest niedosyt wiedzy praktycznej związanej z implementacją wiedzy teoretycz-
nej w obszarach problematyki przemysłowej, szczególnie dotyczącej zastosowań metod 
doskonalenia jakości procesów produkcyjnych, również w branży tworzyw sztucznych.

Charakterystyka przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo „Plast” (założone w 1991 roku) zajmuje się produkcją artykułów gospodar-
stwa domowego z tworzyw sztucznych. Wyroby produkowane przez firmę są z surowców 
wysokiej jakości i pakowane zgodnie z wymaganiami rynku handlowego, natomiast kon-
fekcjonowanie artykułów odbywać się może poprzez wskazanie klienta. Przedsiębiorstwo 
„Plast” oferuje również perspektywę realizacji zamówienia w bardzo krótkim czasie, według 
ustalonych wcześniej wymagań odbiorców – takich jak własne logo na oznakowaniu produk-
tu, dowolna kolorystyka wyrobów, jak również opracowanie graficzne oraz druk etykiet. Do 
klientów przedsiębiorstwa zaliczają się pojedyncze hurtownie oraz sieci handlowe. Długo-
letnia działalność produkcyjno-handlowa oraz zdobyte doświadczenie gwarantują klientom 
fachową obsługę, natomiast nieustanne unowocześnianie parku maszynowego sprawia, 
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iż wyroby oferowane przez przedsiębiorstwo są dla klienta atrakcyjne zarówno  pod wzglę-
dem walorów estetycznych, użytkowych, jak i cenowych. Dewizą przedsiębiorstwa „Plast” jest 
osiąganie sukcesów ekonomicznych poprzez oferowanie klientom produktów i usług zgod-
nych z ich wymaganiami, potrzebami oraz oczekiwaniami. 

Ocena poziomu jakości wyrobów z tworzyw sztucznych

W przedsiębiorstwie „Plast” przeprowadzono badania dotyczące jakości produkowanych 
wyrobów z tworzyw sztucznych. Na podstawie danych z 2016 roku uzyskanych z przed-
siębiorstwa został rozpatrzony problem brakowości w  produkowanych artykułach go-
spodarstwa domowego. Zebrane dane miały na celu analizę brakowości wyrobów i usta-
lenie przyczyn powstawania wad występujących w wyrobach w procesie produkcyjnym.

W  pierwszym etapie analizy wykorzystano analizę Pareto-Lorenza. Ma ona na celu 
zidentyfikowanie najczęstszych rodzajów wad występujących w  produkcji artykułów 
gospodarstwa domowego. Dzięki jej wykorzystaniu możliwe było zajęcie się najczęściej 
występującymi wadami w produkcji, a także dotarcie do przyczyn ich powstawania. Meto-
da Pareto-Lorenza to również możliwość identyfikacji wszystkich usterek produkcyjnych, 
które mają wpływ na brakowość. Pozwala także dokonać wyboru wad krytycznych, które 
mają największy wpływ na biznes [Durlik, Santarek 2016; Hamrol, Mantura 2008].

Rysunek 1. Wady występujące w procesie produkcyjnym

Źródło: opracowanie własne.
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Analiza Pareto-Lorenza pozwoliła na obliczenie najistotniejszych wad produkcji w wyro-
bach gospodarstwa domowego. Na podstawie sporządzonego wykresu (rys. 1) stwierdzo-
no, iż 80,44% ogólnej liczby braków w  wyrobach gospodarstwa domowego odpowiada 
19,56% braków – smugi, przebarwienia oraz niedolewy. Postanowiono zająć się tymi brakami 
w pierwszej kolejności. Na pozostałe 16,59% przypadają pozostałe cztery wady produkcyjne.

W kolejnej analizie przedstawiono koszty generowane przez wymienione wady. War-
to zaznaczyć, iż zdecydowana większość wad jest wychwytywana po zdjęciu wyrobów 
z linii produkcyjnej, część natomiast jest niezauważana i wysyłana do klienta. Wykrycie 
wady u kupującego wiąże się z dodatkowym obciążeniem przedsiębiorstwa, między in-
nymi kosztami gwarancyjnymi, utylizacji lub dodatkowego transportu od kontrahenta.

Rysunek 2. Koszty związane z występowaniem wad w procesie produkcyjnym

Źródło: opracowanie własne.

Wśród trzech głównych wad w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w przedsię-
biorstwie „Plast” znalazły się smugi, przebarwienia i niedolewy (rys. 2). Wady te powodują 
razem 80,44% kosztów wszystkich wad i generują straty w wysokości 48 264 złotych. 

Wśród głównych kategorii problemów w ujęciu wartościowym znalazły się: smugi 
i przebarwienia. Pozostałe kategorie braków już nie przedstawiały tak wysokiego pozio-
mu brakowości, jak dwie wymienione powyżej kategorie.

Poza badaniami ilościowymi i wartościowymi wykonanymi na zbiorze danych po-
chodzących z przedsiębiorstwa „Plast”, przeanalizowano także możliwe przyczyny po-
wstawania wcześniej sklasyfikowanych wad w  produkcji. Analiza pozwoliła dokładnie 
uszeregować możliwe przyczyny ich powstawania.
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Rysunek 3. Przyczyny wad w produkcji

Źródło: opracowanie własne.

Na tym etapie analiza Pareto-Lorenza pozwoliła na obliczenie najistotniejszych przy-
czyn wad produkcji w wyrobach gospodarstwa domowego. Na podstawie sporządzone-
go wykresu (rys. 3) stwierdzono, iż za 86,35% ogólnej liczby braków w wyrobach gospo-
darstwa domowego odpowiada 13,65% braków. Na 86,35% ogólnej liczby przyczyn wad 
w produktach wpływają złe parametry procesu (złe ustawienia), awarie form i maszyn. 
Zgodnie z wynikiem powyższej analizy, tymi przyczynami należy zająć się w pierwszej 
kolejności. Na pozostałe 13,65% przypada pozostałe pięć przyczyn wad produkcyjnych.

W  kolejnej fazie analiz wady w  produkcji w  wyrobów gospodarstwa domowego 
zostały opisane przy użyciu metody 5M+E, zwanej inaczej diagramem Ishikawy. Me-
toda ta daje możliwość klasyfikacji przyczyn problemów według pięciu kategorii, któ-
rych nazwy angielskojęzyczne zaczynają się od litery M i dodatkowej kategorii zaczy-
nającej się na literę E [Durlik, Santarek 2016; Hamrol, Mantura 2008; Sałaciński 2009; 
Werpachowski 2011].

 · Man – człowiek;
 · Machine – maszyna;
 · Material – materiał;
 · Method – metoda;
 · Management – zarządzanie;
 · Environment – otoczenie [Krystosiak 2017, s. 61].
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Rysunek 4. Kategoria przyczyny występowania wad według metody 5M+E

Źródło: opracowanie własne.

Zaprezentowany powyżej wykres Pareto-Lorenza (rys. 4) przedstawia podział na 
kategorie przyczyn występowania niezgodności w procesie produkcji wyrobów z two-
rzyw sztucznych. W  53,93% przypadków przyczyną niezgodności jest człowiek. Tak 
duża liczba wad w produkcji spowodowana przez tą kategorię może świadczyć o braku 
wiedzy pracowników oraz złej kontroli i ustawieniu wtryskarek. W 40,88% przypadków 
przyczyną jest natomiast maszyna. Jest to druga, a zarazem bardzo istotna kategoria, 
która łączy się z awariami, złą pracą urządzenia oraz sposobem jego pracy. Kolejne dwie 
analizowane kategorie w znacznie mniejszym stopniu wpływają na brakowość. Analiza 
ta również potwierdza fakt, iż przedsiębiorstwo korzysta z surowców wysokiej jakości, 
gdyż problemy materiałowe są rzadkością i stanowią 1,6% przyczyn powstawania wad.

Analizy statystyczne

Przedstawiona poniżej analiza ma na celu zbadanie wpływu różnych czynników na brako-
wość. Jako współczynniki brakowości przyjęto stosunek liczby braków do liczby wszystkich 
wyprodukowanych wyrobów z tworzyw sztucznych w ciągu jednej zmiany. Podstawą wspo-
mnianej analizy są dane zebrane w ciągu jednego roku z analizowanego przedsiębiorstwa. 
Czynnikami branymi pod uwagę mogącymi mieć potencjalny wpływ na brakowość były:

 – rodzaj tworzywa,
 – barwnik,
 – wiek maszyn.
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W analizowanym przedsiębiorstwie wykorzystywane były trzy rodzaje tworzyw sztucz-
nych, trzy rodzaje barwników oraz dwa typy maszyn pod względem wieku. Na potrzeby 
badań wprowadzono specjalne oznaczenia kodowe, zamieszczone w poniższej tabeli.

Tabela 1. Oznaczenia materiałów i barwników

Wyszczególnienie Oznaczenia

Rodzaj tworzywa
1
2
3

Barwnik
A
B
C

Wiek maszyn
do 10 lat

powyżej 10

Źródło: opracowanie własne.

W celu zbadania potencjalnego wpływu wyżej wymienionych czynników wykorzysta-
no wieloczynnikową analizę wariancji ANOVA oraz wykonano szereg powiązanych z nią 
testów, sprawdzających kluczowe założenia wspomnianego narzędzia. Analiza wariancji 
ANOVA (z ang. ANalysis Of VAriance) to parametryczne narzędzie pozwalające porównywać 
więcej niż dwie badane grupy wydzielone przez kategorię jednej zmiennej (analiza jedno-
czynnikowa) lub wielu zmiennych (analiza wieloczynnikowa) [Eckes 2003; Hamrol, Man-
tura 2008; Kończak 2007; Szkoda, Świderski 2007; Wasilewska 2011]. Ideą analizy wariancji 
jest porównywanie rozproszenia (wariancji) zmiennej zależnej w analizowanych grupach 
wydzielonych ze względu na wartości zmiennych niezależnych. Można bowiem wykazać, 
że większa różnica w średniej wartości zmiennej zależnej pomiędzy porównywanymi gru-
pami przekłada się na większą wariancję międzygrupową. Po dobraniu zmiennych nie-
zależnych, których wpływ na zmienną zależną badacz chce analizować (a więc również 
podzieleniu próby na podgrupy poprzez wartości tych zmiennych), badacz kontroluje 
międzygrupową wariancję zmiennej zależnej, ale nie kontroluje (nie zna źródła zmienno-
ści) jej w  ramach każdej z  grup (wariancji wewnątrzgrupowej). Wariancja wewnątrzgru-
powa, z uwagi, że analiza nie tłumaczy jej źródła, nazywana jest wariancją resztową. Idea 
testu polega na możliwości zdekomponowania wariancji całkowitej na sumy wariancji 
kontrolowanych (międzygrupowych) i  wariancję niekontrolowaną (wewnątrzgrupową, 
resztową) [Szkoda, Świderski 2007; Thompson, Koronacki, Nieckuła 2005].

Pojedyncze obserwacje stanowiły informację zebraną w ciągu jednej zmiany na te-
mat brakowości, rodzaju stosowanego tworzywa, barwnika oraz wieku maszyn, które 
były wykorzystywane w produkcji. Istotnym elementem determinującym dalsze postę-
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powania podczas przeprowadzenia analizy jest zbadanie i  poznanie rozkładu współ-
czynnika brakowości na podstawie zebranych obserwacji.

Rysunek 5. Podsumowanie analiz statystycznych brakowości wyrobów

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie analizy powyższych wykresów oraz wartości poszczególnych statystyk 
(rys. 5) stwierdzono, iż brak jest podstaw do odrzucenia hipotezy mówiącej, że zebrane dane 
przedstawiają rozkład normalny [Kończak 2007; Thompson, Koronacki, Nieckuła 2005].

Tabela 2. Wyniki przeprowadzonych statystyk

Wyszczególnienie Normalny (location, skala)

d K-S 0,018073

K-S 0,893582

Stat. AD 0,335612

p AD 0,909387
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Wyszczególnienie Normalny (location, skala)

Chi-kwadrat 9,736000

Chi kwadrat p 0,554279

Chi kwadrat df 11,00000

Przesunięcie

Param 1 0,009461

Param 2 0,001555

Źródło: opracowanie własne.

Do zbadania zgodności rozkładu wykorzystano test Kołmogorowa-Smirnowa [Koń-
czak 2007; Sałaciński 2009]. Jako rozkład teoretyczny wykorzystany do porównania z da-
nymi empirycznymi posłużył rozkład normalny. Wartość wskaźnika p-value dla zastoso-
wanego testu wyniosła 0,8936.

Kluczowym elementem analizy wariancji jest rozbicie zmienności na poszczególne 
addytywne składniki, na które składają się (wspomniane wcześniej): rodzaj tworzywa, 
barwnik i wiek maszyn. Porównanie odpowiedniej wariancji, będącej rezultatem działa-
nia danego czynnika, a także wariancji stanowiącej wielkość błędu losowego umożliwi 
weryfikację, czy określony czynnik jest istotny w kształtowaniu się zebranych wyników. 
Wykorzystując test F-Snedecora możliwe staje się rozstrzygnięcie czy średnie zaobser-
wowane wewnątrz poszczególnych grup istotnie się między sobą różnią [Kończak 2007; 
Thompson, Koronacki, Nieckuła 2005]. Dzięki takiemu działaniu możliwe jest zbadanie 
wpływu wspomnianych czynników na wartości współczynnika brakowości. Analizując 
otrzymane wyniki zauważono: 

 – istotny (p-value = 0,000369) wpływ stosowanego rodzaju tworzywa na brakowość 
wyrobów z tworzyw sztucznych,

 – istotny (p-value = 0,000000) wpływ wykorzystywanego barwnika na brakowość wy-
robów z tworzyw sztucznych,

 – nieistotny (p-value = 0,442565) wpływ wieku maszyn na brakowość wyrobów z two-
rzyw sztucznych,

 – nieistotną (p-value = 0,563540) interakcję pomiędzy rodzajem tworzywa a barwni-
kiem, co oznacza, że wpływ rodzaju tworzywa na brakowość nie zależy od zastosowa-
nego barwnika,

 – nieistotną (p-value = 0,99627) interakcję pomiędzy rodzajem tworzywa a wiekiem ma-
szyn, co oznacza, że wpływ rodzaju tworzywa na brakowość nie zależy od wieku maszyn,

 – istotną (p-value = 0,000000) interakcję pomiędzy barwnikiem a wiekiem maszyn, co 
oznacza, że wpływ barwnika na brakowość zależy od wieku maszyn,
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 – nieistotną (p-value = 0,159553) interakcję pomiędzy trzema badanymi czynnikami.
Dokładne wyniki dla jednowymiarowych testów istotności brakowości wyrobów 

przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 3. Jednowymiarowe testy istotności dla brakowości (w  %) – parametryzacja 
z sigma-ograniczeniami, dekompozycja efektywnych hipotez

Efekt SS Stopnie MS F p

Wyraz wolny 0,024333 1 0,024333 14406,36 0,000000––

Rodzaj tworzywa 0,000027 2 0,000013 7,97 0,000369

Barwnik 0,000136 2 0,000068 40,38 0,000000

Wiek maszyn 0,000001 1 0,000001 0,59 0,442565

Rodzaj tworzywa*Barwnik 0,000005 4 0,000001 0,74 0,563540

Rodzaj tworzywa*Wiek maszyn 0,000000 2 0,000000 0,00 0,999627

Barwnik*Wiek maszyn 0,000210 2 0,000105 62,12 0,000000

Rodzaj 
tworzywa*Barwnik*Wiek 
maszyn

0,000011 4 0,000003 1,65 0,159553

Błąd 0,001659 982 0,000002

Źródło: opracowanie własne.

Dokładne zróżnicowanie średnich wskaźników brakowości w obrębie każdego czyn-
nika zestawiono w tabeli 4. 

Tabela 4. Średnie wskaźniki brakowości dla czynników

Wyszczególnienie Oznaczenie Odchylenie Średnia Wartość 
dolna

Wartość 
górna

Rodzaj tworzywa

1 0,001400666 1,00% 0,86% 1,14%

2 0,001518323 0,88% 0,73% 1,03%

3 0,001502909 0,92% 0,77% 1,07%
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Wyszczególnienie Oznaczenie Odchylenie Średnia Wartość 
dolna

Wartość 
górna

Barwnik

A 0,001625993 0,99% 0,83% 1,15%

B 0,001450266 0,91% 0,76% 1,05%

C 0,001420032 0,92% 0,78% 1,06%

Wiek maszyn
do 10 lat 0,001551954 0,95% 0,80% 1,11%

powyżej 10 0,001559049 0,94% 0,79% 1,10%

Źródło: opracowanie własne.

Podobnie wyglądają wyniki powyższych analiz statystycznych, zagregowane na po-
niższych wykresach.

Rysunek 6. Graficzne przedstawienie analizy wariancji dla rodzaju tworzywa

Źródło: opracowanie własne.

Zauważono, że rodzaj tworzywa w znaczący sposób wpływa na brakowość pro-
duktów. Tworzywem które wpływa najmniej na brakowość jest tworzywo numer 
dwa. Średnia brakowość dla tego typu tworzywa wynosi 0,88%. Tworzywem, któ-
rego stosowanie powoduje największą liczbę braków, jest tworzywo numer jeden. 
W  tym przypadku średni wskaźnik brakowości kształtuje się na poziomie 1%. Dla 
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tego typu tworzywa obserwowane jest również największe odchylenie od wartości 
średniej.

Rysunek 7. Graficzne przedstawienie analizy wariancji dla rodzaju barwnika

Źródło: opracowanie własne.

Podobniej jak rodzaj tworzywa, również barwnik wpływa w  znaczący sposób na 
brakowość produktów w analizowanym przedsiębiorstwie. Barwnikiem wpływającym 
w najmniejszy sposób na brakowość jest barwnik B. Średnia brakowość dla tego typu 
barwnika wynosi 0,91%. 
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Rysunek 8.  Graficzne przedstawienie analizy wariancji dla wieku maszyn

Źródło: opracowanie własne.

Barwnikiem, którego wykorzystywanie w  produkcji przyczynia się do największej 
liczby wad w  produkcji, jest barwnik A. W  przypadku tego barwnika średni wskaźnik 
brakowości wynosi 0,99%. Dla tego rodzaju barwnika obserwowane jest również naj-
większe odchylenie od wartości średniej.

Gdy poddamy analizie wiek maszyn, w obu przypadkach ich wpływ jest na podob-
nym poziomie. Analiza ANOVA pozwoliła na wyodrębnienie czynników mających istotny 
wpływ na wskaźnik brakowości, który stanowi bardzo ważny miernik w  przedsiębior-
stwie produkcyjnym. Uwidoczniła również relacje zachodzące pomiędzy poszczególny-
mi czynnikami i ich łączny wpływ na wspomnianą brakowość. 

Podsumowanie

Zastosowane analizy statystyczne procesu wytwarzania artykułów z tworzyw sztucznych 
przyniosły zastanawiające wyniki, wskazując, że smugi i przebarwienia stanowią znaczną 
większość występujących wad (ok 70%). Wyniki kolejnych analiz brakowości wykazały, iż 
główną przyczyną występowania wyszczególnionych wad są wady materiału (ok. 54%). 
Przeprowadzone analizy wariancji ANOVA wykazały, że wśród materiałów jeden rodzaj 
tworzywa sztucznego i  jeden rodzaj barwnika wyróżniają się ponadprzeciętną brako-
wością. Wyniki te zostały poparte analizami statystycznymi.
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Opisana w niniejszym artykule metoda eksploracji danych z zastosowaniem analizy 
ANOVA stanowi doskonały przykład zarządzania wiedzą w organizacji pragnącej stale 
doskonalić swoje procesy wytwarzania. Jest to klasyczny przykład technicznej i techno-
logicznej drogi doskonalenia współczesnej organizacji produkcyjnej opartej na wiedzy.

Praktyczna implementacja narzędzi inżynierii jakości w  przemyśle stanowi istotne 
podejście i  wkład do gospodarki opartej na wiedzy. Tylko decyzje poparte twardymi 
danymi – jak w opisanym przypadku analizami statystycznymi – stanowią pewnego ro-
dzaju drogowskaz, wskazujący właściwy kierunek doskonalenia procesów wytwarzania.
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Wstęp

Zamówienia publiczne, ze względu na ich charakter oraz ustawodawstwo, stanowią waż-
ny element całej gospodarki, jak i podmiotów biorących udział w postępowaniach o za-
mówienia. Przetargi publiczne to jedno z najważniejszych narzędzi służących poprawie 
efektywności wydatkowania środków publicznych.

Celem niniejszego opracowania jest wyszczególnienie zmiennych (czynników) sto-
sowanych w modelach oceny ofert i ich analiza z punktu widzenia skuteczności i przy-
datności w zarządzaniu zamówieniami publicznymi. W pracy przytoczone zostały przy-
kłady kryteriów ilościowych i jakościowych wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z ich 
wagami oraz przeprowadzona została analiza częstotliwości stosowania modelu wielo-
kryterialnego wyboru najkorzystniejszej oferty przed i po nowelizacji Prawa zamówień 
publicznych z 2016 roku w świetle danych Urzędu Zamówień Publicznych.

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 
z 2016 roku a kryteria oceny ofert

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) w  2016 r. była bezpośrednio 
związana z obowiązkiem implementacji do polskiego prawa dyrektyw unijnych, tj. dyrek-
tywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych [Dyrektywa Parlamentu Europejskie-
go i Rady 2014/24/UE, s. 65] oraz dyrektywy 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień 
przez podmioty działające w  sektorach gospodarki wodnej, energetycznej, transportu 
i usług pocztowych [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE, s. 243].

Mimo że nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016 r. uznawana jest za skomplikowaną re-
gulację materialno-proceduralną, która gruntownie zmienia system zamówień publicz-
nych, to jednak uznaje się, iż była nieunikniona [Szpotański 2016, s. 1].

Do pozytywnych skutków tej zmiany zalicza się m.in. uproszczenie procedur, które 
jednocześnie obniżają poziom biurokracji, zwiększają wykorzystanie narzędzi informa-
tycznych w procesie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, promują al-
ternatywne cele zamówień publicznych czy też wprowadzają ułatwienia w dostępie do 
procesu ubiegania się o zamówienia dla małych przedsiębiorstw.

Wśród najważniejszych zmian znalazły się m. in. kryteria oceny ofert (art. 91 Pzp).
Przez wiele lat zamawiający stosowali głównie tzw. model jednokryterialny, tzn. su-

gerowali się jedynie ceną. Takie podejście powodowało, że wiele zrealizowanych zamó-
wień nie spełniało minimalnych standardów jakościowych, przez co konieczne stawało 
się ponoszenie dodatkowych nakładów pieniężnych związanych z użytkowaniem dóbr 
będących przedmiotem zamówień publicznych.



231

Pomiar i ocena zmiennych stosowanych jako kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty w zamówieniach publicznych 

na dostawy i usługi

Zamawiający miał bowiem swobodę wyboru pomiędzy dwoma rozwiązaniami:
 · wykorzystanie jedynie kryterium ceny – w takiej sytuacji zwycięską zostaje oferta, 

w której zaproponowana została najniższa cena,
 · jako kryterium oceny ofert stosowano cenę wraz z innymi kryteriami odnoszącymi 

się do przedmiotu zamówienia.
Ustawodawca pierwszą próbę ograniczenia zjawiska wyboru ofert jedynie na pod-

stawie ceny zamówienia podjął w  2014 roku, wprowadzając nowelizację ustawy Pzp. 
Jednak zmiany legislacyjne nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, gdyż zamawiający 
w dalszym ciągu swoje decyzje odnośnie wyboru najkorzystniejszej oferty podejmował 
głównie na podstawie ceny zamówienia, stosując dodatkowo, w celu formalnego wy-
konania nakazu płynącego ze znowelizowanych przepisów, inne kryteria oceny, jednak 
wciąż nie przywiązując do nich większej wagi.

Kolejną próbą wyeliminowania tego niekorzystnego zjawiska była nowelizacja Pra-
wa zamówień publicznych z  2016 roku. Zgodnie z  raportem zaprezentowanym przez 
Urząd Zamówień Publicznych, ostatecznie udało się osiągnąć zamierzone efekty, tzn. 
odejść od niekorzystnego, jedynie cenowego podejścia w  stosunku do  wybieranych 
ofert [Raport Prezesa UZP 2017]. Zgodnie ze znowelizowanym art. 91 ust. 1, pkt. 1 i 2 usta-
wy Pzp w obecnym stanie prawnym zamawiający ma obowiązek zadbać przede wszyst-
kim o odpowiednią jakość przedmiotu zamówienia poprzez opis wszystkich istotnych 
dla niego parametrów jakościowych oraz wykazanie w opisie przedmiotu zamówienia 
wymaganych minimalnych standardów jakościowych, a  także określenie parametrów 
korzystnych z perspektywy zamawiającego, ale nie niezbędnych. 

Ustawodawca nie zmierza do całkowitego wykluczenia kryterium ceny, a jedynie do 
ograniczenia sytuacji, w których oferta wybierana jest wyłącznie ze względu na cenę. 
Na mocy znowelizowanych przepisów ustawy Pzp kryterium ceny może zostać zasto-
sowane jedynie wtedy, gdy zamawiający w przedmiocie zamówienia określi wszystkie 
niezbędne cechy jakościowe, jakimi musi charakteryzować się przedmiot zamówienia 
oraz w protokole sporządzonym do tego zamówienia wykaże, w  jaki sposób w opisie 
przedmiotu zamówienia został uwzględniony cykl życia produktu [Dz. U. 2016, poz. 
1020 z późn. zm.]. Do pozacenowych kryteriów oceny ofert zaliczamy: ocenę ofert na 
podstawie terminu realizacji/czasu dostawy, udzieloną gwarancję i  rękojmię, warunki 
i terminy płatności, jakość i parametry techniczne, wiedzę i doświadczenie wykonawcy. 
Jak wynika z przeprowadzonego przez Urząd Zamówień Publicznych badania dotyczą-
cego zmian podejścia zamawiających do kwestii oceny ofert po nowelizacji ustawy Pzp 
z  2016, obecnie zamawiający w  głównej mierze kierują się jakością, funkcjonalnością 
oraz parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia. Przed nowelizacją kryterium 
to było stosowane w 10% postępowań. Obecnie odsetek ten wzrósł prawie dwukrotnie 
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i wynosi 19% [Olejarz 2014, ss. 126–128]. Dla zamawiających nie bez znaczenia pozostaje 
również kwestia gwarancji udzielonej na wykonaną dostawę, usługę lub robotę budow-
laną, a także doświadczenie wykonawcy w dziedzinie realizowanego przedmiotu zamó-
wienia [Raport Prezesa UZP 2017]. Zwrócenie uwagi na wiedzę i umiejętności wykonawcy 
jest wynikiem transpozycji do prawa polskiego art. 67 ust. 2 lit. b dyrektywy 2014/24/UE 
[Dyrektywa Parlamenty Europejskiego i Rady 2014/24/UE] oraz art. 86 ust. 2 lit. B dyrekty-
wy 2014/25/UE [Dyrektywa Parlamenty Europejskiego i Rady 2014/25/UE]. Pozytywnym 
skutkiem wprowadzonej nowelizacji przepisów ustawy jest zwiększenie odsetka postępo-
wań, w których przy ocenie ofert zastosowano więcej niż dwa kryteria oceny. Stosowanie 
innych niż cena kryteriów oceny ofert ma istotne znaczenie z punktu widzenia rozwoju 
innowacyjności w realizowanych zamówieniach oraz zwiększenia konkurencyjności po-
stępowań o udzielenie zamówień publicznych [Raport Prezesa UZP 2017].

Modele wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 
o zamówienie publiczne

Jedną z  najważniejszych czynności zamawiającego w  postępowaniu o  zamówie-
nie publiczne jest ustalenie kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, które należy 
wcześniej określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Kryteria zna-
ne są wykonawcom od wszczęcia postępowania i nie mogą już być zmieniane [Wikto-
rowski 2013, s. 93]. Zamawiający powinien tak określić kryteria, aby były jednoznaczne 
i zrozumiałe. Najkorzystniejsza oferta rozumiana jest jako oferta, która określa „najlep-
szy” bilans ceny lub kosztu oraz innych kryteriów dotyczących przedmiotu zamówienia 
lub jako oferta z  najniższą ceną lub kosztem w  sytuacji, gdy zastosowanie znajduje 
model jednokryteriowy.

Cena jako jedyne kryterium oceny oferty lub kryterium o  wadze, która przekra-
cza 60%, może być zastosowana przez jednostki z sektora finansów publicznych oraz 
przez państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeśli 
przedstawią w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe, które będą do-
tyczyły wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, a  także w  załączniku do 
protokołu zostaną wykazane metody uwzględniające w opisie przedmiotu zamówie-
nia koszty cyklu życia [Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r.]. Wybór najtańszej oferty i re-
alizacja przedmiotu zamówienia po najniższej cenie nie jest jednoznaczna z wysoką 
opłacalnością nabywanego rozwiązania. Przy zastosowaniu jedynie kryterium ceny 
nie jest możliwa ocena całkowitego kosztu życia produktu, a zwłaszcza ostatnich eta-
pów dotyczących użytkowania i likwidacji, których koszty mogą być wyższe od kosz-
tów zakupu [Pieróg 2011, s. 155].
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Druga metoda określenia kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty odbywa się 
na podstawie najlepszego bilansu ceny lub kosztu oraz innych kryteriów, które dotyczą 
przedmiotu zamówienia. W szczególności odnosi się to do kryterium jakości, które powin-
no zostać prawidłowo przedstawione w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. Zamawiający 
musi określić cechy przedmiotu oferty oraz stopień, w jakim będą one uwzględnione przy 
wyborze, zwłaszcza odpowiedni opis parametrów technicznych, funkcjonalności oraz 
właściwości estetycznych.

Jakość definiujemy jako „istotne cechy przedmiotu wyróżniającego go spośród in-
nych” [SJP PWN]. Cecha ta odnosić się powinna do spełnienia wymagań wyznaczonych 
w SIWZ przez zamawiającego, zwłaszcza dotyczących parametrów technicznych, funk-
cjonalności i właściwości estetycznych. Zamawiający, posługując się parametrami tech-
nicznymi jako kryterium oceny ofert, powinien określić parametry, które zostaną pod-
dane ocenie oraz wyznaczyć obszar zmienności i  stopień znaczenia tych parametrów 
[Skubiszak-Kalinowska 2015, s. 38].

Istotne znaczenie przypada też kryterium funkcjonalności, które może wpływać na 
większą przydatność nabywania np. specjalistycznych dostaw sprzętu informatycznego 
czy też systemów oraz oprogramowania komputerowego.

Ważne są również kryteria społeczne, które mają sprzyjać wspieraniu aktywizacji 
poszczególnych grup społecznych i zawodowych lub mogą służyć regionalnej i sekto-
rowej mobilności siły roboczej aby uniknąć bezrobocia strukturalnego [Panasiuk 2007, 
s. 287]. Aspekty społeczne mogą istotnie wpływać na kreowanie polityki społecznej. 
Zamawiający może zaznaczyć, że o  udzielenie zamówienia mogą starać się jedynie 
wykonawcy, których działalność obejmuje właśnie integrację społeczną i zawodową, 
zwłaszcza osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, pozbawionych wol-
ności lub zwalnianych z zakładów karnych.

Przy określaniu kryteriów oceny ofert również aspekty środowiskowe stają się 
ważnym elementem systemu zamówień publicznych. Korzyści z takich zamówień nie 
tylko wpływają na ograniczenie degradacji środowiska naturalnego, redukcję emisji 
dwutlenku węgla czy na ochronę zasobów naturalnych, ale też mogą przynieść realne 
oszczędności. Do najczęściej stosowanych kryteriów mierzalnych zalicza się m.in. po-
ziom emisji zanieczyszczeń i hałasu, zużycie energii i wody, koszty cyklu życiu produk-
tu czy też zastosowanie dostępnych na rynku technologii, które w sposób przyjazny 
oddziałują na środowisko [Okniński 2013].

System zamówień publicznych sprzyja kreowaniu rozwiązań innowacyjnych, zwłasz-
cza przy udziale zamawiających, którzy mogą wpływać na rozwój nowoczesnych tech-
nologii [Pieróg 2011, s. 158]. Wymóg wprowadzenia innowacyjności stymuluje wyko-
nawców do realizowania badań w celu uzyskania unowocześnionych rozwiązań i  tym 
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samym rozwoju całego przedsiębiorstwa. Innowacyjne rozwiązanie może zostać okre-
ślone jako bezpośrednie kryterium oceny ofert poprzez wyznaczenie aspektów innowa-
cyjnych lub pośrednio przez wskazanie nowych, lepszych rozwiązań przy wykorzystaniu 
kryterium jakości, funkcjonalności czy też przez określenie parametrów technicznych 
[Różowicz, Gazecka 2016, s. 177]. 

W zamówieniach na dostawy sprzętu, które w przyszłości mogą wymagać serwiso-
wania, zamawiający powinien uwzględnić kryterium odnoszące się do serwisu i pomocy 
technicznej przedmiotów zamówienia. Kryterium może skupiać się np. na uwzględnie-
niu czasu potrzebnego na naprawę sprzętu czy samych godzin działalności punktów 
serwisowych [Pieróg 2011, s. 21].

Ważnym elementem przy późniejszej eksploatacji przedmiotu zamówienia jest też 
okres gwarancji. Zamawiający powinien jednak określić minimalny i maksymalny czas 
trwania gwarancji tak, aby ograniczyć oferty z nieracjonalnie określonym długim okre-
sem gwarancji czy też ze zbyt krótkim. 

Na etapie sporządzania SIWZ zamawiający powinien zwrócić uwagę na uwzględ-
nienie nie tylko kryteriów odnoszących się do bieżącego kosztu zamówienia, ale też 
na późniejsze koszty, zwłaszcza eksploatacyjne, jak naprawy i konserwacja. Takie po-
dejście może przynosić określone oszczędności w wydatkach ponoszonych na koszty 
eksploatacyjne.

Kryteria oceny ofert stosowane w polskim systemie 
zamówień publicznych przed i po wejściu w życie 
nowelizacji Pzp z dnia 22.06.2016 r.

Każde kryterium pozacenowe zmniejsza rangę kryterium ceny jako kryterium bazo-
wego. Należy zatem skupić się na określeniu rangi danych kryteriów w odniesieniu do 
kryterium ceny i jego znaczenia, by udzielone zamówienie nie miało zbyt wygórowa-
nej ceny.

Tabela 1 prezentuje częstotliwość stosowania modelu ceny jako jedynego kryterium 
oceny ofert w okresie przed i tuż po nowelizacji ustawy Pzp z 2016 roku.
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Tabela 1. Odsetek postępowań uwzględniający cenę jako jedyne kryterium oceny 
ofert w latach 2013–2016 (w %)

Zamówienia
Lata

2013 2014 2015 2016

O wartości poniżej progów UE 92 84 12 9

O wartości powyżej progów UE 85 75 11 14

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raport dotyczący kryteriów oceny ofert – wpływ zmian wpro-

wadzonych nowelizacjami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia 2014 r. i z dnia 22 czerwca 

2016 r. na stosowanie pozacenowych kryteriów ofert w postępowaniach o zamówienie publiczne, Urząd Za-

mówień Publicznych, Warszawa 2017, s. 11, wersja elektroniczna:

 https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0023/34718/RAPORT-KRYTERIA_2017_05.pdf.

Warto zauważyć, że gwałtowny spadek badanego odsetka w 2015 r. w porównaniu 
z poprzednimi latami, spowodowany był obowiązkiem uzasadnienia przez podmiot za-
mawiający wyboru najkorzystniejszej oferty tylko na podstawie kryterium ceny (pod-
miot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe), 
wprowadzonym przez nowelizację Pzp z  2014 r. Prace nad udoskonaleniem tej części 
ustawy Pzp dotyczącej dalszej popularyzacji pozacenowych kryteriów oceny ofert w za-
mówieniach publicznych, a  zwłaszcza jakości, funkcjonalności i  poprawy parametrów 
technicznych, przyniosły oczekiwane rezultaty już wkrótce po wejściu w życie noweliza-
cji Ustawy z czerwca 2016 r. (por. tab. 2–3).

Tabela 2. Kryteria oceny ofert stosowane w 2016 r. przed wejściem w życie nowelizacji 
z dnia 22.06.2016 roku w zamówieniach publicznych o wartości równej lub wyższej 
od progów unijnych

L.p. Kryterium Liczba
Odsetek 

postępowań 
(w %)

1. Termin realizacji, czas dostawy 2544 33

2. Gwarancja, rękojmia (termin, warunki) 1767 23

3. Płatność 916 12

4. Jakość, funkcjonalność i parametry techniczne 793 10
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L.p. Kryterium Liczba
Odsetek 

postępowań 
(w %)

5. Wiedza, doświadczenie 326 4

6. Czas reakcji 250 3

7. Cena 7741 100

Źródło: jak w tab. 1.

Tabela 3. Kryteria oceny ofert stosowane w zamówieniach publicznych o wartości rów-
nej lub wyższej od progów unijnych po wejściu w życie nowelizacji z dnia 22.06.2016 
r. (2016 r. i I kwartał 2017 r.)

L.p. Kryterium Liczba
Odsetek 

postępowań 
(w %)

1. Termin realizacji, czas dostawy 1429 30

2. Gwarancja, rękojmia (termin, warunki) 1194 25

3. Płatność 500 10

4. Jakość, funkcjonalność i parametry techniczne 895 19

5. Wiedza, doświadczenie 876 18

6. Czas reakcji 219 5

7. Cena 4772 100

Źródło: jak w tab. 1.

Z powyższych danych wynika, że najczęściej wybieranym pozacenowym kryterium 
oceny ofert w przypadku zamówień o wartości równej lub wyższej niż progi unijne był 
termin realizacji, czas dostawy, zaś drugim najczęściej stosowanym było kryterium gwa-
rancji, rękojmi. Trzecim najbardziej popularnym kryterium po nowelizacji jest jakość, 
funkcjonalność czy parametry techniczne, a odsetek użycia tego kryterium w postępo-
waniach zwiększył się o 10 punktów procentowych, tj. z 10% do 19%.

Największy wzrost odnotowano w  przypadku kryterium „wiedza, doświadczenie”, 
którego znaczenie po nowelizacji Pzp wzrosło z 4% do 18%. „Czas reakcji” to najrzadziej 
stosowane kryterium w  postępowaniu o  udzielenie zamówienia, chociaż zauważalne 
jest zwiększenie tego odsetka z 3% do 5%.
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Warunki stosowania zmiennych jako kryterium wyboru 
najkorzystniejszej oferty

W sytuacji, gdy przedmiot zamówienia jest oceniany za pomocą więcej niż jednej zmiennej, 
poza ceną pojawia się pojęcie oferty korzystnej ekonomicznie. W przypadku tego sposobu 
oceny istotnym problemem jest określenie wag (udziału procentowego) poszczególnych 
kryteriów w ogólnym sposobie liczenia atrakcyjności oferty. Mimo iż wagi ustala sam za-
mawiający w sposób dowolny, powinny one być ustalone przez odzwierciedlenie realnych 
relacji pomiędzy poszczególnymi kryteriami zastosowanymi do oceny ofert. Niezwykle 
ważne jest także dokonanie prawidłowego i wyczerpującego opisu sposobu dokonywania 
oceny już na etapie ogłoszenia o zamówieniu, a następnie zamieszczenia go w SIWZ. Jeżeli 
zamawiający tego nie zrobi, wówczas wykonawcy będą mogli posądzać podmiot zama-
wiający o stronniczość oraz brak obiektywizmu [Saja-Żwirkowa 2012, s. 168].

Kryteria oceny ofert można podzielić na ilościowe (mierzalne) i jakościowe (niemie-
rzalne). Kryteria ilościowe dotyczą w  sposób bezpośredni parametrów określonych 
w  SIWZ i  w  ofertach wykonawców, takich jak np. cena oferty (w  zł lub w  euro), koszt 
eksploatacji (w zł lub w euro), czas wykonania zamówienia (w dniach, tygodniach lub 
miesiącach), okres trwania gwarancji (w miesiącach lub w latach), parametry techniczne 
produktu, np. sprzętu komputerowego, sprzętu stosowanego w  medycynie, specjali-
stycznych urządzeń, linii technologicznych, samochodów bądź innych pojazdów [Saja- 
-Żwirkowa 2012, s. 173].

Kryteria jakościowe odnoszą się nie do parametrów ilościowych, lecz do propono-
wanego przez wykonawcę sposobu wykonania przedmiotów zamówienia lub innych 
warunków związanych z użytkowaniem produktu, np. warunki gwarancji i serwisu.

Po wyborze cech, które powinny charakteryzować przedmiot zamówienia zgod-
nie z  oczekiwaniami zamawiającego, należy im przyporządkować odpowiednią 
liczbę punktów oraz ustalić dokładny sposób opisu owych cech [Olszewska-Stopel, 
Rokicki 2012, s.140].

Aby sposób oceny jakości wymagany przez zamawiającego był najpełniejszy, pod-
miot ten powinien zażądać od wykonawców przedstawienia dokładnych danych, które 
będzie oceniał. W szczególności może to polegać chociażby na żądaniu przedstawie-
nia przez wykonawców próbek przedmiotu zamówienia, co w znacznym stopniu ułatwi 
sprawdzenie, czy dany przedmiot zamówienia spełnia oczekiwania [Olszewska-Stopel, 
Rokicki 2012, s. 140].

W wielu przypadkach z pojęciem jakości jako kryterium oceny wiąże się także estety-
ka wykonania zamówienia. Kryterium to, podobnie jak jakość, jest niezwykle subiektyw-
ne i zależy w znacznym stopniu od gustu i uznania osoby, która ocenia ofertę. Dlatego 
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też zastosowanie estetyki do oceny oferty powinno odbywać się z  dużą ostrożnością 
i być potwierdzone uzasadnionym przypadkiem bądź specyficznym przedmiotem za-
mówienia [Saja-Żwirkowska 2012, ss. 168–169].

Funkcjonalność zalicza się do najpopularniejszych kryteriów oceny ofert. Pojęcie to 
odnosi się do działania przedmiotu zamówienia, a także spełniania przez ów przedmiot 
określonych funkcji bądź celów. Kryterium to ma zastosowanie głównie w dostawach 
specjalistycznego sprzętu oraz przy zakupie systemów komputerowych lub oprogra-
mowania [Sadowy 2011, s. 21].

Zakres funkcjonalności jest szeroki i może dotyczyć cech różnego rodzaju. Cechy te 
mogą się różnić, w zależności od tego, z jakim przedmiotem zamówienia ma się do czy-
nienia w postępowaniu, oraz od tego, w jaki sposób podchodzi do nich sam zamawiający. 

Ze względu na specyfikę tego kryterium, funkcjonalność zawiera elementy wskazu-
jące na jakość przedmiotu zamówienia, stąd też szczegółowe opisy obu tych kryteriów 
mogą się pokrywać lub uzupełniać. Opis oceny, którą ma przeprowadzić zamawiający 
przy tych kryteriach, musi wykluczyć dowolność oceniania owych kryteriów. Najlep-
szym sposobem wydaje się tutaj specjalny algorytm lub też metoda zerojedynkowa, 
która oceniałaby przedmiot zamówienia na zasadzie spełniania bądź niespełniania okre-
ślonych cech [Laszczyński 2011, s. 265].

Przy ocenie ofert, dokonywanej przy kryterium funkcjonalności, zamawiający 
może także zastosować metodę polegającą na przyznaniu punktów za poszczególne 
cechy, które charakteryzują przedmiot zamówienia. Wybór cech, które będą podle-
gać punktowaniu, a także ich waga, zależą od decyzji zamawiającego. Kolejnym moż-
liwym rozwiązaniem w  celu oceniania funkcjonalności przedmiotu zamówienia jest 
także poddanie go serii testów, których wynik podlega następnie analizie i  ocenie 
[Laszczyński 2011, s. 265].

Ważnym kryterium jest kryterium kosztu cyklu życia, dzięki któremu można 
w znacznym stopniu uzyskać pewność wyboru najkorzystniejszej oferty w długookre-
sowej perspektywie dla zamawiającego, ponieważ w ramach owego kryterium nie są 
wliczane jedynie koszty początkowe, lecz także te, które zamawiający będzie ponosił 
w okresie użytkowania produktu. Sposób liczenia całkowitego kosztu życia produktu 
uwzględnia koszty zakupu, instalacji oraz rocznych kosztów związanych z eksploato-
waniem przedmiotu zamówienia pomnożona przez określoną, zakładaną liczbę lat 
użytkowania, z uwzględnieniem takich czynników,  jak inflacja czy stopa procentowa 
[Sadowy 2011].

Nowelizacja ustawy Pzp z 2016 r. nadała temu kryterium specjalnego charakteru. Art. 
91 ust 1, poz. 20 precyzuje, że „… kryteria oceny ofert są związane z przedmiotem za-
mówienia we wszystkich aspektach oraz w odniesieniu do poszczególnych etapów ich 
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cyklu życia, w tym procesu produkcji, dostarczania lub wprowadzania na rynek, nawet 
jeżeli nie są istotną cechą przedmiotu zamówienia”.

Wśród innych kryteriów warto wskazać na rozwiązanie proekologiczne, czyli użycie 
kryterium zastosowania najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania 
na środowisko. Uwzględnienie rozwiązań proekologicznych w zamówieniach publicz-
nych jest szczególnie zasadne, gdy przedmiot zamówienia oddziałuje na środowisko lub 
w przypadku nowych technologii [Saja-Żwirkowska 2012, s. 174].

Można je zastosować w zamówieniach, w których zamawiający preferuje np. użycie 
materiałów biodegradowalnych lub przy wyborze dostawy papieru wykonanego z ma-
kulatury. Oferty w tzw. zielonych zamówieniach są często konstruowane przy wykorzy-
staniu tego kryterium.

Możliwe jest także uwzględnienie jako kryterium cech społecznych. Zamawiający 
może określić, iż dane zamówienie może wykonać jedynie wykonawca zatrudniają-
cy odpowiedni odsetek osób w szczególnej sytuacji. Zamówienia takie nie są na ogół 
nastawione jedynie na wykonanie zamówienia, lecz także na kwestie społeczne. Takie 
kryterium stosują najczęściej zamawiający, którzy w znacznym stopniu odpowiadają za 
kształt polityki zatrudnieniowej na danym terenie. 

Do wejścia w życie znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych w postę-
powaniach przetargowych na dostawy produktów leczniczych przeważały te, w których 
głównym kryterium oceny ofert była cena. Taki stan rzeczy w oczywisty sposób zachęcał 
wykonawców, albo wręcz wymuszał na nich, regularne obniżanie cen, czasami do pozio-
mu poniżej rzeczywistych kosztów produkcji leków.

W praktyce  produktów leczniczych, zamawiający często jako jedno z kryterium oce-
ny ofert stosują czas dostawy. Jest to kontrowersyjne z uwagi na fakt, iż na ogół wyko-
nawcy gwarantowali w ofercie czas dostawy niemożliwy do zrealizowania. Innymi po-
zacenowymi kryteriami stosowanymi przez zamawiających przy ocenie tego typu ofert 
mogą być cechy związane z funkcjonalnością i jakością. Do takich należą między innymi: 
cechy opakowania, posiadanie infuzyjnego systemu bezigłowego czy też dodatkowe, 
zarejestrowane i refundowane wskazania, termin płatności [Banaszewska 2016].

Zakończenie

Przystępując do przygotowania postępowania, zamawiający dokonuje wyboru trybu po-
stępowania, szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, posługując się klasyfikacją 
ze Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych. Aby dokonać wyboru najkorzystniejszej 
oferty, zamawiający powinien jasno sprecyzować kryteria, według których będzie doko-
nywać oceny ofert. 



240

Wacława Starzyńska

28 lipca 2016 roku weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 22 czerwca 2016 roku. Już wstępne wyniki badań wskazują, że pro-
cent zamówień wyłącznie z najniższą ceną maleje z roku na rok. Jednak cena odgrywa 
w dalszym ciągu ważną rolę.

Powszechne zastosowanie kryterium ceny przy ocenie ofert zamawiający uzasadnia 
tym, że wybór takiej oferty spełnia zasadę racjonalnego wydatkowania środków pub-
licznych. Należy się z  tym zgodzić, bo cena jest istotna, zwłaszcza jeśli proponowane 
oferty wykonawców są znacznie droższe niż oszacowana wartość zamówienia. Pomimo 
tego nie można stosować kryterium ceny z przeświadczeniem, że jest to kryterium naj-
ważniejsze, należy wziąć pod uwagę pozostałe kryteria, które proponuje Prawo zamó-
wień publicznych. Nieuzasadnione jest ponadto zastosowanie modelu z jednym kryte-
rium, jeśli przedmiot zamówienia dotyczy świadczeń o niestandardowych parametrach. 

Obok zaobserwowanej praktyki powszechnego stosowania modelu jednokryterio-
wego w zamówieniach publicznych w BZP w latach 2010–2013, badaniu poddano rów-
nież częstotliwość stosowania różnych kryteriów w okresie bezpośrednio poprzedzają-
cym i bezpośrednio po wejściu w życie nowelizacji Pzp z 2016 roku.

Przeprowadzona analiza dowodzi, że w  wyniku zmiany przepisów rośnie znacze-
nie pozacenowych kryteriów oceny ofert, takich jak: jakość, funkcjonalność, parametry 
techniczne czy wiedza i doświadczenie, kosztem takich zmiennych, jak termin realizacji, 
czas dostawy czy warunki płatności.

Warto zauważyć, że coraz bardziej popularne stają się zmienne trudno mierzalne: 
jakość, funkcjonalność, wiedza. O ile to możliwe, zamawiający powinien starać się sto-
sować kryteria mierzalne, np. parametry techniczne, odsetek osób z  wykształceniem 
wyższym, specjalistycznym czy wręcz stosować zmienne zerojedynkowe (produkt nie 
jest wówczas zależny od  subiektywnej oceny osób wchodzących w skład komisji prze-
targowej).

Podsumowując, nie ma złotej reguły dla przeprowadzenia postępowania o  zamó-
wienie publiczne, bowiem każde z nich powinno być rozstrzygane indywidualnie. Nie 
istnieją również uniwersalne wzorce modeli oceny ofert, które zagwarantują wybór 
oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Na pewno istotne będzie dokonanie oceny 
ofert w  oparciu na różnych kryteriach, zgodnie z  założeniami wynikającymi z  noweli-
zacji ustawy Pzp. Taki wybór pozwoli na wyłonienie realnej oferty, a  tylko taka oferta 
zapewni realizację zamówienia na poziomie mogącym zaspokoić potrzeby podmiotu 
zamawiającego.
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Wstęp

Celem artykułu jest pokazanie, że przedsiębiorstwa generujące odmienne zachowania 
rynkowe w zakresie stopnia niezbędności zasobów, sposobu kształtowania ról i sposobu 
określania strategii rynkowej, osiągają istotnie odmienną pozycję finansową.

Hipoteza główna artykułu stanowi, że inny rodzaj przejawianych zachowań rynko-
wych skutkuje odmienną pozycją finansową. Hipotezy cząstkowe mówią, że:

H1: Zróżnicowane zachowania przedsiębiorstw w zależności od stopnia niezbędno-
ści zasobów skutkują odmienną pozycją finansową;

H2: Zróżnicowane zachowania przedsiębiorstw w zależności od sposobu kształto-
wania ról skutkują odmienną pozycją finansową;

H3: Zróżnicowane zachowania przedsiębiorstw w zależności od sposobu określania 
strategii rynkowej skutkują odmienną pozycją finansową.

W  artykule wykorzystano metody analizy literatury, obserwacji nieuczestniczącej, 
analizy ekonomiczno-finansowej oraz metody wnioskowania statystycznego, w szcze-
gólności wielowymiarową analizę wariancji dla układów czynnikowych (MANOVA).

Zachowania rynkowe przedsiębiorstw

Obserwacja systemu społeczno-gospodarczego i obecnych w nim przedsiębiorstw po-
zwala na stwierdzenie, że każde z nich poszukuje indywidualnej drogi działania – stąd 
ogromna różnorodność strategii przetrwania i  sukcesu, realizowanych w  praktyce go-
spodarowania. Jednym z przejawów owej różnorodności są zachowania rynkowe przed-
siębiorstw, które są zewnętrznym obrazem działań podejmowanych w  podmiocie, 
a ujawniających się w  jego otoczeniu [Majecka, Jarocka 2015, ss. 11–12] i  tym samym 
stanowią zasilenie informacyjne dla podmiotów otoczenia.

Przedsiębiorstwa generują zróżnicowane zachowania w  różnych obszarach swojej 
działalności – każde z nich może charakteryzować się odmiennymi zachowaniami. Nie-
zależnie od uwarunkowań oraz przejawów, zachowania rynkowe przedsiębiorstw są 
przedmiotem wielu badań ekonomicznych. Badane są m.in. zachowania innowacyjne 
przedsiębiorstw [Babkin, Lipatnikov, Muraveva 2015; Schroeder 2013], czy te w kontekście 
budowania przewagi konkurencyjnej [Mierzwa, Zimmer 2017]. Podobnie, na zróżnicowa-
nie zachowań ma wpływ charakter otoczenia, w którym znajduje się przedsiębiorstwo. 
W literaturze przedmiotu można znaleźć opracowania, w których przedstawiono zachowa-
nia przedsiębiorstw w warunkach transformacji gospodarki [Gorynia 1998; Kramer 1999], 
tworzenia się nowych sektorów gospodarki [Kurik 1998], w warunkach globalizacji rynków 
[Patrzałek 2010] i związany z tym proces internacjonalizacji przedsiębiorstw [Plawgo 2004; 
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Fonfara 2009], a także w warunkach kryzysów [Skalik 2003]. Badania zachowań mają za-
zwyczaj charakter opisowy – autorzy tych badań skupiają się na opisywaniu przejawów 
i przyczyn zjawiska. Przykład powiązania zagadnienia zachowań rynkowych podmiotów 
z ich wynikami ekonomicznymi stanowią badania efektywności zachowań wymuszonych 
stanowionym prawem [np. Suchanek 2015].

Jedną z cech charakterystycznych obserwacji zachowań jest wybiórczy charakter – 
obserwator koncentruje się tylko na wycinku działalności podmiotu gospodarczego, co 
jednakże nie obniża wartości praktycznej tak zebranych informacji. Podobnie postępują 
uczestnicy systemu gospodarczego – podejmując decyzje, zawsze opierają się na nie-
pełnej informacji [Majecka 2013, s. 9]. Istotny jest też subiektywizm postrzegania i oceny 
danego zachowania. Zasadniczy problem polega zatem na odpowiednim przypisaniu 
dominujących zachowań do podmiotu, a dokładniej do określonego obszaru jego funk-
cjonowania – właściwą metodą, która może zostać w takim wypadku zastosowana, jest 
metoda ekspercka, w której badacz, posiłkując się swoim doświadczeniem, określa, z ja-
kimi zachowaniami przedsiębiorstw ma do czynienia.

Zachowania badanych przedsiębiorstw są odnoszone do ich działalności podstawo-
wej, która znajduje się w  centrum tworzenia strategii rozwojowych, a  także jest pod-
stawą budowania pozycji rynkowej tych podmiotów. W tym kontekście podstawowymi 
analizowanymi zachowaniami są:

 – koncentracyjne/dekoncentracyjne – wyróżniane na podstawie stopnia niezbędności 
zasobów (do produkcji);

 – specjalizacyjne/dywersyfikacyjne – wyróżnione na podstawie sposobu kształtowa-
nia ról organizacyjnych (w zakresie produkcji podstawowej);

 – proproduktywne/promarketingowe – wyróżnione na podstawie sposobu określania 
strategii rynkowej.

Zachowania koncentracyjne zazwyczaj związane są z  gromadzeniem zasobów 
w  określonym miejscu, np. koncentrowanie całej produkcji w  jednym zakładzie. Ale 
mogą one przejawiać się też w inny sposób – otóż koncentracyjnie zachowuje się przed-
siębiorstwo, które swoją strategię rozwoju opiera na podejściu zasobowym [Obłój 
2004, ss. 320–322]. Liczba posiadanych zasobów, ich dobór i konfiguracja oraz miejsca 
wykorzystania są przemyślane i  podporządkowane zamierzeniom strategicznym. De-
koncentracja polega przede wszystkim na rozprzestrzenianiu działalności podstawowej 
(produkcyjnej) w różnych miejscach (często w innych krajach) – można stwierdzić, że po-
dejście to opiera się na pozycyjnej szkole strategii [Obłój 2004, ss. 318–320]. Zachowania 
dekoncentracyjne mogą przejawiać się też wyprzedażą majątku produkcyjnego – może 
mieć to swoje uzasadnienie w ograniczaniu kosztów działalności, ale też racjonalizacji 
wykorzystania dostępnych zasobów.
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Zachowania specjalizacyjne związane są z jednorodnością produkcji – może się róż-
nić asortyment, ale chodzi o produkcję dóbr o zbliżonym charakterze i przeznaczeniu 
(np. Amica produkuje sprzęty gospodarstwa domowego, a Wawel słodycze). Z kolei dy-
wersyfikacja związana jest z wchodzeniem na różne rynki (np. Ursus jest znany z produk-
cji ciągników rolniczych oraz maszyn do produkcji rolnej, a od kilku lat swoją strategię 
rozwoju opiera na wchodzeniu na rynek trolejbusów i autobusów elektrycznych oraz 
innych pojazdów o napędzie elektrycznym – w tym dla wojska).

Zachowania proproduktywne charakteryzują przedsiębiorstwa skupiające się głównie 
na doskonaleniu produktów, samej technologii, jakości komponentów czy też surowców 
do produkcji (np. Wawel stawia na naturalne składniki). Natomiast zachowania promarke-
tingowe przedsiębiorstwa generują, gdy ich główną aktywnością jest ekspansja rynkowa – 
zdobywanie nowych klientów, inicjowanie kampanii marketingowych – chodzi o aktywi-
zację sprzedaży, a nie produkt jako taki (pozostaje on niezmieniony lub jest modyfikowany/
ulepszany w niewielkim stopniu). Zachowania proproduktywne i promarketingowe nie są 
przeciwstawne – bywają przedsiębiorstwa, które w równym stopniu skupiają się na jakości 
produktu i jego komponentach, jak też jednocześnie podejmują działania marketingowe 
mające na celu wypromowanie przedsiębiorstwa bądź produktu na nowych rynkach.

Charakterystyczną cechą przedsiębiorstw notowanych na mWIG40 jest ich ekspan-
sywność, aktywność i systemowość działań – zatem szereg zachowań, które generują 
te przedsiębiorstwa, jest tożsamych. Interesującym elementem analiz stają się zatem te 
zachowania, którymi różnią się badane podmioty i które mają bezpośredni wpływ na 
różnicowanie się ich wyników finansowych – chodzi głównie o zachowania klasy strate-
gicznej, które odnoszą się do działań stricte rynkowych i mających swoje przełożenie na 
uzyskiwane wyniki finansowe.

Strategiczne zachowania rynkowe przedsiębiorstw  
a ich charakterystyki ekonomiczne – wielowymiarowa 
analiza wariancji

Analizie poddano spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 
których wyniki składają się na indeks giełdowy mWIG40. Przyjęto do analizy te przedsię-
biorstwa ze względu na ich relatywnie zróżnicowane profile działalności i odmienne za-
chowania rynkowe. Jednocześnie, istotne jest to, że przedsiębiorstwa te prowadzą swoją 
działalność gospodarczą w odmiennych sektorach i  branżach. Z analizy wyłączono banki, 
ze względu na ich odmienną charakterystykę i strukturę sprawozdawczą. 

Dla każdego z podmiotów zidentyfikowano podstawowe charakterystyki finansowe. 
Na podstawie rachunków zysków i strat zidentyfikowano: przychody ze sprzedaży, zysk 
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z działalności operacyjnej, zysk brutto, zysk netto. Na podstawie cash flow zidentyfiko-
wano: przepływy netto, również w podziale na przepływy z trzech działalności identy-
fikowanych w rachunku przepływów pieniężnych. Na podstawie bilansów zidentyfiko-
wano: aktywa razem, zobowiązania, w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe 
oraz kapitał własny, w tym kapitał zakładowy. Jako zmienne charakteryzujące pozycję 
finansową przyjęto: wartość księgową na jedną akcję, zysk na jedną akcję, rentowność 
kapitału własnego (ROE) oraz rentowność aktywów (ROA).

Dla każdego z  badanych przedsiębiorstw, na podstawie obserwacji oraz badania 
materiałów źródłowych, zidentyfikowano generowane zachowania rynkowe ze wzglę-
du na: stopień niezbędności zasobów (koncentracyjne i  dekoncentracyjne), sposób 
kształtowania ról (specjalizacyjne i  dywersyfikacyjne) oraz sposób określania strategii 
rynkowej (promarketingowe i proproduktywne).

Zestawienie charakterystyk ekonomicznych badanych przedsiębiorstw oraz zaob-
serwowanych ich zachowań prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Charakterystyki ekonomiczne i  zachowania rynkowe przedsiębiorstw 
mWIG40 (z dnia 23.03.2018)

Nazwa

Wartość 
księgowa 
na jedną 

akcję 
(PLN)

Zysk 
(strata) 

na jedną 
akcję 
(PLN)

ROE ROA
stopień 

niezbędności 
zasobów 

sposób 
kształtowania ról

sposób określania 
strategii rynkowej

AMICA 95,25 18,82 0,20 0,08 dekoncentracyjne specjalizacyjne promarketingowe

AMREST 61,77 8,59 0,14 0,04 koncentracyjne dywersyfikacyjne proproduktywne

ASSECOPOL 67,49 5,62 0,08 0,03 dekoncentracyjne specjalizacyjne proproduktywne

BENEFIT 75,53 6,73 0,09 0,02 dekoncentracyjne dywersyfikacyjne proproduktywne

BOGDANKA 85,01 19,63 0,23 0,16 koncentracyjne specjalizacyjne proproduktywne

BORYSZEW 4,80 0,23 0,05 0,01 koncentracyjne dywersyfikacyjne promarketingowe

BUDIMEX 34,53 4,99 0,14 0,02 koncentracyjne dywersyfikacyjne promarketingowe

CIECH 0,59 0,00 0,00 0,00 koncentracyjne dywersyfikacyjne proproduktywne

CI GAMES 41,51 7,47 0,18 0,08 dekoncentracyjne dywersyfikacyjne promarketingowe

COMARCH 106,26 4,41 0,04 0,02 dekoncentracyjne specjalizacyjne proproduktywne

DINOPL 9,23 2,18 0,24 0,09 koncentracyjne specjalizacyjne proproduktywne

EMPERIA 52,86 2,90 0,05 0,03 dekoncentracyjne dywersyfikacyjne promarketingowe

ENEA 29,63 0,65 0,02 0,01 dekoncentracyjne dywersyfikacyjne proproduktywne

FAMUR 2,57 -0,02 -0,01 0,00 koncentracyjne dywersyfikacyjne proproduktywne
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Nazwa

Wartość 
księgowa 
na jedną 

akcję 
(PLN)

Zysk 
(strata) 

na jedną 
akcję 
(PLN)

ROE ROA
stopień 

niezbędności 
zasobów 

sposób 
kształtowania ról

sposób określania 
strategii rynkowej

FORTE 26,04 0,47 0,02 0,01 koncentracyjne specjalizacyjne proproduktywne

GETBACK 5,67 0,70 0,12 0,02 dekoncentracyjne specjalizacyjne promarketingowe

GPW 19,32 3,72 0,19 0,14 koncentracyjne dywersyfikacyjne proproduktywne

GRUPA 
AZOTY

68,66 0,68 0,01 0,01 dekoncentracyjne dywersyfikacyjne proproduktywne

GTC 8,31 0,40 0,05 0,02 koncentracyjne dywersyfikacyjne proproduktywne

INTERCARS 100,51 16,24 0,16 0,08 dekoncentracyjne dywersyfikacyjne proproduktywne

KERNEL 14,07 2,15 0,15 0,09 dekoncentracyjne dywersyfikacyjne proproduktywne

KĘTY 143,13 24,88 0,17 0,09 dekoncentracyjne dywersyfikacyjne proproduktywne

KRUK 77,91 15,74 0,20 0,08 dekoncentracyjne specjalizacyjne promarketingowe

LCCORP 3,24 0,18 0,06 0,02 koncentracyjne dywersyfikacyjne promarketingowe

LIVECHAT 1,73 1,67 0,96 0,90 koncentracyjne specjalizacyjne proproduktywne

MEDICALG 46,84 7,08 0,15 0,09 koncentracyjne specjalizacyjne proproduktywne

NETIA 5,10 0,10 0,02 0,01 dekoncentracyjne dywersyfikacyjne promarketingowe

ORBIS 45,16 5,04 0,11 0,08 dekoncentracyjne specjalizacyjne promarketingowe

PFLEIDERER 4,19 0,23 0,05 0,02 koncentracyjne specjalizacyjne proproduktywne

PKP CARGO 74,46 1,82 0,02 0,01 dekoncentracyjne dywersyfikacyjne proproduktywne

PLAY -0,84 1,53 -1,82 0,04 koncentracyjne specjalizacyjne proproduktywne

POLIMEXMS 5,57 -0,71 -0,13 -0,02 koncentracyjne dywersyfikacyjne proproduktywne

SANOK 17,58 3,00 0,17 0,10 dekoncentracyjne specjalizacyjne proproduktywne

STALPROD 384,34 45,40 0,12 0,06 dekoncentracyjne specjalizacyjne proproduktywne

URSUS 2,59 0,32 0,12 0,04 koncentracyjne dywersyfikacyjne proproduktywne

WAWEL 420,54 75,56 0,18 0,15 koncentracyjne specjalizacyjne proproduktywne

Źródło: opracowanie własne.

Do analizy zróżnicowania pozycji finansowej w zależności od generowanych za-
chowań przedsiębiorstw wykorzystano wielowymiarową analizę wariancji MANOVA. 
Jako zmienne objaśniane przyjęto: wartość księgową na jedną akcję, zysk na jedną 
akcję, rentowność kapitału oraz rentowność majątku. Jako czynniki jakościowe przy-
jęto klasę generowanego zachowania ze względu na: stopień niezbędności zaso-
bów, sposób kształtowania ról oraz sposób określania strategii rynkowej. W bada-
niu wykorzystano analizę wariancji układów głównych, bez uwzględnienia efektów 
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krzyżowych. Było to podyktowane relatywnie niewielką liczbą obserwacji. Wyniki 
MANOVA przedstawia tabela 2.

Tabela 2.Wyniki MANOVA wraz z testami wielowymiarowymi

Efekt
Wielowymiarowe testy istotności (dane_MASEP18) Parametryzacja z sigma-

ograniczeniami Dekompozycja efektywnych hipotez
Test Wartość F Efekt df Błąd df p

Wyraz wolny Wilksa 0,611648 4,603222 4 29 0,005319
Pillai’a 0,388352 4,603222 4 29 0,005319

Hotelln. 0,634927 4,603222 4 29 0,005319
Roy’a 0,634927 4,603222 4 29 0,005319

stopień 
niezbędności 
zasobów

Wilksa 0,725983 2,736460 4 29 0,047871

Pillai’a 0,274017 2,736460 4 29 0,047871
Hotelln. 0,377443 2,736460 4 29 0,047871

Roy’a 0,377443 2,736460 4 29 0,047871
sposób 
kształtowania ról Wilksa 0,803777 1,769911 4 29 0,161954

Pillai’a 0,196223 1,769911 4 29 0,161954
Hotelln. 0,244126 1,769911 4 29 0,161954

Roy’a 0,244126 1,769911 4 29 0,161954
sposób określania 
strategii rynkowej

Wilksa 0,838575 1,395620 4 29 0,260130

Pillai’a 0,161425 1,395620 4 29 0,260130
Hotelln. 0,192499 1,395620 4 29 0,260130

Roy’a 0,192499 1,395620 4 29 0,260130

Źródło: opracowanie własne.

Wartości poziomów istotności dla parametrów Lambda Wilksa, śladu Pillai’a, śladu 
Lawleya-Hotellinga oraz największego pierwiastka Roya wskazują na to, że pozycja fi-
nansowa przedsiębiorstwa jest statystycznie istotnie determinowana klasą generowa-
nego zachowania odnośnie do stopnia niezbędności zasobów. Sposób kształtowania 
ról oraz sposób określania strategii rynkowej nie wpływają statystycznie istotnie na osią-
ganą przez przedsiębiorstwa pozycję finansową.

Ze względu na statystyczną istotność stopnia niezbędności zasobów, poddano 
szczegółowej analizie średnie poziomy zmiennych objaśnianych osiągane dla przedsię-
biorstw generujących odmienne zachowania w tym zakresie (tabela 3).
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Tabela 3. Wartości zmiennych objaśnianych dla zróżnicowanego stopnia niezbędności 
zasobów

Stopień niezbędności 
zasobów

Wartość księgowa na 
jedną akcję (PLN)

Średnie

Zysk (strata) na 
jedną akcję (PLN)

Średnie

ROE

Średnie

ROA

Średnie
N

dekoncentracyjne 76,07918 9,107484 0,111689 0,053535 18
koncentracyjne 29,66284 6,300378 0,047810 0,093253 18

Źródło: opracowanie własne.

Przedsiębiorstwa generujące zachowania dekoncentracyjne charakteryzują się sta-
tystycznie wyższą wartością księgową przypadającą na jedną akcję (średnio 76 zł na jed-
ną akcję dla przedsiębiorstw zachowujących się dekoncentracyjnie i 30 zł na jedną akcję 
dla przedsiębiorstw generujących zachowania koncentracyjne), statystycznie wyższym 
zyskiem na jedną akcję (średnio 9 zł w porównaniu do 6 zł dla przedsiębiorstw koncen-
trujących zasoby), wyższą rentownością kapitału (o 6 pp. wyższa dla przedsiębiorstw ge-
nerujących zachowania dekoncentracyjne), przy jednocześnie niższej rentowności ak-
tywów (4 pp. niższa dla przedsiębiorstw generujących zachowania dekoncentracyjne).

W  celu potwierdzenia statystycznej istotności otrzymanych wyników dokonano 
weryfikacji założeń analizy wariancji. W szczególności przeprowadzono testy jednorod-
ności wariancji Hartleya, Bartletta i Cochrana (tabela 4) oraz wygenerowano diagramy 
korelacyjne dla analizowanych zmiennych (rysunek 1).

Tabela 4. Testy jednorodności wariancji

Testy jednorodności wariancji (dane_MASEP18) 

Efekt: „stopień niezbędności zasobów”
Hartleya

F-maks

Cochrana

C

Bartlett

Chi-kw.

a

df
p

Wartość księgowa na jedną 
akcję (PLN)

1,31496 0,568028 0,30856 1 0,578564

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 1. Diagramy korelacyjne dla stopnia niezbędności zasobów

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie otrzymanych wyników nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy, że 
założenia analizy wariancji są spełnione.

Podsumowanie

Przeprowadzone na grupie przedsiębiorstw należących do indeksu giełdowego mWIG40 
badania wskazują, że zachowania generowane przez te przedsiębiorstwa determinują osią-
ganą przez nie pozycję finansową. W  szczególności pozytywnie zweryfikowano hipotezę 
cząstkową pierwszą, wykazując, że zachowania generowane w zakresie stopnia niezbędno-
ści zasobów istotnie wpływają na osiąganą przez przedsiębiorstwa pozycję finansową. Ba-
dania nie wskazały natomiast, że zachowania generowane przez przedsiębiorstwa odnośnie 
do sposobu kształtowania ról i sposobu określania strategii rynkowej wpływają na istotnie 
odmienną pozycję finansową. Nie zmienia to faktu, że potwierdzenie w badaniach znalazła 
hipoteza główna mówiąca o tym, że inny rodzaj przejawianych zachowań rynkowych skutku-
je odmienną pozycją finansową. Tym samym należy uznać, że cel artykułu został osiągnięty.
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Economic Effects of Mobbing and Violence in the Workplace

Abstract: The aim of this research is to comprehensively determine the monetary losses 

caused by mobbing and violence in the workplace in Poland, based on macroeconomic 

data for 2017 and own investigation. After determining the scale of mobbing and the effe-

cts of mobbing on the employees, the monetary value of losses generated at the individual, 

organizational and social level was determined. It was found that the value of these losses 

ranged from 2.07% to 4.59% of the total GDP of Poland. The biggest costs of mobbing were 

incurred by enterprises, and their share in total costs amounted over 77%.

Key words: Mobbing, violence in the workplace, individual losses, organizational losses, 

social losses, economy, economic estimate 

Introduction

Mobbing and violence in the workplace is a phenomenon that is extensively described in 
literature, starting from the defining it, reasons for occurrence, to consequences. There-
fore, the detailed description of the definition of mobbing is omitted here. The emphasis 
is put on the effects of mobbing which can be divided into three areas: (1) individual; (2) 
organizational – at enterprise level; (3) social – at society and national economy level.

Mobbing at individual level

The analysis of the effects of mobbing at the individual level should be considered in 
the area of health deterioration of the person subjected to mobbing, which is the result 
of permanent stress. The literature on the subject describes a number of health effects 
that affect the victims of mobbing. Firstly, disorders such as confusion, anxiety, doubt, 
stress, isolation, body aches, eating disorders, difficulty in concentration, forgetting can 
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appear. These disorders are considered to be direct consequences [Erenkfeit et al. 2011; 
Chomczyński 2008; Warszewska-Makuch 2005; Ostrowska and Michcik 2014; Szymik and 
Brosz 2009; Kucharuk 2016].

Persistent mobbing causes permanent disorders in a person subjected to such mob-
bing, for instance: sleep problems; feeling either excessive unhealthy arousal, or total 
apathy. A  victim may experience obsessive thoughts about the situation at work and 
then the desire to change the job. Victims of mobbing complain about headaches, vomi-
ting, sleep disturbances and sexual dysfunction. There are symptoms of social maladjust-
ment such as isolation, withdrawal, depression [Erenkfeit et al. 2011; Chomczyński 2008; 
Warszewska-Makuch 2005; Ostrowska 2014; Szymik and Brosz 2009; Kucharuk 2016].

Direct and indirect consequences borne by victims of mobbing affect their functio-
ning in the workplace. An employee – a victim of mobbing – tends more often to dismiss 
from work and, in extreme cases, quits the job. In such case the employer bears the costs 
of increased personnel turnover, training of new employees, costs of treatment, even 
trial costs and payment of compensations for the victims. The team experiencing mob-
bing becomes less effective and, hence, the entire organization is less efficient.

Mobbing at enterprise level 

To sum up, as previously mentioned by Warszewska-Makuch [2005; 2012b], Mie-
dzik  [2007], Chomczyński [2008], Szymik and Brosz [2009], Najda [2012], Ostro-
wska [2014], Kucharuk [2016] the losses incurred by the enterprise hiring an employee 
(affected by mobbing) include: 

 – costs of sick leave,
 – staff turnover costs,
 – compensation costs for victims of mobbing,
 – reduction in work efficiency,
 – reputation damage.

Mobbing at social and national economy level

The effects of mobbing occurring in the individual and enterprise levels are being trans-
ferred onto society and economy. Social and professional dysfunction of workers sub-
jected to mobbing affects the economic situation of the whole society, and the costs 
affect each of us. In a nutshell, according to Warszewska-Makuch [2005], Miedzik [2007], 
Chomczyński [2008], Szymik and Brosz [2009], Najda [2012], Ostrowska [2014], Kucha-
ruk [2016], the costs of mobbing incurred by the public include:
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 – treatment and rehabilitation of victims of mobbing,
 – costs of sick leave financed from the Polish Social Insurance Institution 
 – fund,
 – costs of transferring to a pension or retiring,
 – family breakdown costs,
 – costs incurred by the economy as a result of suicides. 

Aim of work, material and method

The aim of the work was to assess the economic effects of mobbing on (1) an individual 
level; (2) enterprise level; (3) society and national economy level. The monetary value of 
the effects of mobbing was estimated based on literature review on the subject and the 
results of own research. Determining the scale of mobbing was made on the basis of bi-
bliographic data for the period between 1993 and 2016. The ranked range of results was 
divided into quartiles and the average value for each quartile was determined. Determi-
nations of individual, institutional and social effects were made on the basis of surveys of 
100 people carried out in 2016. Of these, 73 people were directly affected by mobbing, 
or personally observed this phenomenon. The results of these studies were the basis 
for estimating the effects on the scale of the national economy, incurred in the three 
analyzed areas. In order to estimate consequences of mobbing we used macroeconomic 
indicators, as shown in table 4.

Table 1. Hierarchy of the health, organizational and social effects of mobbing in the 
workplace

Specification
Number of 
indications

Share (%) Type of effect*

Depression 52 71,2 EM

Deterioration of health 51 69,9 EM

The employee was dismissed from work, he was dismissed 47 63,7 EM

The emergence of sleep problems 43 58,9 EM

The social position in the workplace has worsened 42 57,5 UE

The professional situation has worsened 38 52,1 UE

Performance dropped 34 46,6 EM

The ability to communicate with others has deteriorated 31 42,5 NE

The employee’s reputation has been destroyed 29 39,7 UE
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Specification
Number of 
indications

Share (%) Type of effect*

The employee is on sick leave 25 34,3 EM

Invalidity pension 2 2,7 EM

*EM– economically measurable; UE – unmeasurable economically. 

Source: own elaboration based on: Kucharuk M. (2016).

Table 1 presents a list of the effects of mobbing and an assessment was made as to 
whether it is possible to economically assess losses for each of them. The final value of 
economic losses as a result of mobbing was calculated based on two criteria:

 – according to the principle of prudent valuation [Głębocka 2016], taking the average per-
centage of people affected by mobbing in quartiles I and II as a basis for the calculations,

 – according to the average value of the percentage of people affected by mobbing, as 
shown in table 2, removing the two extreme values from lower and upper range of values.

The scale of mobbing

The analysis of research results, concerning the phenomenon of mobbing in the eco-
nomy does not give a definite answer to the question as to what the actual scale of oc-
currence of this phenomenon in table 2 presents the results from research on the scale 
of occurrence of mobbing in Poland and globally.

Table 2. The scale of mobbing in Poland and in the Word in 1993–2015

Place of 
investigation

Year of investigation/
publication

Share off 
mobbing 

person (%)
Author of source

Finland 1993 4,3 Chomczyński, p. 219
USA 1993 19,0 NWNL, p. 16
EC countries 1996-2000 11,0 Lehto, Parnanen, pp. 1–21
Finland 1997-2003 8-11,0 Lehto, Parnanen, pp. 1–21
United 
Kingdom 

2000 11,0 Di Martino et al., p. 109

Netherlands 2000-2002 2,0 Di Martino et al., p. 109

Norway 2001 8,6
Economic and Social Research Institute, 
pp. 1–3

Poland 2002 5,0 CBOS (in: Delikowska 2004), pp. 5–31
Poland 2002-2004 4,1- 7,8 Merecz et al., pp. 2–36
Spain 2003 16,0 Di Martino et al., pp. 109
Dutch 2004 17,0 Lehto, Parnanen, pp. 1–21 



259

Economic Effects of Mobbing and Violence in the Workplace

Place of 
investigation

Year of investigation/
publication

Share off 
mobbing 

person (%)
Author of source

Finland 2004 17,0 Lehto, Sutela (in: Merecz), pp. 1–36 
Germany 2004 5,5 Lehto, Parnanen (in: Merecz), pp. 11–36
Poland 2004 9,0 Bechowska, Stalewski, p. 84
Poland 2004 6,8-47,2 Delikowska (2004), pp. 5–31. 
United 
Kingdom

2004 1,4 Chomczyński, p. 219

Poland 2005 39,5 Delikowska (in Kamińska) (2005), pp. 91–99
Poland 2005 3,2 EWCS (in: Chomczyński) 
25 Krajów UE 2005 5,0 Chomczyński, p. 219
Poland 2006 18,7 Miedzik, pp. 39–48
Old EEC 
countries

2007 7-15,0 Cewińska, Wojszczak, pp. 27–41

Poland 2010 3,3 Warszewska-Makuch (2012a), pp. 8–11
Poland 2014 17,0 Omyła-Rudzka pp. 1–17
Sweden 2015 3,5 Mazanowska, pp. 152–162
Poland 2015 56,0 Izydorczyk, Kęsa, pp. 77–104

Source: own elaboration.

Table 3: Estimation of the mobbing scale (%) in individual intervals

Specification
Range of the compartment

1/4 1/2 1
1  

 (without extreme results)
Quartile I 3,11

4,78
13,1 10,93

Quartile II 6,44
Quartile III 11,66

20,87
Quartile IV 28,93

Source: Own calculation, based on table 2.

The review of data for the years 1993–2015 shows that the percentage of people 
who were victims of mobbing varied between 1.4% and 56%. It is worth noting that 
there is a large variation of this scale in individual years of research, as well as in indi-
vidual countries where research was carried out. For example, the scale of mobbing in 
Finland ranged from 4.3% to 17%. Similar discrepancies were observed in Great Britain. 
The analysis of the results of Polish surveys shows that the percentage of victims of 
mobbing was even higher and ranged from 3.2% to 56%. This shows that in the field 
of research on the scale of occurrence of mobbing there is a  great deal of freedom 
(and subjectivity) in defining the very concept of mobbing, and on the other hand – 
there is no understanding of this concept by the respondents. Upon analysis of results 
indicative of a high percentage of exposure to mobbing, it was observed that what 
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the respondents considered mobbing were all types of harassing and reprehensible 
behaviors in the workplace.

In the literature on the subject there are very few studies that can be representative 
for determining the scale of mobbing in Poland, and the results obtained are characte-
rized by a large discrepancy. Therefore, in order to determine the scale of this pheno-
menon the values that were used were those observed in Poland, developed European 
countries and the USA.

Effects of mobbing on human health, organizational and 
social aspects

If considered at the individual level, the health effects of mobbing and the scale of their oc-
currence are shown in table 1. It turns out that the most common impacts on health were 
depression and the overall deterioration of health, and these occurred in 71,2% of people 
subjected to mobbing. Nearly 60% of respondents reported sleep problems. These effects 
are borne by employees who seek help in the health service, using professional help and 
spending significant amounts of money on medicines. The average annual value of outlays 
for this purpose was estimated at 1,200 PLN per capita, based on information provided by 
people active on Internet forums that were being treated for depression.

The extra costs incurred onto an employee due to changing jobs as a result of mob-
bing were estimated as the difference between the average wage and the amount of 
jobseeker’s allowance over a period of 4 months [infor.pl 2018]. 

The primary effect contributing to generating costs at the level of the organization is 
a decline in labor productivity observed in people subjected to mobbing. The literature 
on the subject does not provide detailed data on the matter mainly because it is a very 
difficult aspect to examine. However, this factor cannot be omitted, as research shows 
that 46,6% of those subjected to mobbing admitted that their productivity decreased 
(table 1). For the purpose of estimating the economic effects of mobbing it was assumed 
that this efficiency decreased by 20% in relation to the value of annual GDP per capita.

The costs of sick leave are costs incurred by the economy and society in relation to the 
occurrence of mobbing. There are no detailed data on that matter, hence, it was assumed 
after Gałązka-Sobotka (2014, p. 45) that person subjected to mobbing is on sick leave on 
average 60 days a year, which is the same as for people suffering from depression. Due to 
the fact that depression is one of the main health disorders requiring treatment among 
respondents experiencing mobbing (table 1), adopting such value seems justified.

The rotation of employees is another result of mobbing. Such phenomenon well des-
cribed in the literature entails the following expenses for the organization [HRownia 2017]:
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 – departure costs – 25% of annual salary,
 – replacement costs – 50% of annual salary,
 – implementation costs – 10% of annual salary.
It is estimated that the costs of turnover range from 30% to 200% of employee’s an-

nual salary, although they may amount to up to three times the salary [Philips, Edwar-
ds 2009]. For the purpose of estimating the effects of mobbing in Poland it was assumed 
that such a cost constitutes 85% of the annual salary in the economy.

The cost of mobbing-induced health treatments borne by the National Health Fund 
is quite difficult to estimate. Based on the study by Gałązka-Sobotka [2014, p. 45] it was 
assumed that the average cost of treating one person suffering from depression amoun-
ted to 1704 PLN in 2013. People experiencing mobbing can not only be treated for de-
pression but also other illnesses (insomnia, gastric disorders, mental disorders, immuno-
deficiency, among others), hence, these expenses can be significantly higher. However, 
adopting the principle of prudence of valuation, the same value was assumed for the 
calculation of costs incurred by NFZ on this account.

Another cost to the society is the pensions paid out from the Social Insurance Fund. 
2.7% of people subjected to mobbing declared their transition to a pension due to mob-
bing (table 1). Benefits received based on permanent or temporary inability to work is an 
expense directly charging the national budget. Loss in GDP must also be included in the 
cost incurred upon society because a person transitioning into receiving a pension does 
not create a new added value.

Suicides committed as a result of mobbing are another significant social cost. The 
Polish National Police state that in Poland in 2017 there were 5 276 suicide attempts en-
ded in death [Komenda Główna Policji 2018]. Although these were only two cases were 
direct causes of suicide were established to be mobbing and bullying, these data may 
not reflect the real scale of the phenomenon. In 4806 suicide cases, the official reasons 
reported by KGP were: mental disorders, family disagreements, loss of income and other. 
Analyzing the effects of mobbing in the workplace it remains clear that within a given 
criteria for the reasons for suicides as reported by the Polish National Police there remain 
reasons for suicide where mobbing could have been the likely cause. Studies by Nielsen 
et al. [2015, pp. 23–28] are worth citing. They carried out a research on 1850 employees 
in 2005–2010 in Norway. It was proved that as many as 4.9% of the people surveyed had 
suicidal thoughts, and these people turned out to be victims of mobbing. For the purpo-
se of this study, it was assumed that suicides resulting from mobbing were committed by 
15% of 4806 people. Considering the fact that 85.7% of all victims are men aged around 
40, the annual loss for the economy is the equivalent of 25 years of GDP per capita for 
each person committing suicide.
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Results

Analyzing the results of the research it was found that the largest losses due to mobbing 
in the workplace occurred at the organizational level (table 5, figure 1). In accordance 
with a method of prudent valuation these costs were 30 995 billion PLN and accounted 
for 77.3% of all costs.

Figure 1. Share (%) of individual, organisational and social costs in total costs of mobbing 
in the workplace

Source: own calculation.

From the organization’s point of view the major costs were related to employee turno-
ver which accounted 54.6% of the total cost (table 5). The second one in the ranking were 
costs related to the decline in productivity of people experiencing mobbing in the workplace 
which contributed 21.5%. Results show that the cost of sick leave is the smallest cost for the 
organization as it amounts to 0.469 billion PLN, and its share in total costs of mobbing is 1.17%.

The value of social costs of mobbing in the workplace amounted to 6.304 billion PLN 
which is 17.59% of the total cost (table 5). It turned out that the most severe costs, from social 
perspective, were the loss of GDP due to leaving labour market, and the loss of GDP due to 
suicides. These costs amounted to over 2.1 billion PLN which was translated to 5.27% of all 
costs. The third highest cost concerns the treatment of the effects of mobbing and incurs 
charges upon the National Health Fund with the amount of 0.957 billion PLN. Subsequently, 
the society bears the costs of sick leave which are charged to the Social Insurance Fund by 
0.812 billion PLN. It appears that the lowest costs are disability pensions financed by ZUS as 
well as jobseeker’s allowance costs charged to The (National) Labour Fund. 
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The lowest value presented in table 5 was that of the costs of individual effects of mob-
bing in the workplace (table 5). It amounted to 2.032 billion PLN amounting for 5.07% of 
total costs. The most severe effect at the individual level is the decline in income caused by 
the loss of employment and the search for a new one by people trying to escape mobbing 
as it amounts to 1.37 billion PLN. Although the health treatment costs amounted to only 
0.661 billion PLN, these were almost equal to the costs of disability benefits and unemploy-
ment benefits together which are both financed from the national budget.

Assuming that mobbing affects 10.93% employees, trends in estimating costs of 
mobbing are very similar as for the 4.78% index. However, monetary values are more 
than twice as high in this case. Therefore, no detailed analysis of the second level on the 
mobbing scale (table 5) was conducted. It should only be mentioned that the value of 
losses for the economy at such level of mobbing could amount to 88.9 billion PLN.

The calculated value of losses caused by mobbing in the workplace ranged from 
40.078 to 88.923 billion PLN in the conditions of Polish economy. This amount corre-
sponds to 2.07 to 4,59 of the annual GDP of Poland. This amount is highly significant, 
although it should be noted that such losses are indeed incurred due to the occurrence 
of mobbing in the workplace. For example, Australia’s economy suffers annually from 6 
to 13 billion of PLN losses annually [Merecz 2005, p. 12].

Table 4. Indicators and data sources used to calculate the effects of workplace mobbing 
in 2017 in Poland

Specification
Unit of 

measure
Value Source

Value of Polish GDP in 2017 
Millions of 

PLN
1 936 355

GUS (2017)

Number of employees in the national 
economy at the end of the fourth quarter 
of 2017

person
16 510 

000

GUS (2018)

GDP per capita PLN 11 283.77 Own calculation

Share of people subjected to mobbing % 1.4-56
Own calculations based on 
a bibliography review

Number of people subjected to mobbing person
231 140 – 

9 245 600
Own calculation

Average monthly salary in the economy 
at the end of the fourth quarter of 2017.

PLN by 
month

4516.69
Gałązka-Sobotka M. (ed) (2014)

The average time spent by a person 
subjected to mobbing on medical 
exemptions

days 60
Gałązka-Sobotka M. (ed) (2014)
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Specification
Unit of 

measure
Value Source

Expenses from the Social Insurance Fund 
for sick leave

Millions of 
PLN

8 400
ZUS (2017) 

Expenses from the company’s fund for 
sick leave

Millions of 
PLN

4 852 

The average daily amount of sickness 
benefit

PLN 79.11

Number of suicides in Poland person 5 276
Komenda Główna Policji, Raport 
2016. 

Probable number of suicides caused by 
mobbing

person 668
Own calculation

Employees rotation share (%) 20 Own calculation
Average, annual expenses of people 
subjected to mobbing on medicines and 
treatment

PLN 1200,00
Own calculation

An average monthly invalidity pension 
funded by the Social Insurance Fund

PLN by 
month

1592.40

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, Departament 
Statystyki i Prognoz 
Aktuarialnych, Warszawa 2017

The average benefit for an unemployed 
person

PLN per 
person by 

month
741.85

Own calculation based on 
Zasiłek dla bezrobotnych netto 
2017–2018 [online], www.
infor.pl.

The annual cost of treatment of a person 
subjected to mobbing in the NFZ

PLN/
person/

year
1704.00

Gałązka-Sobotka M. (ed) (2014)

Source: own elaboration.

Table 5. Individual, organizational and social costs of workplace mobbing

Specification

Scale of mobbing
Careful estimation: 4.78% Average data; 10.93%

Value (PLN)
Share 

(%)
Value (PLN)

Share 
(%)

Individual costs

Drug costs, treatment of depression 
and other effects of mobbing

661 963 000.00 1.65 1 513 651 000.00 1.70

Lost income due to dismissal and 
looking for a new job

1 370 350 000.00 3.42 3 133 456 000.00 3.52

Total 2 032 313 019.00 5.07
4 647 106 

000.00
5.23
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Specification

Scale of mobbing
Careful estimation: 4.78% Average data; 10.93%

Value (PLN)
Share 

(%)
Value (PLN)

Share 
(%)

Organizational costs

Decrease in work efficiency 8 626 384 000.00 21.52
19 725 184 

000.00
22.18

Costs of sick leave financed from the 
enterprise fund

469 054 000.00 1.17 1 072 545 000.00 1.21

Employees rotation costs 21 900 118 000.00 54.64
50 077 049 

000.00
56.31

Total 30 995 556 000.00 77.34
70 874 778 

000.00
79.70

Social costs

Costs of sick leave financed by the 
Social Insurance Fund

812 048 000.00 2.03 1 856 837 000.00 2.09

Costs of health care financed by the 
NFZ 

957 435 000.00 2.39 2 189 282 000.00 2.46

Costs of suicide caused by mobbing 2 114 040 000.00 5.27 2 114 040 000.00 2.38

The costs of moving to an invalidity 
pension

346 846 000.00 0.87
793 100 980 

000.00
0.89

Loss of GDP due to leaving the labor 
market

2 499 060 000.00 6.24 5 714 377 000.00 6.43

Unemployment benefit costs 320 828 000.00 0.80 733 608 000.00 0.82

Total 7 050 257 000.00 17.59
13 401 244 

000.00
15.07

Total costs 40 078 126 000.00 100.00
88 923 128 

000.00
100.00

Source: own calculation.

Analysis of the material contained in this work showed that the amount of losses caused 
by mobbing in the workplace is governed by three factors. The first of them, which has the 
biggest impact on determining the final result, is the scale of mobbing. It was established 
that every 1% of people subjected to mobbing in the workplace cause losses amounting to 
approximately 8.4 billion PLN annually. The second factor is losses caused by staff turnover. 
Every 1% of people subjected to mobbing amount for 4.58 billion PLN a year in economic 
losses. The third factor is the decline in work efficiency of people exposed to mobbing. Each 
1% of people subjected to mobbing leads to 1.804 billion PLN losses to the economy per 
year. Despite a careful approach in an attempt to estimate the scale of the mobbing phe-
nomenon, the calculated losses and their scale are indeed concerning. Perhaps this work 
will inspire further research that will attempt to determine the scale of the phenomenon of 
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mobbing, employee turnover and the decline in productivity of employees subject to mob-
bing in the most reliable way. Precise determination of the size of these three factors is the 
basis for a reliable and comprehensive calculation of losses at the level of the entire economy.
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The Use of Electronic Procedures in Contracts Awarded by the 
Public Health Service

Abstract: The public procurement system has tools, electronic procedures, enabling the 

contractor, among others multiple reduction of the price of the offer. The purpose of this ar-

ticle is to submit an electronic auction and electronic bidding as procedures increasing the 

economic efficiency of the awarded contracts. The article attempts to estimate the degree 

of use of electronic procedures by the public health service, compared to other contracting 

entities. Using the available source materials and the tools of mathematical statistics, the 

share of electronic procedures in contracts awarded in 2016 by the national public health 

service was estimated. Due to the permanent underfunding of the health service, a rese-

arch hypothesis has been put forward that the share of electronic procedures in contracts 

awarded by the public health service is greater than in contracts awarded by other con-

tracting entities, obliged to apply Public Procurement Law.
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Wstęp

Ustawa o zamówieniach publicznych dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia mię-
dzy innymi w trybie licytacji elektronicznej lub w niektórych trybach otwartych poprzez 
zastosowanie aukcji elektronicznej. Zgodnie z literaturą przedmiotu wymienione proce-
dury prowadzą do wymiernych oszczędności. Wynika to bezpośrednio z możliwości wie-
lokrotnego obniżenia ceny oferty przez wykonawcę. Z uwagi na zadłużenie publicznej 
służby zdrowia, które zgodnie z danymi publikowanymi na portalu Ministerstwa Zdrowia 
w roku 2017 przekroczyło poziom 11 mln zł [Ministerstwo Zdrowia 2017], szczególnie 
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istotna jest ocena wykorzystywania dostępnych procedur dających wymierne oszczęd-
ności finansowe. Niestety dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP), 
dotyczące licytacji elektronicznej, nie uwzględniają rodzaju zamawiającego. Danych 
dotyczących zastosowania aukcji elektronicznej praktycznie nie ma. UZP dysponuje 
wyłącznie danymi na temat przeprowadzonych aukcji na administrowanej przez Urząd 
platformie cyfrowej. Biorąc pod uwagę, że w praktyce funkcjonują prywatne, komercyjne 
platformy aukcyjne, liczba przeprowadzonych aukcji jest nieznana. 

Celem pracy jest ocena stopnia wykorzystania aukcji elektronicznej i licytacji elektro-
nicznej przez publiczną służbę zdrowia na tle innych zamawiających w roku 2016. Badania 
wymagały zbudowania dwóch baz danych w oparciu na analizie wylosowanych indywi-
dualnych zamówień pochodzących z  krajowego i  unijnego publikatora. Ze względu na 
bardzo dużą liczbę zamówień w publikatorach nie było możliwe pełne badanie. W arty-
kule postawiono hipotezę, że udział publicznej służby zdrowia w zamówieniach udziela-
nych elektronicznie w roku 2016 był niższy niż pozostałych podmiotów zamawiających, 
zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych. Oszacowano również, jak 
często podmioty służby zdrowia korzystały z aukcji/licytacji elektronicznej. W analizach 
wykorzystano metody statystyki opisowej i matematycznej. W kolejnych częściach pra-
cy opisano specyfikę finansów publicznej służby zdrowia, prawne i praktyczne podstawy 
funkcjonowania systemu zamówień publicznych oraz wyniki badań empirycznych.

Specyfika finansów publicznej służby zdrowia

Jednym z podstawowych zadań podmiotów, osób prawnych i fizycznych, prowadzących 
szeroko pojętą działalność jest utrzymanie płynności finansowej. Ta cecha jest wspólna 
dla firm prywatnych i instytucji publicznych. Niezależnie od źródeł pozyskiwania środków 
finansowych, kierownictwo podmiotu powinno zachować szczególną staranność przy 
ich wydatkowaniu. W przypadku podmiotów prywatnych, ocena działalności podmiotu 
oraz ewentualna korekta zarządzania nim należy do osób fizycznych posiadających sta-
tus właściciela. Ocena podmiotu prywatnego pod kątem efektów jego działalności może 
być prowadzona na wiele sposobów z  wykorzystaniem m.in. analizy wskaźnikowej, 
umożliwiającej prowadzenie porównań z innymi jednostkami w szczególności z konku-
rencją rynkową. Trwała utrata płynności finansowej w konsekwencji może doprowadzić 
do likwidacji podmiotu gospodarczego na określonych prawem zasadach. 

Ocena działalności podmiotów publicznych nie może być prowadzona wyłącznie 
przez pryzmat finansów. Podstawowym zadaniem jednostki publicznej jest realiza-
cja celów, dla których zostały powołane. Generowanie zysku dotyczy wąskiej grupy 
podmiotów publicznych i  jest uzależnione od mechanizmów finansowania jednostki. 
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Administracja publiczna, w praktyce, korzysta wyłącznie ze środków publicznych przy-
znanych w ramach podziału środków budżetowych i  jest zobligowana do zachowania 
dyscypliny budżetowej polegającej w skrócie na dostosowaniu poziomu wydatków do 
planowanych wpływów. Wpływy są ustalone i pewne. Zakres prowadzonej działalności 
jest determinowany przez wysokość przyznanych środków finansowych. Podmiot jest 
zwolniony z konieczności dostosowywania swoich zachowań do warunków wolnego ryn-
ku, co obniża koncentrację na optymalizacji wydatków i może prowadzić do „marnotraw-
stwa zasobów” [Brzozowska 2011, ss. 20–21]. Podmioty publiczne nie są zagrożone upad-
łością, w konsekwencji ich zobowiązania muszą być pokryte ze środków publicznych. Ten 
element jest przesłanką wprowadzenia administracyjnych mechanizmów wydatkowania 
środków publicznych w gospodarkach rynkowych. W warunkach krajowych, od roku 2014, 
roku akcesji Polski do Unii Europejskiej, taką regulacją jest Prawo zamówień publicznych 
(Pzp) [Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych], które jest wypad-
kową Dyrektyw Unijnych i w ograniczonym zakresie preferencji krajowego ustawodawcy. 

Wprowadzone uregulowania prawne mają realizować wiele celów. Podstawową 
funkcją ustawy jest racjonalne wydatkowanie środków publicznych poprzez zwiększe-
nie efektywności udzielanych zamówień. Drugim elementem jest ograniczenie korupcji, 
które to zjawisko zaburza normalne relacje rynkowe i, obok negatywnych skutków spo-
łecznych, ma bezpośredni wpływ na obniżenie efektywności udzielanych zamówień. 
W ostatnim przypadku można mówić o wzroście ceny spowodowanej uwzględnieniem 
w cenie oferty „marży” korupcyjnej [Burguet, Yeon-Koo 2004, s. 55].

W odróżnieniu od podmiotów publicznych finansowanych z budżetu państwa lub 
gminy, publiczna służba zdrowia finansowana jest wielotorowo. Głównie są to środki 
Narodowego Funduszu Zdrowia, które pozyskiwane są w  drodze konkurencyjnej gry 
z  prywatną służbą zdrowia. Dodatkowo wspierana jest przez nieregularnie dotacje fi-
nansowe przekazywane przez Ministerstwo Zdrowia lub organ założycielski. Specyfikę 
publicznej służby zdrowia stanowi pozyskiwanie środków na konkurencyjnych zasadach 
i  wydatkowanie ich zgodnie z  administracyjnymi regulacjami. Ocena funkcjonowania 
takich podmiotów jest skomplikowana a  metodologia umożliwiająca ocenę – a  więc 
i porównanie jednostek – bardzo uproszczona [Ranking Szpitali 2017]. Prowadzone są 
rankingi w oparciu o wybiórcze cechy, które są czasem „spłaszczone”. Przykładem może 
być ocena kadry jednostki, która wyróżnia lekarzy bez specjalizacji i ze specjalizacją, nie 
uwzględniając stopni naukowych. Szpitale kliniczne mogą mieć z tego powodu zaniżo-
ną pozycję w rankingach, pomimo że dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze naukowej 
podejmują się leczenia skomplikowanych przypadków, przekazywanych przez szpitale 
powiatowe. W efekcie, w odróżnieniu od pozostałych szpitali, ponoszą zwielokrotnio-
ne koszty wynikające z zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry oraz prowadzenia 
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terapii skomplikowanych przypadków medycznych. Tego elementu nie obejmuje wyce-
na Narodowego Funduszu Zdrowia oraz większość prowadzonych rankingów. 

W przypadku finansów podmiotów publicznych, w tym jednostek publicznej służby 
zdrowia, elementem, na który ma wpływ kierownik jednostki, są jej wydatki. W pewnych 
granicach można dokonać obniżenia kosztów działalności bez wpływu na zakres prowa-
dzonych działań i ograniczenie zamówień. Według informacji publikowanych przez UZP 
oszczędności wynikające z zastosowania procedur elektronicznych oscylują na pozio-
mie 20% [Szymczak 2009, s. 12]. Na podobny poziom oszczędności wskazują także publi-
kacje Komisji Europejskiej [Bausa, Kourtidis, Liljemo 2013, s. 4]. W pracy skoncentrowano 
się na mechanizmach wprowadzonych ustawą Pzp, które umożliwiają obniżenie ceny 
oferty bez obniżenia jakości i zakresu zamówienia. 

Administracyjne mechanizmy wydatkowania środków 
finansowych

Administracyjne mechanizmy wydatkowania środków publicznych wprowadzono 
z uwagi na brak mechanizmów rynkowych, zmuszających podmioty publiczne do pro-
wadzenia racjonalnej polityki finansowej. Regulacje prawne w sposób precyzyjny okre-
ślają algorytmy udzielania zamówień publicznych. Kraje wspólnotowe dysponują pewną 
swobodą w konstrukcji aktów prawnych regulujących zasady udzielania zamówień. Ta 
swoboda musi mieścić się w granicach określonych przez dyrektywy unijne. Ogranicze-
nia dotyczą także możliwości wprowadzania zmian w dyrektywach. Nie mogą one stać 
w sprzeczności z ustaleniami umowy w sprawie zamówień rządowych Government Pro-
curement Agreement (dalej GPA) [Dyrektywa 2014/24/UE]. Wynika to z  faktu zawarcia 
porozumień międzynarodowych, osiągniętych w wyniku prowadzonych negocjacji han-
dlowych w Rundzie Tokijskiej (1976–1979), zakończonych w 1979 r., określanych także 
jako „GPA 1979” . Umowa weszła w życie w dniu 1 stycznia 1981 r. Stronami porozumie-
nia obok EWG była EFTA – bez Islandii, USA, Kanady, Japonii, Hongkongu, Singapuru, 
Izraela. Celem porozumienia było ograniczenie praktyk protekcjonistycznych w postę-
powaniach o udzielenie zamówień publicznych. Bardzo ograniczony zakres podmioto-
wy (porozumienie dotyczyło wyłącznie zamówień udzielanych przez jednostki central-
ne) oraz przedmiotowy (nie objęto usług i  robót budowlanych) wymusił konieczność 
osiągnięcia nowego porozumienia. Zakres porozumienia poszerzono w  wyniku prze-
prowadzonych rokowań w  tzw. Rundzie Urugwajskiej (1986–1994), które zakończono 
podpisaniem 15 kwietnia 1994 r. w Marrakeszu porozumienia GPA, obowiązującego od 
dnia 1 stycznia 1996 r. W odróżnieniu od dyrektyw unijnych, porozumienie GPA nie jest 
ukierunkowane na ujednolicenie procedur udzielania zamówień i  ich koordynowanie. 
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Ograniczono się do wprowadzenia transparentnych zasad otwierających wykonawcom 
dostęp do zagranicznych zamówień. Do dnia dzisiejszego (marzec 2018) porozumienie 
modyfikowane było dwukrotnie, w  roku 2014, określając zasady i  zakres wzajemnego 
dostępu do rynków zamówień publicznych dla stron tego porozumienia i w 2016 r. po-
szerzając liczbę jego uczestników. 

Zgodnie z  publikowanymi przez Komisję Europejską informacjami, wprowadzone 
dyrektywami regulacje określają kluczowe zasady dotyczące zamówień publicznych 
[Streszczenie oceny skutków i skuteczności przepisów UE…, s. 3]: 

 ● zapewnienia przejrzystości: 
 · wprowadzając zasady publikowania ogłoszeń dotyczących zamówień, 
 · wprowadzając zasadę niezmienności wcześniej ogłoszonych kryteriów;

 ● regulacji w zakresie trybów udzielania zamówień:
 · zapewniając równe szanse wszystkim podmiotom w uzyskaniu zamówienia po-

przez określenie wspólnych procedur;
 ● sposobu opisu przedmiotu zamówienia, określając zasady definiowania opisu przed-

miotu zamówienia poprzez zastosowanie niedyskryminacyjnych specyfikacji tech-
nicznych, ograniczając możliwość użycia własnych lub szczególnych specyfikacji.

Obserwacja funkcjonowania unijnych mechanizmów dowodzi, że w praktyce doty-
czą one tylko 1/5 części wspólnotowego rynku zamówień publicznych. Wyłączone są za-
mówienia o wartości szacunkowej poniżej określonego dyrektywą unijną progu, o łącz-
nej wartości szacowanej na 2% PKB UE, usługi edukacyjne i zdrowotne szacowane na 6% 
PKB UE. Dodatkowo dochodzą zamówienia wyłączone spod rygoru stosowania ustalo-
nych procedur, takie jak np. dostawy gazu czy wody [European Commission 2011, s. vii]. 

Ustawodawca krajowy nie polaryzuje w  sposób istotny zamówień publicznych ze 
względu na ich wartość szacunkową, poszerzając w sposób znaczący zakres funkcjono-
wania dyrektyw unijnych. Jest to rozwiązanie lokalne, które nie jest standardem unijnym. 

Odmienne stanowisko prezentują np. władze w Wielkiej Brytanii, gdzie nie wprowa-
dzono aktu prawnego regulującego procedury udzielania zamówień niższych od pro-
gów ustalonych w dyrektywach. Zamówienia takie udzielane są na zasadach ogólnych 
prawa Unii Europejskiej oraz regulacji lokalnych [Nowicki, Nowicki 2011, s. 101].

W  ocenie Komisji Europejskiej wprowadzone dyrektywy poprawiły funkcjonowa-
nie kontrolowanego obszaru, zwiększając realne oszczędności odnotowywane przez 
zamawiających. Nie bez znaczenia pozostaje wpływ uregulowań na zmiany jakościowe 
zamawianych dóbr. Dostrzega się także zagrożenie, polegające na możliwości, w szcze-
gólnych przypadkach, generowania kosztów proceduralnych, nieproporcjonalnie wyso-
kich do spodziewanych efektów oraz możliwość zaburzenia mechanizmów rynkowych, 
poprzez koncentrację lub zamknięcie rynku w wyniku zawarcia wieloletnich umów lub 
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umów ramowych [European Commission 2011, s. xx]. Istotną rolę w tym zakresie może 
odgrywać w Polsce Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, który z mocy ustawy musi 
zostać poinformowany o zamiarze podpisania umowy na okres dłuższy niż cztery lata 
w przypadku zamówień o wartościach podlegających uregulowaniom unijnym [Ustawa 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych]. 

Zagrożenie polegające na możliwości generowania istotnych kosztów, wynikających 
z  prowadzenia obowiązkowych procedur, ustawodawca krajowy ograniczył poprzez 
wprowadzenie progu kwotowego, od którego procedura jest wymagana. W aktualnym 
stanie prawnym (marzec 2018) zamówienia, których wartość szacunkowa jest mniejsza niż 
równowartość 30 tys. euro są zwolnione z obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp.

Praktyka stosowania regulacji prawnych w zakresie 
udzielania zamówień publicznych

W efekcie wprowadzonych regulacji, unijnych i krajowych, pierwszą czynnością podmio-
tu publicznego prowadzącą do udzielenia zamówienia jest ustalenie wartości szacunko-
wej zamówienia. Wartość szacunkowa zamówienia jest zawsze wartością netto i deter-
minuje zakres dostępnych dla zamawiającego procedur. 

Po ustaleniu wartości szacunkowej zamawiający ma ustalony zakres swobody w po-
sługiwaniu się procedurami zamówieniowymi. Schematycznie przedstawia ten etap 
procedury rysunek 1. Z  uwagi na ograniczenia edytorskie, informacje przedstawiane 
w pracy dotyczą wyłącznie tak zwanych „zamawiających klasycznych”, którzy stanowią 
większość publicznych podmiotów udzielających zamówienia. Według informacji Pre-
zesa Urzędu Zamówień Publicznych w roku 2016 ich liczba przekroczyła 35 tys. Pozosta-
łych podmiotów, tak zwanych „zamawiających sektorowych”, działających w sektorach 
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, było tylko 518. Dla za-
mawiających sektorowych regulacje prawne określają inne zasady stosowania procedur 
oraz progi kwotowe zwalniające z obowiązku stosowania ustawy Pzp. 

Wartość szacunkowa zamówienia jest czynnikiem decydującym o  czynnościach, 
które mogą podjąć podmioty publiczne w  celu udzielenia zamówienia. Uproszczony 
schemat decyzji krajowego zamawiającego, uwarunkowanych wartością zamówienia 
przedstawiono na rysunku 1.



277

Wykorzystanie elektronicznych procedur w zamówieniach udzielanych przez publiczną służbę zdrowia

Rysunek 1. Uproszczony schemat czynności prowadzonych w celu udzielenia zamó-
wienia przez podmioty publiczne w Polsce

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy Pzp.

Analizując schemat przedstawiony na rysunku 1, można zauważyć, że wraz ze wzro-
stem wartości zamówienia zawęża się pole decyzyjne zamawiającego. Przy zamówie-
niach przekraczających progi unijne, zamawiający dysponuje ograniczoną liczbą trybów 
udzielenia zamówienia. Niedopuszczalne jest zastosowanie m.in. licytacji elektronicznej 
z uwagi na ograniczenia prawne regulacji wspólnotowych. 

Obowiązujące polskich zamawiających uregulowania prawne wyróżniają 9 trybów 
udzielenia zamówień:

1. przetarg nieograniczony,
2. przetarg ograniczony,
3. negocjacje z ogłoszeniem,
4. dialog konkurencyjny,
5. negocjacje bez ogłoszenia,
6. zamówienie z wolnej ręki,
7. zapytanie o cenę,
8. partnerstwo innowacyjne,
9. licytacja elektroniczna.
Zgodnie z postanowieniami art. 10 ustawy Pzp, dotyczące trybów podstawowych, 

wszyscy zamawiający mogą w  każdym przypadku stosować przetarg nieograniczony 
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oraz przetarg ograniczony. Zastosowanie pozostałych trybów jest uzależnione od speł-
nienia ściśle określonych przesłanek ustawowych. Ich nieuzasadnione zastosowanie 
może skutkować odpowiedzialnością kierownika zamawiającego przed Rzecznikiem 
dyscypliny finansów publicznych. Praktyka, która utrwaliła się w  krajowym systemie 
zamówień publicznych rokrocznie potwierdza, że dominującym trybem, z udziałem na 
poziomie 80%, jest przetarg nieograniczony. Jest to spowodowane właściwościami pro-
cedury. Po pierwsze, jest to tryb podstawowy, którego zastosowanie nie wymaga uza-
sadnienia. Ponadto tryb jest stosunkowo mało skomplikowany proceduralnie, dobrze 
opisany w  komentarzach, otwarty, zapewniający krótki czas prowadzenia procedury, 
niezależnie od wartości szacunkowej zamówienia, co w  wielu przypadkach jest czyn-
nikiem istotnym. Czas trwania procedury staje się elementem krytycznym, szczególnie 
pod koniec roku budżetowego lub w przypadku inwestycji, które mają wpływ na funk-
cjonowanie instytucji zamawiającej lub ocenę sprawności jej działania. W  warunkach 
zamówień biuletynowych, z  przetargiem nieograniczonym, w  zakresie czasu trwania 
procedury może konkurować wyłącznie licytacja elektroniczna, która jest najkrótszym 
trybem otwartym i średnio trwa 34 dni, dwa dni krócej niż przetarg nieograniczony. Nie-
stety procedura jest ograniczona zakresem stosowania z uwagi na brak możliwości jej 
użycia dla zamówień, które przekroczyły progi unijne.

Tryby zamówień publicznych można podzielić na dwie grupy, zwane trybami za-
mkniętymi i  otwartymi. Tryby otwarte, w  przeciwieństwie do zamkniętych, nie ogra-
niczają potencjalnym wykonawcom udziału w procedurze, co skutkuje większą konku-
rencyjnością mierzoną w zamówieniach publicznych liczbą ofert składanych na jedno 
postępowanie. Większa liczba ofert to możliwość uzyskania przez zamawiającego ko-
rzystniejszych warunków, na których zostaje zawarta umowa z wykonawcą.  Zgodnie 
z treścią art. 82 Ustawy Pzp wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę lub ofertę wraz 
z ofertą wariantową. Wadą tej regulacji jest brak możliwości zmiany ceny lub pozosta-
łych kryteriów oceny oferty w trakcie procedury. To ograniczenie przetargu nieograni-
czonego, jak i pozostałych trybów otwartych, ustawodawca usunął poprzez możliwość 
zastosowania aukcji elektronicznej.

Po wyborze trybu i  przygotowaniu odpowiednich dokumentów przetargowych 
zamawiający, poza nielicznymi wyjątkami dotyczącymi trybów zamkniętych, jest zob-
ligowany do publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Postępowania, których wartość sza-
cunkowa nie przekracza tzw. progów unijnych, publikuje się i archiwizuje w Biuletynie 
Zamówień Publicznych (BZP), administrowanym przez Urząd Zamówień Publicznych. 
Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne publikowane 
są w  Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Internetową wersją 
„Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej” poświęconą europejskim 
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zamówieniom publicznym jest TED (Tenders Electronic Daily), stanowiący część oficjal-
nego portalu Unii Europejskiej. 

Jak wspominano wcześniej tryby otwarte mogą wykorzystać dodatkową procedurę, 
którą jest aukcja elektroniczna. Jest to dodatkowa procedura zwana często dogrywką 
elektroniczną. Umożliwia ona wykonawcy wielokrotne obniżenie ceny oraz zmianę po-
zostałych kryteriów pozacenowych w  konkurencyjnej grze, prowadzonej w  przestrzeni 
wirtualnej na platformie aukcyjnej. Zamykając tryb otwarty aukcją elektroniczną, umożli-
wia się wykonawcom dodatkową możliwość zmiany kryteriów oceny ofert. Można stwier-
dzić, że platforma wirtualna pozwala na przybliżenie warunków uzyskania zamówienia do 
warunków teoretycznego modelu równowagi rynkowej.  Według danych publikowanych 
przez UZP w roku 2016 średnie obniżenie ceny, uzyskane w wyniku przeprowadzenia au-
kcji, w stosunku do ceny złożonej w ofercie wyniosło ponad 131 tys. zł. Największe oszczęd-
ności uzyskane w wyniku przeprowadzenia jednej z aukcji prowadzonych na portalu UZP 
wynosiły ponad 12 mln zł [Urząd Zamówień Publicznych 2017, s. 80].

Podobne efekty przynosi stosowanie trybu licytacji elektronicznej, w którym zgod-
nie z  treścią art. 74 ust. 1 Pzp wykonawca, za pomocą formularza umieszczonego na 
wirtualnej platformie licytacyjnej, wprowadza niezbędne dane oraz składa kolejne ko-
rzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji. Według da-
nych publikowanych przez UZP, w roku 2016 średnie obniżenie ceny, uzyskane w wyniku 
przeprowadzenia licytacji elektronicznej, liczone od pierwszej złożonej w postępowaniu 
oferty do ceny oferty najkorzystniejszej, wyniosło ponad 100 tys. zł. Największe oszczęd-
ności uzyskane w  wyniku przeprowadzenia  jednego postepowania w  trybie licytacji 
elektronicznej w 2016 r. wynosiły 4,5 mln zł [Urząd Zamówień Publicznych 2017, s. 40]. 
W tabeli 1 przedstawiono preferencje zamawiających w zakresie wyboru trybu. 

Tabela 1. Struktura trybów przetargowych w latach 2014–2016 publikowanych w BZP i TED

 Odsetek liczby zamówień

Tryb 2014 2015 2016
BZP TED BZP TED BZP TED

Przetarg 
nieograniczony 82,19% 83,39% 88,78% 81,80% 89,02%

Przetarg ograniczony 0,74% 0,83% 3,68% 0,70% 2,81%
Negocjacje 
z ogłoszeniem 0,08%

0,65%

0,07%

0,55%

0,05%

0,40%Dialog konkurencyjny 0,01% 0,01% 0,01%
Negocjacje bez 
ogłoszenia 0,21% 0,13% 0,10%
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 Odsetek liczby zamówień

Tryb 2014 2015 2016
BZP TED BZP TED BZP TED

Zamówienie z wolnej 
ręki 13,42% 11,75% 6,99% 13,42% 7,77%

Zapytanie o cenę 3,14% - 3,55% - 3,59% -
Partnerstwo 
innowacyjne - - - - 0,00% 0,00*

Licytacja elektroniczna 0,21% - 0,27% - 0,33% -

* Udzielono w 2016 r. tylko jedno zamówienie w trybie partnerstwa innowacyjnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdań Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funk-

cjonowaniu systemu zamówień  publicznych za lata 2014–2015 oraz danych z bazy TED. 

Z danych przedstawionych w tabeli 1 wynika, że największy udział w zamówieniach 
w Polsce w latach 2014–2016 miały zamówienia realizowane w trybie przetargu nieogra-
niczonego (powyżej 80%). Licytacja elektroniczna nie przekroczyła w żadnym z bada-
nych lat 0,4%. 

Wykorzystanie procedur elektronicznych 

Biorąc pod uwagę literę Ustawy Pzp, z formalnego punktu widzenia w krajowym syste-
mie zamówień publicznych funkcjonują trzy elektroniczne procedury. Pierwsza z  nich 
to wprowadzony nowelizacją Ustawy Pzp w  2006 dynamiczny system zakupów, który 
definiowany jest jako „ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień 
publicznych, których przedmiotem są powszechnie dostępne usługi, dostawy lub roboty 
budowlane”. Nie stanowi on samodzielnego trybu. Z uwagi na incydentalne zaintereso-
wanie zamawiających procedurą – tylko 10 ogłoszeń w ciągu dwóch lat (2016–2017) oraz 
brak możliwości obniżania ceny oferty na platformie elektronicznej, procedura została 
pominięta w przedmiotowej pracy.

Drugą procedurą jest pierwszy i  jedyny, elektroniczny tryb udzielania zamówień 
publicznych, „licytacja elektroniczna”. Został on wprowadzony do systemu zamówień 
publicznych w 2004 r. wraz z pierwotną treścią Ustawy Pzp, pod nazwą „aukcja elektro-
niczna”. Zmianę nazwy na dotychczasową „licytację elektroniczną” wprowadzono wraz 
z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie Ustawy Pzp oraz Ustawy o odpowiedzial-
ności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zmiana semantyki w powyższym 
zakresie jest przyczyną mylenia pojęcia „licytacji elektronicznej” i „aukcji elektronicznej” 
do chwili obecnej, przez osoby poruszające się w problematyce zamówień publicznych. 
Pierwotnym ograniczeniem trybu była konieczność dysponowania przez wykonawców 
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bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz możliwość zamawiania wyłącznie „dostaw 
lub usług powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych”. Od wpro-
wadzenia nowelizacji Ustawy Pzp z  dnia 13 kwietnia 2007 r. jedynym ograniczeniem 
procedury jest wartość szacunkowa zamówienia, która nie może przekraczać progów 
unijnych. W roku 2018 progi te wynoszą [Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 22.12.2017 r.]:

 · dla dostaw i usług 144 000 euro lub 221 000 euro, w zależności od rodzaju zamawia-
jącego np.: dla uczelni publicznej jest to kwota 221 tys. euro, dla służby zdrowia 
144 tys. euro,

 · dla robót budowlanych 5 548 000 euro, niezależnie od rodzaju zamawiającego.
Trzecią procedurę stanowi aukcja elektroniczna, która, podobnie jak dynamiczny 

system zakupów, nie jest samodzielnym trybem zamówieniowym. Została wprowadzo-
na do krajowego systemu zamówień publicznych w 2006 r i stanowi nieobligatoryjny 
element wybory najkorzystniejszej oferty. W przypadku, kiedy zamawiający dopuszcza 
aukcję elektroniczną, cena oraz pozostałe kryteria oceny ofert, zaproponowane w zło-
żonej przez wykonawcę ofercie, stają się punktem wyjścia do składanych, coraz bardziej 
atrakcyjnych dla zamawiającego, postąpień. Obniżana może być cena oferty lub mogą 
się zmieniać na korzystniejsze kryteria pozacenowe, zmieniając w efekcie ranking ofert. 
Wykonawca, który pierwotnie złożył mniej korzystną ofertę, a  w  drodze aukcji zapro-
ponuje najkorzystniejszy układ kryteriów oceny ofert, wygrywa przetarg. Efektywność 
ekonomiczna aukcji elektronicznej oraz licytacji elektronicznej jest niekwestionowana.

Sprawozdawczość dotycząca wykorzystania licytacji elektronicznej jest bardzo ogra-
niczona, w zakresie wykorzystania aukcji elektronicznej praktycznie jej nie ma. Zarówno 
licytacje, jak i aukcje prowadzone są na platformie publicznej, bezpłatnej, należącej do 
UZP jak i platformach komercyjnych, które nie prowadzą sprawozdawczości. Dostęp do 
bazy danych, którą administruje Komisja Europejska, jest bardzo ograniczony, co w kon-
sekwencji ogranicza sprawozdawczość w zakresie udzielonych zamówień o wartościach 
przekraczających progi unijne [Urząd Zamówień Publicznych 2017]. 

Tryb licytacji elektronicznej, z  uwagi na ograniczenia ustawowe, może być pro-
wadzony wyłącznie dla zamówień o  wartościach szacunkowych niższych od progów 
unijnych. Zamówienia takie są archiwizowane wyłącznie w jednej bazie danych, którą 
administruje UZP. Istnieje możliwość wyszukania wszystkich zamówień udzielonych 
w wybranym trybie i badanym okresie. 

W roku 2016 wszczęto 92 320 postępowań o wartościach niższych od progów unij-
nych, z czego 309 w trybie licytacji elektronicznej. Ponieważ sprawozdawczość UZP nie 
uwzględnia rodzaju zamawiających stosujących badany tryb, wylosowano niezależnie 
i zbadano dokumentację 120 zamówień zrealizowanych w trybie licytacji elektronicznej. 
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Ze względu na konieczność analizy indywidualnych dokumentów przetargowych oraz 
warunki zastosowania estymacji wskaźnika struktury [Domański 2001, s. 120] wyloso-
wano 120 zamówień. W tabeli 2 przedstawiono strukturę zamawiających w wylosowa-
nej próbie.

Tabela 2. Struktura zamawiających stosujących tryb licytacji elektronicznej w bada-
nych zamówieniach w Polsce w roku 2016

Rodzaj zamawiającego Częstość Procent
Administracja samorządowa 92 76,7
Sport 2 1,7
Służba zdrowia 3 2,5
Mieszkalnictwo 5 4,2
Nadleśnictwo 1 ,8
Szkolnictwo 10 8,3
Administracja rządowa terenowa 7 5,8
Ogółem 120 100,0

Źródło: badania własne na podstawie danych z BZP.

Z danych zestawionych w tabeli 2 wynika, że liderem w stosowaniu trybu licytacji 
elektronicznej jest administracja samorządowa, natomiast publiczna służba zdrowia  
wykorzystuje ten tryb wręcz incydentalnie. Przy założonym 90% poziomie ufności 
udział publicznej służby zdrowia w zamówieniach wykorzystujących tryb licytacji elek-
tronicznej mieści się w przedziale od 0,16% do 4,8%. Wskaźnik struktury dla administracji 
samorządowej zawarty jest w przedziale od 70,4% do 83%.

W  celu weryfikacji postawionej na wstępie pracy hipotezy, że udział publicznej 
służby zdrowia w zamówieniach udzielanych elektronicznie w roku 2016 był niższy niż 
pozostałych podmiotów zamawiających, zobligowanych do stosowania Pzp, zastoso-
wano sześciokrotnie test dla dwóch wskaźników struktury. Postawiono hipotezę zero-
wą H0: p1=p2, wobec hipotezy alternatywnej H1:p1<p2, gdzie p1-udział służby zdrowia 
w procedurze licytacji elektronicznej, p2-udział porównywanej grupy zamawiających 
stosujących licytację elektroniczną. Wyniki testu przedstawiono w tabeli 3.
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Tabela 3. Wyniki testu dla dwóch wskaźników struktury

Rodzaj zamawiającego

Wartość 

statystyki 

testowej

Decyzja (α=0,05)

Administracja samorządowa -11,75 Odrzucamy H0

Sport 0,43 Brak podstaw do odrzucenia H0

Mieszkalnictwo -0,73 Brak podstaw do odrzucenia H0

Nadleśnictwo 1,03 Brak podstaw do odrzucenia H0

Szkolnictwo -1,98 Odrzucamy H0

Administracja rządowa terenowa -164 Brak podstaw do odrzucenia H0

Źródło: badania własne.

Na podstawie danych przedstawionych w  tabeli 3 wnioskujemy, że na poziomie 
istotności 0,05 udział służby zdrowia w  procedurze licytacji elektronicznej jest niższy 
niż udział administracji samorządowej oraz szkolnictwa w tej procedurze. W przypadku 
pozostałych podmiotów brak było podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Zatem po-
stawiona na wstępie pracy hipoteza nie została zweryfikowana pozytywnie.

Określenie stopnia zainteresowania wykonawców aukcją elektroniczną wymaga 
przeanalizowania danych o  zamówieniach zgromadzonych w  dwóch bazach danych, 
BZP i  TED. Niezbędne jest także, w  obu przypadkach, wyselekcjonowanie zamówień, 
w których zastosowanie aukcji jest możliwe.  

W bazie BZP administrowanej przez UZP, archiwizującej dane dotyczące zamówień 
o wartościach niższych od progów unijnych, zarejestrowano w 2016 r. 92 320 ogłoszeń, 
z których 76 210 dotyczyło zamówień w trybach uprawniających do zastosowania aukcji 
elektronicznej. W wybranej losowo 500-elementowej próbie nie zidentyfikowano żad-
nego zamówienia, w którym przewidziano aukcję elektroniczną.

W bazie TED, zamieszczonej na portalu Komisji Europejskiej, krajowe podmioty zare-
jestrowały 18 254 ogłoszeń o zamówieniu w tym 16 835 ogłoszeń zamówień udzielanych 
w trybach uprawniających do wyboru nieobligatoryjnej procedury – aukcji elektronicz-
nej. W celu oszacowania wykorzystania aukcji elektronicznej w przetargach przekracza-
jących progi unijne w Polsce w roku 2016 wylosowano 500-elementową próbę. Dane 
uzyskane z próby opisano w tabeli 4. 
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Tabela 4. Struktura zamówień przewidujących aukcję elektroniczną w badanych prze-
targach o wartościach przekraczających progi unijne w Polsce w roku 2016

Procedura Częstość Procent
Z aukcją 9 1,8
Bez aukcji 491 98,2
Ogółem 500 100,0

Źródło: badania własne.

Dane przedstawione w tabeli 4 wskazują, że w próbie znalazło się tylko 9 ogłoszeń, 
w których przewidziano aukcję elektroniczną, co stanowi 1,8% liczebności próby. Żadne 
ogłoszenie nie dotyczyło publicznej służby zdrowia. Na podstawie danych z próby osza-
cowano przedział ufności frakcji zamówień, w których wykorzystano aukcję elektronicz-
ną. Przy założonym 90% poziomie ufności, udział wykorzystania aukcji elektronicznej 
przez podmioty publiczne, w zamówieniach o wartościach szacunkowych wyższych od 
progów unijnych,  mieści się w przedziale od 0,82% do 2,7%. Badanie nie potwierdziło 
uczestnictwa publicznej służby zdrowia w wykorzystywaniu aukcji elektronicznej. 

Podsumowanie

Sprawozdawczość systemu zamówień publicznych powinna być poszerzona o dane do-
tyczące preferencji wykonawców w zakresie stosowania elektronicznych procedur zamó-
wieniowych. W publikatorach UZP do roku 2018 taki monitoring nie został wprowadzo-
ny, co ogranicza informacje, a w konsekwencji pole decyzyjne ustawodawcy, utrudniając 
wprowadzanie zmian legislacyjnych pozwalających poprawić funkcjonowanie systemu.

Badanie wskazuje, że publiczna służba zdrowia, która permanentnie podkreśla swo-
je niedofinansowanie, w roku 2016 nie korzystała z dodatkowych możliwości obniżania 
ceny najkorzystniejszej oferty. Wykorzystanie licytacji elektronicznej było wręcz incy-
dentalne. Podobne stwierdzenie można sformułować w stosunku do wykorzystania au-
kcji elektronicznej. Sama procedura, w skali całego kraju, była wykorzystywana incyden-
talnie, a udział w niej publicznej służby zdrowia jest trudny do oszacowania. 

Badanie wskazuje, że podmioty publiczne nie wykorzystują możliwości, jakie zapew-
niają  elektroniczne procedury, dające wymierne korzyści finansowe. Tylko mechanizmy 
administracyjne zmuszają je do zachowania minimalnych standardów określonych 
Ustawą Pzp. Ponieważ zarówno licytacja elektroniczna, jak i aukcja elektroniczna są nie-
obligatoryjnymi procedurami, ich wykorzystanie jest symboliczne. W konsekwencji po-
tencjalne koszty, które mogłyby ulec zmniejszeniu, ponoszą wszyscy podatnicy.
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The availability of good medical care tends to vary inversely with the need for it in 

the population served. This operates more completely where medical care is most 

exposed to market forces, and less so where such exposure is reduced [Hart 1971].

Abstract: Introduction: The objective of the research is to fill in the gap in the literature 

concerning inequalities in health needs through an empirical study of concentration of un-

met health needs depending on the level of education or income.

The purpose of the article: The following research hypothesis was formulated when plan-

ning the research:

H1: inequality of unmet health needs, depending on education or income increased in the stu-

died period in some social groups.

Methodology/Methods/Data sources: Indexes of special concentration were used to ve-

rify the research hypothesis, which according to the division, take into account, as an ele-

ment of the construction of the measure of the share of individual countries of the so-called 

new EU in the level of unmet health needs in the total value of the examined variable, i.e. 

Hannah-Kay, Rosenbluth/Hall-Tideman, Entropy, index, Ginicoefficient. The research sample 

includes the following countries of the new EU: Bulgaria, Czech Republic, Cyprus, Estonia, 

Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Romania, in the years 2007–2015. Sur-

vey data obtained from the EuropeanHealth Interview Survey (EHIS) have been analyzed.

Conclusions/Results: Within the studied period, in the years 2007–2015, concentration 

increased for all variables in all the social groups, which is connected with growing inequa-

lities among countries in unmeeting health needs.
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Wstęp

Gradient zdrowia pokazuje, jak ściśle związane jest ono z ekonomicznymi i socjalnymi 
warunkami, w jakich żyjemy [Historia DETERMINE 2010, s. 5]. Pojęcie statusu społeczno- 
-ekonomicznego odnosi się do szeregu czynników, takich jak poziom dochodu, eduka-
cja, mieszkalnictwo, władza i społeczeństwo [Taylor, Fiel, 2003]. Tudor Hart w 1971 roku 
sformułował następujące prawo: „The availability of good medical care tends to vary 
inversely with the need for it in the population served. This operates more completely 
where medical care is most exposed to market forces, and less so where such exposure is 
reduced” [Hart 1971; Shaw, Dorling 2004]. Prawo o adekwatnie odwrotnym zachowaniu 
opieki zdrowotnej (The inverse care law) podaje, że dostępność dobrej opieki medycznej 
różni się w populacji w zależności od potrzeb i jest odwrotnie proporcjonalna do potrzeb 
zdrowotnych badanej populacji [Pedersen, Vedsted 2014]. Dostępność wysokiej jakości 
opieki medycznej i zaspokojenie potrzeb zdrowotnych zmienia się w stopniu odwrotnie 
proporcjonalnym do zmian potrzeb ludności. Co więcej, środki pieniężne alokowane są 
w miejscu lokalizacji zasobów, a nie realnego zapotrzebowania.

Od lat istnieją koncepcje badania potrzeb zdrowotnych w celu określenia różnic w do-
stępie do opieki zdrowotnej, z których wynika, że częstotliwość korzystania z usług przez 
niższe klasy społeczne jest słabsza, co wpływa na gorszy stan ich zdrowia [Maynard, Lud-
brook 1982]. Natomiast potrzeby zdrowotne osób o niższym statusie społeczno-ekono-
micznym są z punktu oceny stanu zdrowia wyższe. Często w literaturze przedmiotu tłuma-
czy się to dysfunkcją grupy społecznej, która nie posiada health literacy. Problem okazuje 
się bardziej złożony, bowiem następstwem złego stanu zdrowia w niższych grupach są 
negatywne zjawiska ekonomiczne. Przykładowo pozbawieni możliwości zaspokojenia 
potrzeb zdrowotnych pracownicy są nieobecni na rynku pracy przez krótszy lub – częś-
ciej – dłuższy czas. Od lat wiemy, że istnieje wiele czynników wpływających na nierów-
ności zdrowotne, a brak dostępności i korzystania z opieki zdrowotnej w celu zaspokoje-
nia potrzeb zdrowotnych (w zależności od wykształcenia i dochodu) jest kwestią istotną 
i konieczną, którą należy zbadać, by móc niwelować nierówności. Międzynarodowe dane 
statystyczne na temat kategorii potrzeb, w  tym potrzeb niezaspokojonych, w  czasach 
tworzenia prawa The inverse care law były prawdopodobnie mało dostępne, jak twierdzi 
Włodarczyk [2010]. Niniejsza praca jest kontynuacją badań autorki z wykorzystaniem in-
nych metod statystycznych, tym razem zapożyczonych z analizy rynku i konkurencyjno-
ści przedsiębiorstw. Służy – poprzez badania empiryczne – wypełnieniu luki w literaturze 
dotyczącej nierówności w potrzebach zdrowotnych związanych z koncentracją niezaspo-
kojonych potrzeb zdrowotnych w zależności od poziomu wykształcenia lub dochodu. Na 
etapie projektowania badania postawiono następującą hipotezę badawczą: 
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H1: nierówność niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych w zależności od wykształcenia 
lub dochodu zmalała w badanym okresie w niektórych grupach społecznych – z podziałem 
na kategorie w poziomie wykształcenia i dochodu. 

Hipoteza H1 zakłada, że koncentracja potrzeb zdrowotnych zależy od statusu społeczno- 
-ekonomicznego. Co więcej, zgodnie z prawem Harta, grupy społeczne o niskim poziomie 
wykształcenia lub dochodu mają większe potrzeby zdrowotne, przy czym poziom health li-
teracy powoduje brak ich czynnych działań w celu poprawy lub ochrony stanu zdrowia. We-
ryfikacja hipotezy H1 obejmuje nie tylko analizę oszacowanych koncentracji na podstawie 
wybranych wskaźników, ale również wskazuje, który z czynników społeczno-ekonomicz-
nych ma większy wpływ na nierówność zdrowotną. Próba badawcza obejmuje następujące 
kraje tzw. nowej UE: Bułgarię, Czechy, Cypr, Estonię, Węgry, Łotwę, Litwę, Maltę, Polskę, Sło-
wację, Rumunię1 w okresie 2007–2015. Analizie poddano dane ankietowe pozyskane z Euro-
pejskiego Ankietowego Badania Zdrowia European Health Interview Survey (EHIS)2.

Metodologia

Do miar koncentracji należą miary klasyczne związane z miarami położenia, jak również 
z krzywą koncentracji, a także specjalne [Kowalik 2016]. Do weryfikacji hipotezy badaw-
czej wykorzystano wskaźniki specjalnej koncentracji, zgodnie z podziałem uwzględnia-
jące jako element konstrukcji miernika udziały poszczególnych państw tzw. nowej UE 
w poziomie niezaspokojenia potrzeb zdrowotnych w całkowitej wartości badanej zmien-
nej, tj. Hannah-Kay, Rosenbluth/Hall-Tideman, Entropy, Giniego.

Rozpoczęto od Hannah i Kay – HKI koncentracji cechy niezaspokojenia potrzeb zdro-
wotnych [Bikker, Haaf 2002, ss. 4–6]:

)1/(1

1
)( αα −

=
∑=

n

i
iRHKI

           (1)
gdzie wskaźnik elastyczności α > 0, α ≠ 1 odzwierciedla postrzeganie zmian w koncen-
tracji, będących rezultatem wejścia/wyjścia podmiotu z rynku. Przy α = 2 wskaźnik HKI 
osiąga wartość równą Herfindahla-Hirschmana – HHI. 

W pracy, ze względu na szerszą analizę danych i wcześniejsze badania autorki  [Ucie-
klak-Jeż 2017], na bazie wskaźnika HHI budowany jest jednak wskaźnik liczbowego ekwi-
walentu Herfindahla (numbers equivalent Herfindahl index) [Latreille, Mackley 2014].

1 Słowenia – brak pełnych danych.
2 Badanie europejskiej statystyki dochodów i warunków życia (EU-SILC) zawiera mały moduł dotyczący zdrowia, 
na który składają się 3 zmienne dotyczące stanu zdrowia i 4 zmienne dotyczące niezaspokojonych potrzeb w za-
kresie opieki zdrowotnej
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HHIne /1=
             (2)

Wskaźnik Rosenbluth/Hall-Tidemana – ROS/HTI [Hall, Tideman 1967, s. 166]:

            (3)

W ocenie wskaźnika Rosenbluth ranking jest „odwrócony”, tzn. największa wartość 
otrzymuje rangę 1, a najmniejsza – n [Piesch 1975].

Indeks jest bardziej czuły na liczbę podmiotów (np. państw) niż na ich udziały. 
Uwzględniona jest więc w tym kontekście zasada, że im więcej badanych państw, tym 
większe znaczenie posiadają mniejsi udziałowcy. 

Wskaźnik Entropii osiąga poziom pomiędzy 0 a ln(n), dlatego też – inaczej niż poprzed-
nio – prezentowane wskaźniki nie są ograniczone do zbioru [0,1]  [Kramaric, Kitic 2012].

             (4)

Analizując zależności koncentracji niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych od wy-
kształcenia i dochodu, obliczono również współczynnik Giniego (miara związana z krzy-
wą koncentracji). Indeks Giniego jest często stosowaną w statystyce miarą koncentracji  
(nierównomierności) rozkładu zmiennej losowej [Szajt 2014].
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gdzie użyte symbole określają:

ix
 
– jednostkowa i-ta wartość badanego zjawiska,

x   – średnia arytmetyczna,
i  – pozycja szeregu,

n  – liczebność próby.
Współczynnik Giniego przyjmuje wartości z przedziału [0; 1], często jednak wyraża 

się go w procentach. 
Dogodny zakres wskaźnika Giniego od 0 do 1 stanowi miarę względną, pozwalającą 

na łatwe porównanie stopnia nierówności w populacjach o różnej liczebności i różnych 
średnich potrzeb zdrowotnych [Kennedy, Kawachi,  Glass, Prothrow-Stith 1998; Navarro, 
Muntaner, Borrell, Benach,  Quiroga, Rodríguez-Sanz, 2006].

Technicznie, dzieląc przedział [0;1] na trzy części: <0–0,3(3)>, <0,3(3)–0,6(6)> oraz 
<0,6(6)–1>, możemy nadać wartościom współczynnika Giniego odpowiednio: niski, 
umiarkowany i wysoki poziom [Kurowska 2011]. 
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Wyniki badań

Wszystkie przedstawione wyżej wskaźniki wykorzystano do obliczenia i analizy 
koncentracji potrzeb zdrowotnych. Przeanalizowano zmienne (X1, X2, X3) charakte-
ryzujące dostępność opieki zdrowotnej, wyrażone poziomem niezaspokojenia po-
trzeb zdrowotnych.

Tabela 1.Wybrane wskaźniki dostępności opieki zdrowotnej 

Zmienna Definicja

X1 Udział procentowy osób zgłaszających niezaspokajanie potrzeb badania lekarskiego z powodu 
za wysokich kosztów 

X2 Udział procentowy osób zgłaszających niezaspokajanie potrzeb badania lekarskiego z powodu 
niedostępności przestrzennej 

X3 Udział procentowy osób zgłaszających niezaspokajanie potrzeb badania lekarskiego z powodu 
długiego czasu oczekiwania na wizytę 

Źródło: opracowanie własne. 

Wyliczono [Ucieklak-Jeż 2017] wartości en  
dla zmiennych XED1, XQ1, XED2, XQ2,XED3, XQ3, 

wynikających z podziału na kategorie poziomu edukacji (ED0-2), (ED3_4), (ED5_8)3 osób 
fizycznych oraz wartość koncentracji dla poszczególnych pięciu kategorii poziomu do-
chodu (Q0_20), (Q20_40), (Q40_60), (Q60_80), (Q80_100)4 w latach 2007–2015. 

Na podstawie zmiennych opisujących ustalono wartości wskaźnika (tabele 2, 3, 4). 
Analizując wartości wskaźnika numbers equivalent Herfindahl index w  latach 

2007–2015, można zaobserwować, że podział koncentracji niezaspokojonych po-
trzeb badania lekarskiego z powodu za wysokich kosztów (X1) przyjmuje następu-
jące wartości.

3 Klasyfikacja poziomów wykształcenia osób fizycznych: (ED0_2) – Pre-primary, primary and lower secondary 
education, (ED3_4)  – Upper secondary and post-secondary non-tertiary education, (ED5_8) – First and second 
stage of tertiary education.
4 Ewidencja według wartości całkowitej ekwiwalentnych dochód do dyspozycji (Q0_20) - pierwsza kwintylowa 
grupa dochodów, (Q20_40) - druga kwintylowa grupa dochodów, (Q40_60) - trzecia kwintylowa grupa docho-
dów, (Q 60_80) - czwarta kwintylowa grupa dochodów, (Q80_100) - piąta kwintylowa grupa dochodów.
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Tabela 2. Wskaźnik numbers equivalent Herfindahl index koncentracji niezaspokojonych 

potrzeb badania lekarskiego z powodu za wysokich kosztów w latach 2007–2015

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

()(ED0-2) 4,855 5,307 5,662 5,307 5,307 5,882 5,757 5,631 5,562

(ED3_4) 5,765 5,674 5,946 4,716 4,554 5,364 4,98 5,336 5,424

(ED5_8) 6,067 5,279 5,05 3,675 4,119 5,364 4,812 4,52 5,659

(Q0_20) 5,427 5,441 5,666 5,264 5,439 6,056 4,692 5,773 6,186

(Q20_40) 5,090 5,223 5,689 5,211 4,745 5,648 5,145 5,308 4,808

(Q40_60) 4,906 5,035 5,636 4,547 4,799 4,842 5,043 4,939 4,539

(Q60_80) 5,035 4,62 5,234 4,691 4,561 4,763 4,035 5,271 4,035

(Q80_100) 3,727 4,107 4,768 4,052 4,045 4,891 4,523 5,577 3,516

Źródło: opracowanie własne. 

Przeciętna wartość koncentracji dla zmiennej XED1 wynosi = 5,230, a  dla zmien-
nej XQ1, 

 
 = 4,949. Zaobserwowano, zgodnie z przewidywaniami wynikającymi z za-

leżności en  = 1/HHI
 
potwierdzonymi obliczeniem HHI w poprzednich pracach autorki, 

że w badanych krajach tzw. nowej UE najwyższą średnią koncentrację niezaspokajania 
potrzeb badania lekarskiego zaobserwowano w grupie społecznej o najniższych pozio-
mach dochodu oraz wykształcenia. Wyniki te potwierdzają wcześniejsze badania autor-
ki [Bem, Ucieklak-Jeż, Prędkiewicz 2013; Ucieklak-Jeż 2016a, 2016b; [Ucieklak-Jeż 2017] 
i wskazują na nierówność w poziomie niezaspakajania potrzeb zdrowotnych. Wysokie 
wartości współczynnika en  w grupie społecznej o najniższych poziomach dochodu oraz 
wykształcenia wynikają z tego, że brak jest wyraźnych różnic w sytuacji społecznej ba-
danych krajów tzw. nowej UE. Najgorzej wykształceni i biedni mają największy problem 
z zaspokojeniem potrzeb zdrowotnych z powodu za wysokich kosztów.

Tabela 3. Wskaźnik numbers equivalent Herfindahl index koncentracji niezaspokojonych 

potrzeb badania lekarskiego z powodu niedostępności przestrzennej w latach 2007–2015

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

()(ED0-2) 7,542 7,542 7,419 7,864 8,183 8,154 8,001 7,831 8,388
(ED3_4) 5,612 6,816 7,860 5,434 6,537 6,125 8,067 6,313 7,506
(ED5_8) 5,531 5,531 5,765 6,231 4,829 3,879 3,273 4,091 5,538
(Q0_20) 5,916 6,494 6,651 6,792 7,979 7,534 7,408 7,864 7,580
(Q20_40) 7,058 6,391 7,543 8,347 5,769 7,093 6,810 7,200 8,251
(Q40_60) 6,891 6,268 8,442 7,149 6,975 7,281 7,759 6,914 6,564
(Q60_80) 6,268 6,041 7,000 6,250 7,364 7,367 5,333 5,918 5,333
(Q80_100) 4,651 5,000 6,400 4,000 5,556 5,538 5,400 3,130 5,333

Źródło: opracowanie własne.



293

Szacowanie koncentracji potrzeb zdrowotnych związanej ze statusem społeczno-ekonomicznym

Analogiczną analizę przeprowadzono dla danych wskaźnika numbers equivalent Her-
findahl index koncentracji niezaspokojonych potrzeb badania lekarskiego z powodu nie-
dostępności przestrzennej w latach 2007–2015. Najwyższą wartość cechy zaobserwowa-
no również w grupie społecznej o najniższych poziomach dochodu oraz wykształcenia.  

Tabela 4. Wskaźnik numbers equivalent Herfindahl index koncentracji niezaspokojonych
potrzeb badania lekarskiego z powodu długiego czasu oczekiwania na wizytę 
w latach 2007–2015

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

()(ED0-2) 5,550 5,969 5,128 5,556 5,433 4,765 4,933 4,311 4,076
(ED3_4) 4,683 5,643 5,583 5,307 4,786 4,559 4,610 3,912 3,156
(ED5_8) 4,777 5,582 5,137 5,334 5,155 3,708 3,769 2,738 2,460
(Q0_20) 4,468 5,521 5,874 4,928 5,319 4,270 4,318 3,609 2,874
(Q20_40) 4,550 5,277 5,004 5,414 4,900 4,585 4,441 3,381 2,953
(Q40_60) 5,421 5,348 5,210 5,671 4,979 4,704 5,139 3,557 3,623
(Q60_80) 4,993 5,685 5,337 5,515 4,992 4,287 3,194 3,657 3,194
(Q80_100) 4,798 5,914 5,209 5,098 4,782 4,107 4,414 3,692 2,862

Źródło: opracowanie własne.

Wskaźnik numbers equivalent Herfindahl index koncentracji niezaspokojonych potrzeb 
badania lekarskiego z powodu długiego czasu oczekiwania na wizytę w latach 2007–2015 
dla zmiennej XED1 wynosi = 4,690, a dla zmiennej XQ1, = 4,609. Najwyższą kon-
centrację niezaspokajania potrzeb badania lekarskiego w badanych krajach tzw. nowej UE 
zaobserwowano w grupie społecznej o najniższych poziomach wykształcenia (ED0-2). 
Natomiast najwyższą koncentrację niezaspokajania potrzeb badania lekarskiego odno-
towano w grupie dochodowej (Q40_60).

Następnym analizowanym miernikiem jest Rosenbluth/Hall-Tidemana. Przeciętna 
wartość koncentracji dla zmiennej XED1 wynosi = 0,194, a dla zmiennej XQ1, 

207,0/
1
=

QXHTIROS = 0,207.

Tabela 5. Wskaźnik Rosenbluth/Hall-Tidemana koncentracji niezaspokojonych potrzeb 

badania lekarskiego z powodu za wysokich kosztów w latach 2007–2015

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

()(ED0-2) 0,207 0,193 0,185 0,197 0,188 0,181 0,183 0,186 0,186
(ED3_4) 0,185 0,188 0,177 0,203 0,207 0,192 0,203 0,189 0,189
(ED5_8) 0,178 0,183 0,189 0,242 0,219 0,189 0,207 0,212 0,190
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(Q0_20) 0,187 0,187 0,181 0,197 0,187 0,173 0,211 0,174 0,173
(Q20_40) 0,208 0,199 0,188 0,203 0,221 0,186 0,201 0,199 0,206
(Q40_60) 0,210 0,203 0,191 0,225 0,213 0,210 0,211 0,213 0,222
(Q60_80) 0,203 0,215 0,204 0,214 0,213 0,214 0,228 0,196 0,222
(Q80_100) 0,260 0,234 0,214 0,238 0,224 0,202 0,222 0,181 0,247

Źródło: opracowanie własne.

Najwyższą koncentrację niezaspokajania potrzeb badania lekarskiego z powodu za 
wysokich kosztów w badanych krajach tzw. nowej UE zaobserwowano w grupie spo-
łecznej o najwyższych poziomach wykształcenia (do 2014 roku). Natomiast najwyższą 
koncentrację niezaspokajania potrzeb badania lekarskiego odnotowano w grupie do-
chodowej (Q80_100).

Przeciętna wartość koncentracji dla zmiennej XED2 wynosi = 0,172, a dla 
zmiennej XQ2 = 0,171.

Tabela 6. Wskaźnik Rosenbluth/Hall-Tidemana koncentracji niezaspokojonych potrzeb 
badania lekarskiego z powodu niedostępności przestrzennej w latach 2007–2015

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

()(ED0-2) 0,147 0,146 0,150 0,142 0,137 0,136 0,138 0,142 0,130
(ED3_4) 0,191 0,157 0,141 0,185 0,164 0,173 0,136 0,168 0,140
(ED5_8) 0,188 0,205 0,179 0,170 0,228 0,242 0,273 0,254 0,194
(Q0_20) 0,176 0,165 0,165 0,163 0,136 0,146 0,149 0,142 0,146
(Q20_40) 0,154 0,169 0,148 0,133 0,190 0,153 0,162 0,154 0,132
(Q40_60) 0,153 0,170 0,130 0,153 0,160 0,153 0,142 0,157 0,165
(Q60_80) 0,170 0,183 0,158 0,175 0,148 0,150 0,172 0,184 0,200
(Q80_100) 0,213 0,211 0,170 0,267 0,185 0,194 0,200 0,316 0,247

Źródło: opracowanie własne.

Analogiczne wygląda poziom koncentracji wskaźnika Rosenbluth/Hall-Tidemana 
i niezaspokojonych potrzeb badania lekarskiego z powodu niedostępności przestrzen-
nej oraz długiego czasu oczekiwania na wizytę (tabele 6, 7). Najwyższą koncentrację 
niezaspokajania potrzeb badania lekarskiego odnotowano w najwyższych grupach wy-
kształcenia lub dochodu.
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Tabela 7. Wskaźnik Rosenbluth/Hall-Tidemana koncentracji niezaspokojonych po-
trzeb badania lekarskiego z powodu długiego czasu oczekiwania na wizytę w latach 
2007–2015

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

()(ED0-2) 0,196 0,182 0,215 0,182 0,192 0,208 0,211 0,225 0,228
(ED3_4) 0,224 0,189 0,192 0,203 0,218 0,221 0,217 0,247 0,286
(ED5_8) 0,225 0,194 0,206 0,195 0,186 0,256 0,260 0,321 0,333
(Q0_20) 0,224 0,188 0,184 0,195 0,192 0,218 0,234 0,246 0,281
(Q20_40) 0,229 0,206 0,211 0,189 0,199 0,218 0,221 0,259 0,294
(Q40_60) 0,200 0,195 0,208 0,192 0,208 0,217 0,202 0,271 0,259
(Q60_80) 0,215 0,189 0,204 0,191 0,208 0,233 0,244 0,251 0,278
(Q80_100) 0,222 0,185 0,203 0,206 0,211 0,234 0,226 0,258 0,295

Źródło: opracowanie własne.

Analizowanym miernikiem jest również wskaźnik Entropii. Przeciętna wartość 
koncentracji dla zmiennej XED1 wynosi = 2,748, a dla zmiennej XQ1 = 2,665 
(tabela 8). Najwyższy poziom koncentracji zaobserwowano w  grupie o  najniższym 
poziomie wykształcenia (ED0-2) oraz dochodu (Q0_20). 

Tabela 8. Wskaźnik Entropii koncentracji niezaspokojonych potrzeb badania lekarskiego 
z powodu za wysokich kosztów w latach 2007–2015

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

()(ED0-2) 2,675 2,765 2,822 2,714 2,792 2,859 2,826 2,813 2,825
(ED3_4) 2,820 2,771 2,888 2,687 2,663 2,779 2,694 2,791 2,789
(ED5_8) 2,865 2,822 2,785 2,402 2,564 2,755 2,627 2,617 2,776
(Q0_20) 2,658 2,722 2,789 2,704 2,583 2,816 2,716 2,733 2,672
(Q20_40) 2,658 2,722 2,789 2,704 2,583 2,816 2,716 2,733 2,672
(Q40_60) 2,647 2,656 2,777 2,56 2,633 2,643 2,634 2,62 2,557
(Q60_80) 2,656 2,595 2,680 2,616 2,616 2,619 2,548 2,729 2,548
(Q80_100) 2,328 2,479 2,610 2,439 2,496 2,672 2,563 2,85 2,383

Źródło: opracowanie własne.

Z kolei przeciętna wartość koncentracji dla zmiennej XED2 wynosi = 2,845, a dla 
zmiennej XQ2 = 2,861 (tabela 9).

Analizując dynamikę poziomu wskaźnika w  badanych grupach o  różnym statusie 
społeczno-ekonomicznym, przyjmując stan z 2007 roku (100 pkt), można zaobserwo-
wać wzrost wskaźnika w najniższych grupach (ED0-2) i (Q0_20).
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Tabela 9. Wskaźnik Entropii koncentracji niezaspokojonych potrzeb badania lekarskiego 
z powodu niedostępności przestrzennej w latach 2007–2015

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

()(ED0-2) 3,076 3,084 3,050 3,129 3,141 3,159 3,067 3,059 3,116
(ED3_4) 2,739 2,958 3,119 2,709 2,921 2,852 3,084 2,887 3,047
(ED5_8) 2,757 2,574 2,753 2,725 2,412 2,350 2,126 2,289 2,626
(Q0_20) 2,870 2,955 2,923 2,951 3,194 3,110 3,037 3,096 3,036
(Q20_40) 3,058 2,892 3,069 3,183 2,710 3,031 2,929 2,989 3,107
(Q40_60) 2,98 2,921 3,170 3,037 2,949 3,030 3,048 3,048 2,918
(Q60_80) 2,921 2,756 2,892 2,784 3,017 3,011 2,602 2,755 2,602
(Q80_100) 2,559 2,549 2,828 2,156 2,626 2,503 2,503 1,959 2,500

Źródło: opracowanie własne.

Dla zmiennej XED3 wynosi = 2,568, a dla zmiennej XQ3, = 2,557 (ta-
bela 10).

Tabela 10. Wskaźnik Entropii koncentracji niezaspokojonych potrzeb badania lekarskiego 
z powodu długiego czasu oczekiwania na wizytę w latach 2007–2015

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

()(ED0-2) 2,726 2,839 2,584 2,837 2,771 2,649 2,626 2,553 2,523
(ED3_4) 2,539 2,761 2,765 2,683 2,600 2,573 2,595 2,422 2,180
(ED5_8) 2,532 2,721 2,651 2,754 2,810 2,358 2,353 2,010 1,911
(Q0_20) 2,547 2,801 2,801 2,724 2,766 2,578 2,508 2,392 2,158
(Q20_40) 2,525 2,635 2,639 2,801 2,719 2,570 2,576 2,326 2,128
(Q40_60) 2,693 2,702 2,631 2,748 2,668 2,571 2,690 2,291 2,343
(Q60_80) 2,571 2,744 2,677 2,764 2,660 2,489 2,211 2,380 2,211
(Q80_100) 2,547 2,788 2,696 2,679 2,649 2,487 2,524 2,351 2,107

Źródło: opracowanie własne.

Wskaźnik Entropii różni się od pozostałych wskaźników m.in. tym, że nie przyjmuje 
wartości należących do [0,1] i analogicznie do wskaźnika numbers equivalent Herfindahl 
index koncentracji przyjmuje odwrotny od wskaźników Hannah-Kay, Rosenbluth/Hall-
Tideman, Gimiego kierunek obserwowanych zmiennych. 

W pracy określono także wartości wskaźnika Giniego. Przeciętna wartość koncentracji dla 
zmiennej XED1 wynosi = 0,530, a dla zmiennej XQ1 = 0,557 (Tabela 11).
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Tabela 11. Wskaźnik Giniego koncentracji niezaspokojonych potrzeb badania lekarskiego 

z powodu za wysokich kosztów w latach 2007–2015

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

()(ED0-2) 0,560 0,529 0,508 0,539 0,517 0,497 0,503 0,511 0,510
(ED3_4) 0,508 0,516 0,487 0,553 0,562 0,528 0,553 0,520 0,520
(ED5_8) 0,490 0,505 0,518 0,625 0,586 0,518 0,561 0,571 0,522
(Q0_20) 0,513 0,515 0,497 0,539 0,515 0,475 0,569 0,478 0,475
(Q20_40) 0,563 0,543 0,518 0,552 0,588 0,511 0,548 0,542 0,559
(Q40_60) 0,567 0,553 0,524 0,596 0,573 0,568 0,569 0,574 0,591
(Q60_80) 0,553 0,577 0,554 0,575 0,572 0,575 0,602 0,537 0,591
(Q80_100) 0,651 0,612 0,576 0,618 0,595 0,551 0,590 0,497 0,631

Źródło: opracowanie własne.

Wskaźnik Giniego koncentracji niezaspokojonych potrzeb badania lekarskiego z po-
wodu za wysokich kosztów przyjmuje wartości od 0,475 do 0,651, gdzie wartości współ-
czynnika GIN bliskie 0 oznaczają, że we wszystkich państwach niezaspokajanie potrzeb 
zdrowotnych w niskich i średnich grupach wykształcenia lub dochodu jest na poziomie 
zbliżonej satysfakcji z usług opieki zdrowotnej. 

W najwyższej grupie dochodowej (Q80_100) wartość współczynnika osiąga poziom więk-
szy od 0,6, co oznacza, że koncentracja osiąga wysoki zakres oraz prawdopodobnie tylko w kilku 
państwach osoby o wysokim dochodzie mają problem z zaspokojeniem potrzeb zdrowotnych. 

Analogicznie przeciętna wartość koncentracji dla zmiennej XED2 wynosi = 
0,451, a dla zmiennej XQ2 = 0,450 (tabela 12).

Tabela 12. Wskaźnik Giniego koncentracji niezaspokojonych potrzeb badania lekarskiego 
z powodu niedostępności przestrzennej w latach 2007–2015

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
()(ED0-2) 0,382 0,377 0,394 0,358 0,335 0,330 0,342 0,361 0,301
(ED3_4) 0,524 0,422 0,394 0,508 0,446 0,474 0,331 0,458 0,353
(ED5_8) 0,516 0,558 0,494 0,465 0,601 0,625 0,667 0,642 0,530
(Q0_20) 0,484 0,447 0,448 0,444 0,332 0,376 0,391 0,359 0,379
(Q20_40) 0,410 0,462 0,386 0,316 0,522 0,405 0,439 0,409 0,312
(Q40_60) 0,407 0,465 0,303 0,407 0,430 0,404 0,358 0,421 0,449
(Q60_80) 0,465 0,502 0,424 0,482 0,384 0,392 0,473 0,507 0,545
(Q80_100) 0,573 0,570 0,466 0,659 0,509 0,530 0,545 0,712 0,545

Źródło: opracowanie własne.

Przeciętna wartość koncentracji dla zmiennej XED3 wynosi = 0,581, a  dla 
zmiennej XQ2 = 0,580 (tabela 13).
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Tabela 13. Wskaźnik Giniego koncentracji niezaspokojonych potrzeb badania lekarskiego 
z powodu długiego czasu oczekiwania na wizytę w latach 2007–2015

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

()(ED0-2) 0,535 0,500 0,577 0,501 0,527 0,563 0,569 0,597 0,601
(ED3_4) 0,594 0,520 0,528 0,552 0,582 0,588 0,580 0,632 0,682
(ED5_8) 0,597 0,531 0,559 0,533 0,511 0,645 0,650 0,717 0,727
(Q0_20) 0,594 0,517 0,506 0,534 0,527 0,583 0,612 0,630 0,677
(Q20_40) 0,602 0,560 0,568 0,520 0,542 0,584 0,588 0,649 0,691
(Q40_60) 0,545 0,535 0,564 0,346 0,564 0,581 0,551 0,665 0,649
(Q60_80) 0,578 0,520 0,554 0,523 0,564 0,610 0,627 0,638 0,673
(Q80_100) 0,591 0,507 0,553 0,558 0,569 0,611 0,597 0,648 0,692

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowując, wartość współczynnika Giniego osiąga poziom umiarkowany, co ozna-
cza, że koncentracja badanych zmiennych (X1, X2, X3) znajduje się w przedziale <0,3(3)–0,6(6)>,
a zatem nierówność w niezaspokajaniu potrzeb zdrowotnych jest różna i zależy od statusu 
społeczno-ekonomicznego badanej populacji. 

W  badanym okresie, tj. w  latach 2007–2015, dla wszystkich zmiennych (X3) koncentracja 
w większej liczbie grup społecznych wzrosła, co wiąże się ze zwiększeniem nierówności między 
państwami w niezaspokajaniu potrzeb zdrowotnych. Oznacza to, że nadal istnieje nierówność 
w niezaspokajaniu potrzeb zdrowotnych pomiędzy grupami społeczno-ekonomicznymi, jed-
nakże coraz mniej państw boryka się z brakiem satysfakcji w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych.

Powyższe spostrzeżenia dostarczają argumentów za przyjęciem hipotezy H1, mó-
wiącej o nierówności niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych w zależności od wykształ-
cenia lub dochodu, zmalała ona bowiem w badanym okresie w niektórych grupach spo-
łecznych, tj. (ED0-2), (Q20_40) dla zmiennych X1, X2.

Badanie wykazało również, że chociaż wciąż utrzymują się nierówności w dostępie do 
ochrony zdrowia, to większa dostępność danych umożliwi szerszą diagnozę problemu. 

Wnioski

Postawiona hipoteza, mówiąca o nierównym zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych, została 
jednoznacznie potwierdzona w analizie przestrzenno-czasowej koncentracji. Choć w po-
ziomie dostępności ochrony zdrowia w analizowanym okresie następowały pewne zmia-
ny, nie prowadziły one jednak do niwelowania istniejących nierówności. Nie można więc 
powiedzieć, że ich efektem była ogólna poprawa dostępności. 

Reasumując, przedstawiono przeciętną koncentrację zmiennych X1, X2, X3 na podsta-
wie wskaźników en , ENT, ROS/HTI .
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Tabela 14. Wartość przeciętnych koncentracji zmiennych X1, X2, X3 na podstawie 
wskaźników en , ENT, ROS/HTI, GIN 

wskaźnik zmienna wykształcenie dochód wskaźnik zmienna wykształcenie dochód

en
X1 5,230 4,946 ROS/HTI X1 0,194 0,207

X2 6,513 6,551 X2 0,172 0,171

X3 4,690 4,602 X3 0,223 0,222

ENT X1 2,748 2,665 GIN X1 0,530 0,557

X2 2,845 2,861 X2 0,451 0,450

X3 2,568 2,557 X3 0,581 0,580

Źródło: opracowanie własne.

Gdy zachodzi konieczność monitorowania zmian w ogólnym poziomie nierówności 
w kolejnych latach oraz porównywania ogólnego poziomu nierówności w ujęciu mię-
dzynarodowym, do badań nierówności znacznie częściej wybierany jest wskaźnik Ginie-
go niż wskaźniki analizowane powyżej. Należy także pamiętać, że badanie koncentracji 
jest istotnym elementem diagnozy sytuacji w opiece zdrowotnej w celu prowadzenia 
skutecznej polityki redukującej negatywny wpływ niecałkowitej sprawności pracowni-
ków na rynku pracy. 
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The Use of HR Metrics in Human Resources Management 

It is easy to measure more.
Measure better – difficult.

Charles Handy

Abstract: The growing amount of data in almost all business processes has led to the emer-

gence of a new approach in management, referred to as data-driven management. In con-

temporary enterprises the analysis of various data, especially in the area of human resource 

management (HRM), plays an important role. The use of analytical approach is possible due 

to the use of HR metrics of the personnel function.

The main purpose of this article is to indicate possibilities of using HR metrics to measure 

and assess activities in various fields of human resource management in an enterprise. Cri-

tical analysis of literature on this subject has been applied as a research method as well as 

the analysis of secondary sources (results of survey research) and a case study.

Key words: human resource management, HR metrics, HR indicators

Introduction

In enterprises of today the ability to make quick decisions and react actively in real time 
is important. At the same time, the necessity to analyse huge amount of various data is 
taking on significance. According to Gantz and Reinsel [2012], in the period from 2010 
to 2020, the amount of data will increase 50 times. Digitization and computerization of 
almost all business processes has led to the emergence of a new approach in business 
management being called data-driven management. Its implementation is a  require-
ment of modern times, ensuring high efficiency of companies functioning and achieving 
competitive advantage [Morrison 2015, p. 26]. The necessity to use data-driven manage-
ment in the area of human resources results from a few important facts [Sullivan 2016]:
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1) numbers and data are the most effective way to influence managers and execu-
tives, showing the company’s situation reliably;
2) data enables verification of existing HR solutions and correctness of their use; 
3) data allows one to indicate unknown causes of organizational problems related 
to employees; 
4) data helps accurately funnel resources into those high business impact areas;
5) data is an important factor enabling continuous improvement of personnel processes;
6) relevant data accelerates undertaking decisions in the field of HR and ensure 
their consistency with the general strategy of the company;
7) the use of task-completion rate, so-called metrics, enables employees to be infor-
med about their productivity and effectiveness;
8) predictive analysis enables to prepare the enterprise for events that will take pla-
ce in the future;
9) the use of analysis and decision-making based on data is reflected in high matu-
rity of decision-makers to achieve the company’s strategic goals;
10)   active use of data in decision-making processes concerning human resources is 
an important source of increasing the company’s profits.
However, the data-driven management is still used in enterprises but in a  limited 

scope [Moon 2015]. This is caused, among other things, by the lack of employees who 
have the skills to methodically collect and analyse data, gain knowledge about their use, 
search for benchmarks, analyse HR metrics and provide data-based reports. Neverthe-
less, in organizations which are characterized by a huge variety of processes, there is an 
increasing need to have metrics and to search for new solutions that enable employees 
to become more efficient [Baker 2006, p. 93].

Data are also crucial in the evidence-based HR concept. “Evidence-based HR uses data, 
analysis and research to understand the connection between people management practi-
ces and business outcomes, such as profitability, customer satisfaction and quality. It is 
a decision-making process combining critical thinking with use of the best available scien-
tific evidence and business information” [Raghunadha Reddy, Lakshmikeerthi 2017, p. 24].

The main goal of this article is to demonstrate the importance and possibilities of 
using HR metrics to measure and assess activities in various areas of human resources 
management in an enterprise. The intermediate goal is to present the essence and di-
versity of HR metrics, presentation of exemplary HR metrics based on a case study, as 
well as an attempt to answer the following research question: In what areas of human 
resources management HR metrics are used most often? The basic research methods 
used during this study were: critical analysis of the literature, analysis of secondary sour-
ces (results of survey research) and a case study.
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The essence and meaning of measurement in HRM  
in a modern enterprise 

The measurement system plays currently a key role in organizations. It should be based 
on a few basic principles. First and foremost, measurements should not be made on the 
basis of easily available data, but such that are the most relevant to the assumed pur-
pose. The set of metrics should be used not only to monitor the day-to-day activity and 
relating those results to a certain standard, but above all to understand the processes of 
value creation in an enterprise [Becker, Huselid, Ulrich 2012, pp. 116–118]. For a proper 
description of the indicators,1 one may use an exemplary template that may be helpful 
while creating them (table 1).

Table 1. Template for designing performance indicators

Name Understandable name, such that would explain, in an easy way,  
what is the indicator used for

Strategic element being assessed
Identification of what strategic element is being assessed  
(e.g. a specific resource, a core competence, one of the output 
deliverables)

Purpose Description of the key purpose
Data collection method Short description of how the data is collected
Formula and/or scale Identification of the scale used to assess performance
Source of data Identification of where the data comes from
Frequency How often is the indicator measured?
Data entry Who is collecting and updating the data?

Responsibility
 Identification of the person(s) or function(s)responsible for the 
measured element

Targets and performance 
thresholds

Identification of targets, benchmarks, and thresholds for traffic 
lighting

Reporting frequency Identifies how often the indicator is reported
Audience/access Identifies the audience, outlets, and access rights

Reporting formats
Identifies how the performance is presented (numerical, 
graphical, narrative formats)

Notifications/workflows Identifies proactive notifications and workflows
Expiry/revision date Identifies an expiration or revision date

Cost estimate
Estimation of the costs incurred by introducing and maintaining 
this indicator

Source: Marr [2006, p. 113].

1 Despite the terms ,”metrics” and ,”indicators” are not identical, in reference books they are sometimes used 
interchangeably and sometimes as two different terms. In this article the rule of using such word as the writer 
suggested in a quoted book was implemented. 
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One shall know exactly what to measure and for what purpose. It is also important 
that the metrics used would be based on data obtained in the same cycles, e.g. monthly, 
quarterly, and annual. They must be reliable and well-described so that they could be 
unambiguous for all users. Each of the users would be able to choose data depending 
on needs, intention or other properties [Lisiecka 2012, p. 256].

Properly used data provide much more information than can be suggested by the in-
tuition of experienced managers, so they are a great tool that supports decision-making 
processes [Pease 2015, p. 70]. The greatest benefits resulting from the use of data analysis 
in HRM include: impact on data-driven decision making, ability to drive/improve business 
performance, improvement towards current programs and processes [Pease 2015, p. 90].

Till nowadays the HR function was perceived in many organizations rather as a cen-
tre of costs than source of creating value [Pemmaraju 2007]. In HR area the conventional 
cost-control measures such as the number of training hours, time to fill vacancies, staff 
turnover and employee satisfaction do not allow the prediction of trends. These metrics 
will be useful only in case of possibility to show the relationship between them and key 
performance indicators (KPI) of the company [Muryjas, Wawer 2014, pp. 184–185].

At present, the HR department is more and more often treated as a strategic partner 
that supports the company in achieving its goals [Phillips, Phillips 2008]. The key to suc-
cess in this area is the identification and measurement of the obtained results thanks to 
the appropriate human resources management system. Effective performance measu-
res in HR should start with the following questions [Davidson, Newman 2006]:

 · How do we measure our success in HR?
 · What information do we believe would help in making decisions?
 · What information would help us to reach our goals or do our jobs better?
 · How can we demonstrate our success to others?
 · What are HR’s greatest challenges? 

The knowledge of managers regarding measurement and management by data 
should allow one to answer the above questions, enable to interpret the phenomena, 
taking critical decisions and creating recommendations for other activities, aimed at the 
success of the entire organization [Cohen 2015, p. 211].

Boudreau and Ramstad [2005] and Cascio and Boudreau [2010] argue that human 
resource metrics lead to value when they help decision makers improve human talent 
and allocation decisions. Analysing and reporting HR data to top management and line 
managers will lead to better informed decision making about what kind of actions or 
practices will improve business results, increased ability to recognize problems and take 
rapid action to deal with them, and the scope to demonstrate the effectiveness of HR 
solutions [Armstrong 2009, p. 75].
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To sum up, HR metrics are indicators that enable HR to track and measure performan-
ce on different aspects and ultimately predict the future. This means that contemporary 
manager has to have a willingness and ability to use IT tools and methods of data analy-
sis in order to search for dependencies between results of employees and effects of the 
whole enterprise in a longer time horizon. 

The use of HR metrics in various HRM aspects – chosen 
examples

The HR strategy oriented to cost reduction as well as value creation should be realized 
in different areas of personnel function. The key areas are as follows [Armstrong 2009]: 
human resource planning, recruitment and selection, introduction to the organization, 
learning and development strategy, performance management, talent management and 
career management, strategy of motivation and compensation, reward management, em-
ployee benefits, pensions and allowances, release from the organization, health, safety and 
employee well-being. 

HR metrics can be used in all listed areas. In the literature of subject it is possible to 
find a wide set of metrics that are being applied to evaluate HR processes (table 2). 

Table 2. Examples of metrics in selected HR areas

HR area Metrics

Recruitment

 · Percentage of vacancies filled internally.

 · Average time or cost of recruitment per employee.

 · Cycle time from job acceptance until job start.

 · Percentage of job positions filled with external agency.

 · Number of exceptional candidates recruit for each strategic job opening.

Selection

 · Average number of interviews from submitted CVs.

 · Average interviewing costs per interview.

 · Number of CVs forwarded to the number interviewed to the number hired.

 · Number of new hires selected based on different models of hiring, developing, 

managing and rewarding employees.

Training

 · Average number of training hours or training costs per employee.

 · Number of training hours that should get new employees.

 · Percentage of HR budget spent on training.

 · Ratio of internal vs. external training.
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HR area Metrics

Reward

 · Average management salary.

 · Number of employees who get formal performance feedback from multiple 

sources.

 · Percentage of overpayment of salaries and expenses.

 · Average gap between management and staff pay.

 · Ratio of female to male salaries.

Other

 · Average absenteeism per employee.

 · Average age of workforce.

 · Average sickness days per FTE.

 · Percentage of workforce who are persons with disabilities.

Source: The HR Scorecard [2001].

J. Fitzenz [2010] proposes the use the performance matrix (table 3) that allows HR 
managers to create the system of monitoring, measurement the ratios and reporting 
taking into account four basic areas of personnel actions: acquiring, supporting, develo-
ping, retaining. For each of them, appropriate metrics of cost, time, quantity, quality and 
reaction can be used.

Table 3. HR performance matrix according to Saratoga Institute (examples of metrics)

Acquiring Supporting Developing Retaining

Cost Cost per hire
Cost per paycheck
Cost per EAP case

Cost per trainee Cost of turnover

Time Time to fill jobs
Time to respond

Time to fulfill request
Cost per trainee hour

Turnover by 
length of service

Quantity Number of hired
Number of claims 

processed
Number of trained 

employees
Voluntary 

turnover rate

Quality New hire rating Process error rate Skills attained Readiness level

Reaction
Manager 

satisfaction
Employee satisfaction Trainee responses Turnover reasons

Source: Fitzenz [2010, p.152].

The analysis of the personnel function related to the use of HR metrics covers both de-
scriptions or characteristics as well as maps of processes occurring in the HRM, such as 
[Pocztowski, Purgał-Popiela 2004, p. 184]:

 · shaping the status and structure of employment (employment planning, recruit-
ment and selection of personnel, adaptation, relocation, dismissal),
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 · work efficiency management (assessment, remuneration),
 · development of human capital (training, career planning),
 · personal matters administering (servicing employees and personal databases).

The measurement tool, allowing one to measure the contribution of the personnel 
function to the overall economic result of an enterprise, may take various forms:

 · single indicators (concerning employment, productivity, costs, time of work, mobi-
lity of employees),
 · indicators included in systems selected on account of monitoring strategic goals,
 · integrated with controlling general systems of investment profitability measure-

ment in human capital.

It seems particularly important to draw attention to the importance of measuring 
and assessing the effectiveness of the personnel function in the concept of human capi-
tal. The classification is based on the distinction between streams (investments and their 
effects) and resources (state of possession). In this approach, three groups of measures 
may be distinguished [Łukasiewicz 2009, p. 115]:

 · measures by means of which the amount of investment in human capital is asses-
sed – input (e.g. number of training sessions, average cost of training),
 · measures used to assess the condition of human capital - stock (e.g. number of em-

ployees, structure of employees by education),
 · measures related to the effects of investments - output profitability of human capi-

tal, labour productivity).

The factors affecting the choice of what should be reported in the form of HR metrics 
are [Armstrong 2009, pp. 75–76]:

 · the type of organization – measures are context dependent;
 · the business goals of the organization;
 · the business drivers of the organization, i.e. the factors that contribute to the achie-

vement of business goals, such as increases in revenue, control of costs, customer ser-
vice, quality, innovation;
 · the existing key performance indicators (KPIs) used in the organization;
 · the use of a balanced scorecard which enables a comprehensive view of performan-

ce to be taken by reference to four perspectives: financial, customer, innovation and 
learning and internal processes;
 · the availability of data;
 · the use of data – measures should only be selected that can be put to good use in 

guiding strategy and reporting on performance;
 · the manageability of data – there may be a wide choice of metrics and it is essen-

tial to be selective in the light of the above analysis so that the burden of collecting, 
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analysing and evaluating the data is not too great and people do not suffer from 
information overload. 

Due to the fact that quantitative methods and measures have certain disadvantages 
and limitations, in order to properly interpret the effectiveness and efficiency of activi-
ties in the HR area, it is worth considering the use of synthetic measures that combine 
quantitative and qualitative data [Sopińska, Wachowiak 2004, Wyrzykowska 2008]. 

Despite the awareness of the meaning of data using in the measurement of the per-
sonnel function, the readiness of many modern enterprises is still insufficient in this re-
spect. Research conducted by McKinsey & Company showed that such readiness is the 
highest in the field of workforce planning, motivation, learning and retention, while in 
recruitment is at the lowest level, despite the fact that respondents confirm high aware-
ness of the importance of the need to use data in HRM (figure 1).

Figure 1. Information needs and willingness to use data in the key areas of HRM

Source: Fecheyr-Lippens, Schaninger, Tanner [2015].

Important are also results of research carried out in 2015 by HRM Partners S.A. on 
a sample of 150 companies of various sizes, industry, representing various capital, ope-
rating in Poland [Sierociński 2015, p. 18–19]. They show that only 32% of enterprises 
measure HRM effectiveness with the help of defined, time-comparable measures and 
as many as 54% do not use this approach.
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Companies in which such measurements are carried out most often use them to per-
form the analysis of the level of fluctuation, employee engagement and in HR admini-
stration. These are areas of HR, in which making measurements is the easiest due to their 
specificity, and as a consequence, they are carried out most often. Surprising is the fact 
that the basic areas of human resource management, such as: recruiting (time criterion), 
training (number) and work performance, in the group of surveyed companies were, to 
a lesser extent, the subject of indicators’ analysis conducted in enterprises operating in 
Poland. Detailed data are presented in figure 2.

Figure 2. The use of indicators analysis in various fields of human resource management 
in Poland

Source: Sierociński [2015, p. 18]. 

To sum up, it should be noted that in enterprises, it is possible and justified to use HR 
metrics in various areas of HRM and analysis sections. The results of the survey research 
show that companies most often measure the number and duration of several selected 
and main personnel processes, limiting both their thematic scope and the type of crite-
ria adopted for analysis. This means that data-driven management is used in enterprises 
to a small extent, and its purpose is the performance of benchmark analysis in the HRM 
area on the operational level. 
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WskaznikiHR.pl as an example of a benchmarking
web platform – case study

Sedlak & Sedlak has been operating since 1990. It was established as one of the first 
Polish consulting companies, taking pioneer activities in implementing human capital 
management standards in Poland. One of the initiatives was to create a tool – HR indica-
tors, which would allow enterprises to assess the effectiveness of HRM.

WskaznikiHR.pl is an example of a benchmarking web platform in Poland. By provi-
ding its own data, an enterprise may have access to three reports (general, detailed and 
dedicated), allowing for comparison of its own results to all companies participating in 
the survey. The criterion that differentiates the test sample is in the study:

 · type of activity (production, services, trade),
 · region indicating additionally a specific voivodeship,
 · company size: medium (50–249 employees), large (250–500 employees), very large 

(over 500 employees).

The report published in 2017 is the third edition of the Sedlak & Sedlak HR indicators 
study, in which various areas of human resource management are measured. The study 
was based on the analysis of 41 indicators. They have been assigned to 4 main groups: 
personnel fluctuation, absence, effectiveness at work and investment in human capital.2 
Apart from 41 HR indicators, an additional analysis has been performed on three econo-
mic situation coefficients: average total remuneration, turnover in the analysed period, 
profits in the analysed period.

Assessment of HRM efficiency in an enterprise is made by comparing the value of the 
chosen indicators in a given company with the value of this indicator for the relevant referen-
ce group (industry, region, size, etc.). Benchmarking HR indicators are presented in table 4.

2 Particular description of indicator that is, its definition, unit of measure, and pattern of calculation is presen-
ted on web platform. 
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Table 4. HR indicators in accordance to Sedlak & Sedlak concept

HRM area Indicators used in a given area

Personnel 
fluctuation

1.  The percentage of employee returns to the company.
2.  Recruitment carried out by external companies indicator.
3.  Average work experience.
4.  Average age of employees.
5. Promotion indicator.
6.  Hiring indicator.
7.  Resignation indicator.
8.  Employee turnover rate.
9.  Recruitment effectiveness indicator.
10.  Recruitment effectiveness indicator – number of contracts extended after the trial period.
11.  Managers stability indicator.
12.  Dismissal indicator.
13.  Time needed for the recruitment of an unskilled worker made by the HR department indicator.
14.  Time needed for the recruitment of a  specialist/team leader made by the HR department 
indicator.
15.  Time needed for the recruitment of a manager made by the HR department indicator.
16.  Time needed for the recruitment of senior managers made by the HR department indicator.

Absence

1.  Number of leave on demand in a year.
2.  General absence indicator.
3.  Individual sick absence indicator, excluding pregnant women and care over a family member.
4.  One-day absence indicator.
5.  Accident absence indicator.
6.  General sick leave indicator.
7.  Unused sick leave indicator.

Efficiency at work

1.  Monthly costs for non-wage benefits indicator.
2.  Number of employees per manager.
3.  The personnel department efficiency indicator.
4.  Overtime indicator.
5.  Average monthly gross salary indicator.
6.  Monthly labour costs (including employer’s costs) indicator.
7.  The share of labour costs in operating costs indicator.
8.  Productivity of full-time employees indicator.
9.  Productivity of total expenditure on remuneration indicator.
10.  Profitability of total expenditure on remuneration indicator.
11.   Profitability of full-time employees indicator.
12.  Voluntary severance pay for employees indicator.

Investments in 
human capital

1.  Planned training budget per employee.
2.  Training budget per employee used.
3.  Number of trainings – hourly rate indicator.
4.  Training budget participation in operating costs indicator.
5.  Use of training budget for a trained employee.
6.  Training budget usage indicator.

Source: Sedlak, Sedlak [2017]
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Detailed verification of the units of measures, in which the indicators specified above 
are expressed, allows one to identify main criteria for their analysis (table 5). These are 
the following units: time (15), money (14) and numbers (13).

Table 5. Units of measure for indicators in particular groups according to WskaznikiHR.pl

No. Group of indicators
Unit of measure*

Total
Time PLN Number

1. Personnel fluctuation 5 0 11 16
2. Absence 7 0 0 7
3. Efficiency at work 1 9 2 12
4. Investments in human capital 1 5 0 6

Total 15 14 13 41

*In the case of some indicators, the final unit of measure (included in the description) is the percentage 

share resulting from the calculation of the quotient of two values indicated in the definition.

Source: own study based on WskaznikiHR.pl

It should be noted that the criterion related to financial aspects is not dominant and 
occurs with a similar frequency as time and number. It is also important that the first two 
areas, i.e. fluctuation and absence cover in total more than half of HR indicators fulfil only 
the function of data-based reporting in the enterprise, without focusing on forecasting 
trends and creating values that are the essence of a new approach in HRM – HR analytics. 
In addition, none of the 23 indicators refers to monetary units, which can be a serious 
information gap for a company. The presented list also allows one to note that work effi-
ciency and investments in human capital almost completely ignore the criterion of time 
and number, which may also hinder proper assessment of these processes.

Conclusions

Human Resource metrics play a key role in the HR data-driven management. Developing 
a  performance measurement system requires understanding the specifics of a  given 
organization. Systems of measurement used in the human resource management may 
constitute value only when they fit well to its competitiveness strategy and operational 
objectives. For this reason, the use of exemplary measurement systems of another orga-
nization, so-called “best practices” and benchmarking is often inadequate and does not 
bring the expected results [Becker, Huselid, Ulrich 2012, p. 63].

It is not difficult to develop a comprehensive set of company performance measures 
in various areas of HRM. However, according to many authors, it is pointless as it wo-
uld be difficult to follow the results of the organization demonstrated by all measures  
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[Becker, Huselid, Ulrich 2012, Parmenter 2016]. It should be focused on the few but im-
portant measures that will be related to the strategy of the entire organization and cle-
arly demonstrate the contribution of human resources management to the implemen-
tation of its strategy.
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Determinants of Young Poles’ Entrepreneurship

Abstract: Entrepreneurship is the subject of numerous studies conducted in various perspec-

tives and fields. This paper was limited to an individual (personal) entrepreneurship approach, 

which we analyze in the context of choosing by young people the form of their activity on 

the labour market. The aim of this paper is the assessment of individual entrepreneurship 

determinants with comparison of young Poles and the rest of the working age population. It 

allowed to define the profile of a young and mature entrepreneur, and then to compare them. 

The research was carried out based on individual data on the population study – the part of 

the Study of Human Capital. The analysis was made using logistic regression.
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Wstęp

Przedsiębiorczość jest pojęciem obecnym w różnych dziedzinach życia człowieka, a tym 
samym jest przedmiotem rozważań wielu dyscyplin naukowych. Jak podkreśla się w li-
teraturze przedmiotu, wielość podejść do przedsiębiorczości i przedsiębiorcy powoduje 
trudności z wypracowaniem ich uniwersalnych i jednoznacznych definicji [Kunasz 2009, 
s. 61]. Ogólnie rzecz ujmując, przedsiębiorczość to „specyficzna filozofia, sposób działa-
nia ludzi, funkcjonowania przedsiębiorstw (…) To jeden z  najistotniejszych atrybutów 
rynkowego modelu gospodarowania we współczesnym świecie” [Piecuch 2013, s. 9]. 
W tym kontekście ważna jest rola osób młodych, które dopiero rozpoczną lub stosun-
kowo niedawno rozpoczęły swoją aktywność zawodową [Górniak 2015]. Argumentów 
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w tym zakresie dostarczają chociażby badania Global Entrepreneurship Monitor (GEM) – 
studenci i uczniowie deklarują największą – na tle innych grup społeczno-zawodowych – 
skłonność do podejmowania działalności gospodarczej [Kunasz 2014].

Jako cel pracy przyjęto ocenę uwarunkowań indywidualnych przedsiębiorczości 
młodych Polaków w porównaniu z pozostałą częścią populacji w wieku produkcyjnym. 
Pozwoliło to na określenie profilu młodego i dojrzałego przedsiębiorcy, a następnie ich 
porównanie. Analizy empiryczne przeprowadzono w oparciu na danych indywidualnych 
badania ludności, zrealizowanego metodą wywiadów bezpośrednich w ramach V edycji 
Bilansu Kapitału Ludzkiego, projektu badawczego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior-
czości oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Przedsiębiorczość i sposoby jej pomiaru 

W literaturze przedmiotu jako inicjatorów włączenia przedsiębiorczości w dyskurs nauko-
wy podaje się nazwiska R. Cantillona, J.B. Saya, A.J. Schumpetera i F. Knigta, za szczegól-
nie istotne przyjmuje się także prace H. Lebensteina, W. Baumola, I. Kirznera i M. Casso-
na [Piecuch 2013]. Współcześnie przedsiębiorczość postrzega się jako wielowymiarowy 
konstrukt. Owo pojęcie ściśle związane jest przede wszystkim z terminem przedsiębiorca 
i może być wówczas traktowane jako kategoria ekonomiczna. Jak podkreśla Kozioł [2006, 
s. 147], z tej perspektywy przedsiębiorczość można zdefiniować w ujęciu ogólnoekono-
micznym (za Say’em czy Schumpeterem), ale także w  ujęciu biznesowym i  przyjętym 
w niniejszej pracy – personalnym. Jak dowodzi Drucker [1992, ss. 32–39], w ujęciu perso-
nalnym (indywidualnym – przyp. aut.) przedsiębiorczość to cecha osoby – nie cecha jej 
osobowości, a raczej sposób zachowania. Przedsiębiorczość utożsamiana jest też z samo-
zatrudnieniem czy ogólnie prowadzeniem działalności gospodarczej. W tym kontekście 
w polu zainteresowań badaczy problematyki przedsiębiorczości znalazły się aspekty wy-
boru docelowej formy aktywności na rynku pracy  [Kunasz 2014]. Perspektywa ta przyję-
ta została również w niniejszym artykule.

W  ujęciu indywidualnym istotna jest słownikowa definicja przedsiębiorczości jako  
„zdolności do tego, aby być przedsiębiorczym” i osoby przedsiębiorczej, tj. „mającej du-
cha inicjatywy, skorej do podejmowania różnych spraw, zwłaszcza w dziedzinie przemysłu 
i handlu” [Szymczak 1999], „pomysłowej, zaradnej, rzutkiej” [Griffin 2002, s. 730]. Również 
Komisja Europejska rozpatruje przedsiębiorczość w kategorii kompetencji, umiejętności 
zmieniania pomysłów w czyny. Jej fundamentem są takie cechy, jak twórczość, innowacyj-
ność, podejmowanie ryzyka, planowanie i przywództwo w celu realizacji wyznaczonych 
celów [KE 2006, s. 4]. Wyróżnia się przy tym trzy współistniejące kategorie przedsiębior-
czości, tzn. postawę, zachowanie oraz proces. Postawę przedsiębiorczą budują: intelekt, 
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wiedza, motywacja do realizacji zadań, umiejętność myślenia poza schematami, koncen-
tracji czy zdolności przywódcze [Piecuch 2013, s. 38]. 

Ze względu na wielość ujęć przedsiębiorczości, sposób jej pomiaru jest zróżnicowany. 
W ujęciu makro- i mezoekonomicznym pomiar przedsiębiorczości dokonywany jest przede 
wszystkim w wymiarze działań – przedsiębiorczość wyraża się zwłaszcza za pomocą wskaź-
nika przedsiębiorczości, będącego stosunkiem liczby nowozarejestrowanych w  systemie 
REGON jednostek do liczby jednostek ogółem [Jabłońska 2011] czy wskaźnika dynamiki reje-
strowania nowych podmiotów. Z kolei w analizach przedsiębiorczości indywidualnej badane 
są nie tylko działania, ale także postawy przedsiębiorcze. Pomiar działań przedsiębiorczych 
prowadzony jest przede wszystkim poprzez ocenę statusu zawodowego bądź z użyciem py-
tania o prowadzenie własnej działalności gospodarczej – obecnie lub w przeszłości. Jeśli cho-
dzi o ocenę przedsiębiorczości w wymiarze postaw, w głównej mierze buduje się syntetyczne 
wskaźniki w oparciu na określonych skalach przedsiębiorczości. Jedną z często wykorzysty-
wanych jest skala przedsiębiorczości Jerschiny [2000], która pierwotnie została wykorzystana 
w badaniu dotyczącym orientacji na przedsiębiorczość. W innym podejściu zwraca się uwagę 
na to, że duże znaczenie dla intensywności postawy ma posiadanie pewnych kompetencji, 
do których należy zaliczyć: przedsiębiorczość i przejawianie inicjatywy, kreatywność, umie-
jętność pracy w grupie, łatwość rozwiązywania konfliktów oraz komunikowanie się z innymi 
w sposób efektywny [Pluta, Safin 2015]. Inne propozycje syntetycznego pomiaru postawy 
przedsiębiorczej znaleźć można np. w  pozycjach: Sagan, Szytkowska, Masik [2008], Wach 
[2012], Andrzejczyk [2016, s. 145], Turek [2014]. Na etapie pomiaru przedsiębiorczości stosuje 
się również uproszczone podejście, bazując jedynie na samoocenie respondentów odnośnie 
tego, jak intensywna jest ich postawa przedsiębiorcza [Kosała, Pichur 2008]. 

W badaniu Global Entrepreneurship Monitor (GME) przedsiębiorczość traktowana jest 
raczej w kategoriach behawioralnych niż instytucjonalnych i obejmuje zarówno zacho-
wania przedsiębiorcze prowadzące do rejestracji nowych podmiotów gospodarczych, 
jak i  zachowania przedsiębiorcze w  już istniejących organizacjach [Tarnawa i  in. 2017, 
s.  16]. Implikuje to szersze niż w  innych badaniach rozumienie działalności przedsię-
biorczej i specyficzne sposoby jej pomiaru. Jedną z propozycji jest wskaźnik TEA (Total 
Early-stage Entrepreneurial Activity; całkowita przedsiębiorczość we wczesnym stadium), 
mierzony jako procent ludności w wieku produkcyjnym, która jest zaangażowana w za-
kładanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnej firmy działającej nie dłużej 
niż 3,5 roku [Tarnawa i in. 2017, s. 20]. W GME uwzględnia się też mierniki postawy przed-
siębiorczej: wskaźnik intencji przedsiębiorczych, wskaźnik potencjału przedsiębiorczo-
ści oraz wskaźnik dostrzeganych możliwości [http://www.gemconsortium.org].

Na ocenę przedsiębiorczości pozwalają również zakrojone na szeroką skalę bada-
nia ogólnopolskie – panelowa Diagnoza Społeczna oraz Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL). 
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W  przypadku pierwszego z  badań, kwestionariusz zawiera pytania dotyczące statusu 
społeczno-zawodowego oraz faktu uruchomienia działalności gospodarczej w  ciągu 
ostatnich 12 miesięcy. Diagnoza Społeczna pozwala również na ocenę postaw przedsię-
biorczych [Czapiński, Panek 2015]. W Bilansie Kapitału Ludzkiego z kolei przedsiębiorczość 
badana jest w dwóch wymiarach – prowadzenia własnej działalności oraz kompetencji 
przedsiębiorczej (poprzez samoocenę – na pięciostopniowej skali Likerta – umiejętności 
przejawiania inicjatywy i przyjmowania postawy przedsiębiorczej) [Czarnik, Turek 2015]. 
W ocenie przedsiębiorczości i jej zmian w czasie użyteczne źródło informacji stanowią 
również m.in. badania Eurobarometru, Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności czy 
też badania SES (Student’s Entrepreneurship Survey) [Kunasz 2015], prowadzone na Uni-
wersytecie Szczecińskim.   

W niniejszym opracowaniu posłużono się wynikami indywidualnymi badania ludno-
ści przeprowadzonego w ramach BKL, stąd przyjęty został zaproponowany w nim spo-
sób pomiaru przedsiębiorczości.

Uwarunkowania przedsiębiorczości – przegląd badań

Podejmowanie działań przedsiębiorczych warunkowane jest wieloma czynnikami o róż-
nym charakterze, a ich ocena jest przedmiotem badań w obszarze ekonomii, zarządzania, 
socjologii czy psychologii. Tym samym w  literaturze przedmiotu można znaleźć liczne 
klasyfikacje czynników warunkujących przedsiębiorczość. Migdał [2001] dzieli czynniki 
warunkujące zachowania przedsiębiorcze na (1) społeczno-ekonomiczne (właściwości 
otoczenia): ekonomiczne, prawno-ustrojowe, kulturowe i  sytuacyjne oraz (2) osobowe 
(właściwości jednostki): demograficzne, osobowościowe. Czynniki te można też ana-
lizować z  punktu widzenia mikro-, makro- i  pozaekonomicznego [Kunasz 2013, s.  77]. 
W ujęciu mikroekonomicznym akcent kładzie się zwłaszcza na posiadane przez jednost-
kę zdolności przedsiębiorcze [Lucas 1978], stosunek do ryzyka [Kihlstrom, Laffont 1979], 
wielkość posiadanych aktywów [Evans, Leighton 1989], ale też na czynniki związane 
z  aktualną sytuacją na rynku [Gaweł 2007, s. 65]. Wśród czynników mikroekonomicz-
nych uwzględnia się również satysfakcję z  pracy i  samorealizację [Blanchflower  2000]. 
W ujęciu makroekonomicznym bada się zwłaszcza wpływ parametrów polityki makroe-
konomicznej [Gaweł 2007, s. 95] czy poziomu rozwoju gospodarczego [Wennekers, Thu-
rik 1999] na aktywność przedsiębiorczą. Czynniki zewnętrzne, takie jak zmienność oto-
czenia prowadzonego przedsiębiorstwa i niepewność co do przyszłych zdarzeń, a także 
skomplikowany system podatkowy, kontrole i  niejasność przepisów mogą hamować 
przedsiębiorczość [Majkut 2014, s. 249]. Wśród determinant pozaekonomicznych wymie-
nia się natomiast czynniki demograficzne – płeć, wiek, wykształcenie, stan cywilny, stan 
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zdrowia, a także doświadczenie zawodowe, czynniki geograficzno-lokalizacyjne, status 
w społeczeństwie, w tym rodzinny i etniczny [Evans, Leigton 1989; Blanchflower 2000]. 
Większe predyspozycje do uruchamiania własnej firmy mają mężczyźni, ponieważ są 
bardziej skłonni do podjęcia ryzyka związanego z pracą na własny rachunek, lubią wy-
zwania i osiągają lepsze wyniki w prowadzonej działalności – to oni częściej podejmują 
taką aktywność, przy czym Polska należy do krajów o najwyższym udziale kobiet wśród 
podejmujących działalność gospodarczą  [Verheul, Stel, Thurik 2006]. Wiek uważany jest 
zwykle za czynnik ujemnie powiązany z podejmowaniem działań przedsiębiorczych [Le-
mańska-Majdzik 2008]. Największą chęć do prowadzenia firmy wyrażają osoby w wieku 
18–24 lata [Sagan, Szmytkowska, Masik 2009]. Ważny jest również poziom wykształce-
nia, choć w tym zakresie wyniki są zróżnicowane. Jak pokazuje Wagner [2004], osoby po 
studiach rzadziej niż osoby ze średnim wykształceniem podejmują się trudu prowadze-
nia firmy, co wynika z atrakcyjności innych ścieżek kariery, otwierających się przed czło-
wiekiem po uzyskaniu tytułu magistra. Z kolei z badań Mularskiej-Kucharek [2012, s. 188] 
czy Lemańskiej-Majdzik [2008] wynika, że prawdopodobieństwo podejmowania działań 
w  tym zakresie jest tym większe, im wyższy poziom wykształcenia. Ważny jest również 
wpływ innych osób (członków rodziny, przyjaciół), a w szczególności doświadczenia wy-
niesione z domu rodzinnego. Odmienne wyniki uzyskał Majkut [2014, s. 249], którego ba-
dania nie potwierdzają związku między podejmowaniem działań przedsiębiorczych rodzi-
ców i ich dzieci. Ważna jest jego zdaniem znajomość najbliższego otoczenia, bowiem brak 
odpowiednio rozwiniętej sieci kontaktów stanowi czynnik hamujący przedsiębiorczość.

Osobowościowe czynniki działań przedsiębiorczych analizowane są na gruncie psy-
chologii. Zhao i  Seibert [2006] wykazali, że podejmowaniu działań przedsiębiorczych 
sprzyja niższa neurotyczność i ugodowość, większa otwartość na doświadczenia i su-
mienność, przy czym kolejność ważności cech osobowości jest następująca: sumien-
ność (+), ugodowość (-), otwartość na doświadczenia (+), neurotyczność (-), ekstrawer-
sja  (+). Badania psychologiczne wykazały również istotne znaczenie skłonności do 
ryzyka (+), aktywnej, twórczej postawy jednostki wobec trudnych sytuacji (+), wysokiej 
motywacji osiągnięć (+) [Warneryd 1988]. Inni autorzy dodają do tej listy poczucie umiej-
scowienia kontroli, kreatywność, potrzebę niezależności, otwartość na doświadczenia 
i kompetencje społeczne [Piasecki 1997; Cębrzyńska, Dudek 2008, s. 98]. Glinka i Gud-
kova [2011, s.  12] wskazują na pięć indywidualnych uwarunkowań przedsiębiorczych 
– są to: wiedza ogólna i specjalistyczna, motywy, cechy osobowości, poczucie własnej 
skuteczności, mechanizmy poznawcze. Przed podjęciem działalności gospodarczej po-
wstrzymuje osoby młode również związane z nim ryzyko [Klimczak i in. 2017, s. 21]. 

Glinka i Gudkova [2011, s. 12] zwracają jednocześnie uwagę, że przedsiębiorca wcho-
dzi w ciągłe interakcje z otoczeniem zewnętrznym, które jest źródłem szans rynkowych 
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oraz niezbędnych zasobów. Analizy pokazują, że barierę podejmowania działań przedsię-
biorczych stanowi brak kapitału, uniemożliwiający rozpoczęcie działalności gospodarczej 
[Klimczak i in. 2017, s. 21]. W związku z postępem technologicznym jako bodziec ułatwiają-
cy powstawanie nowych przedsiębiorstw i realizację innych zachowań przedsiębiorczych 
przyjmuje się dostępne w Polsce zaplecze techniczne – coraz lepszej jakości sieć dróg kra-
jowych, coraz bardziej powszechny dostęp do Internetu, coraz niższe koszty utrzymania 
łącza (także telefonicznego) – otwierają się zatem nowe możliwości [Tarnawa, Węcławska 
2016]. Dla studentów istotne jest przy tym wsparcie uczelni w zdobywaniu umiejętności 
niezbędnych do założenia własnej firmy (zajęcia z przedsiębiorczości, szkolenia, warsztaty 
z pracodawcami oraz więcej godzin praktyk), bowiem czuliby się oni lepiej przygotowani 
i bardziej skłonni do pracy na własny rachunek [Brajer-Marczak, Marciszewska 2012].

Źródła danych i metody

W celu identyfikacji zestawu cech determinujących działania przedsiębiorcze młodych 
ludzi posłużono się dwumianowym modelem regresji logistycznej (modele te są szeroko 
omówione np. w: Hosmer, Lemeshow, Sturdivant [2013], Gruszczyński [2012]. Estymowa-
ne równanie ma postać [Rószkiewicz 2011, s. 193]:

 .   
Skonstruowane modele uznano za dobre, jeśli: (1) w teście zbiorowych współczynni-

ków modelu p < α [Menard 2002, s. 22], (2) w teście Hosmera-Lemeshowa p > α [Hosmer, 
Lemeshow, Sturdivant 2013], (3) pseudo R2 Nagerkelkego jest relatywnie wysoki [Mad-
dala 1983, s. 40], (4) zliczeniowy współczynnik determinacji (procent trafnych prognoz) 
jest relatywnie wysoki, w tym zwłaszcza wysoki jest procent poprawnych kwalifikacji dla 
y = 1 [Gruszczyński, 2012, s. 91; Wiktorowicz 2016, s. 305].

Działania przedsiębiorcze zostały zoperacjonalizowane na dwa sposoby – jako 
zmienną wynikową w modelu regresji przyjęto: (1) w ujęciu szerszym – zmienną binarną 
EAA (Entrepreneurial Activity including Agriculture), przyjmującą wartość 1 dla osób pro-
wadzących w momencie badania działalność gospodarczą – pozarolniczą lub rolniczą, 
zaś 0 – dla pozostałych (model 1), (2) w ujęciu węższym – zmienną binarną EA (Entrepre-
neurial Activity), przyjmującą wartość 1 dla osób prowadzących w momencie badania 
działalność pozarolniczą, zaś 0 – dla pozostałych (model 2). W roli zmiennych objaśnia-
jących przyjęto wskazywane wcześniej zmienne społeczno-demograficzne (płeć, wiek, 
stan cywilny, poziom wykształcenia i klasę wielkości miejscowości zamieszkania) oraz 
poziom intensywności postawy przedsiębiorczej, wyrażony poprzez ocenę kompetencji 
„przedsiębiorczość i przejawianie inicjatywy” (od 1 (bardzo niski) do 5 (bardzo wysoki) 
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punktów. Wyniki uzyskane dla osób młodych (wersja a) zestawiono przy tym z rezultatami 
estymacji dla populacji Polaków w wieku produkcyjnym, mających ponad 30 lat (wersja b).

Analiza przeprowadzona została w oparciu na danych indywidualnych badania lud-
ności przeprowadzonego w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego 2014, dostępnych na stro-
nie projektu https://bkl.parp.gov.pl/dane.html. Badaniem objęto 17 674 osób w wieku 
produkcyjnym mieszkających w Polsce. Osoby w wieku do 30 lat stanowią 30,6% próby. 
Obliczenia wykonano w PS IMAGO SPSS, przyjmując poziom istotności α = 0,05.

Indywidualne uwarunkowania przedsiębiorczości – wyniki 
badań empirycznych

W świetle BKL, działania przedsiębiorcze podejmowało w 2014 r. 11,5% ogółu populacji 
w wieku produkcyjnym, w tym 4,6% osób młodych (w okresie 2010–2013 odsetek ten 
sięgał średnio 4,7%). Działalność pozarolniczą prowadziło przy tym 6,7% ogółu popu-
lacji, w tym 3,2% osób młodych. Podobne wyniki uzyskano w badaniach MPiPS – 4,8% 
populacji w wieku 18–30 lat prowadziło w momencie badania działalność gospodarczą, 
która nie była zawieszona (25% tej grupy jest jednocześnie zatrudniona w ramach umo-
wy o pracę, 18% – w ramach umowy zlecenia, 15% – umów o dzieło). Większość z nich 
(78%) zamierza kontynuować prowadzenie działalności przez przynajmniej najbliższe 
3 lata (innego zdania jest 12%, 8% nie ma w  tej kwestii wyrobionej opinii). Warto za-
znaczyć, że znaczna część młodych osób (41% prowadzących obecnie lub w przeszło-
ści własną firmę) podjęła decyzję o uruchomieniu działalności gospodarczej, gdyż taki 
warunek stawiał im pracodawca, który nie chciał lub nie mógł zatrudnić ich na etacie 
[Klimczak i in. 2017, s. 17]. W oparciu o dane BKL wnioskować można również, że osoby 
młode wykazują wyższy poziom postawy przedsiębiorczej – średnia ocena sięga w ich 
przypadku 3,52 wobec 3,41 dla osób powyżej 30 lat (p < 0,001*).

Oceniając uwarunkowania przedsiębiorczości osób młodych, wyestymowano mo-
dele 1a i 2a (tab. 1). Statystyczna jakość oszacowanych modeli jest satysfakcjonująca. 

Biorąc pod uwagę działania przedsiębiorcze w szerszym ujęciu (model 1a), w przy-
padku osób młodych szansa ich występowania jest (ceteris paribus) średnio 2,3-krot-
nie wyższa w przypadku mężczyzn niż kobiet, średnio 1,6-razy wyższa w przypadku 
osób będących w  związku (formalnym lub nieformalnym) w  porównaniu z  osobami 
niebędącymi w związku, rośnie też z wiekiem (z każdym kolejnym rokiem życia średnio 
1,2-krotnie). W porównaniu z mieszkającymi na wsi prawdopodobieństwo podejmo-
wania działalności rolniczej lub pozarolniczej jest niższe we wszystkich typach miast – 
zdecydowanie niższe (średnio o ok. 63%) jest w przypadku młodych ludzi mieszkają-
cych w dużych miastach (200–500 tys. mieszkańców). Mniejsze znaczenie ma poziom 
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wykształcenia (p = 0,115), podkreślić należy jednak, że przedsiębiorczość młodych 
z  wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym jest istotnie (prawie o  połowę) niższa 
niż mających wykształcenie wyższe. Podejmowaniu działań przedsiębiorczych sprzy-
ja wyższy poziom kompetencji przedsiębiorczej. W przypadku osób w wieku ponad 
30  lat zestaw istotnych czynników jest podobny, aczkolwiek nie identyczny – silniej 
zarysowuje się wpływ wykształcenia, zaś wiek nie jest istotny (model 1b). 

Tabela 1. Wyniki estymacji modelu podejmowania działań przedsiębiorczych – osoby 
młode vs. osoby w wieku ponad 30 lat

 Wyszczególnienie
30 lat lub mniej Ponad 30 lat

B SE OR p B SE OR p

Działalność pozarolnicza 
i rolnicza (EAA)

Model 1a Model 1b

Poziom wykształceniaa 0,115 0,020*

  gimnazjalne lub niższe -0,669 0,291 0,512 0,021* -0,186 0,118 0,830 0,115

  zasadnicze zawodowe -0,018 0,221 0,982 0,936 -0,050 0,081 0,951 0,536

  średnie -0,086 0,170 0,918 0,614 0,109 0,076 1,115 0,152

Płećb 0,854 0,150 2,349 <0,001* 0,501 0,057 1,651 <0,001*

Wiek 0,158 0,025 1,172 <0,001*

Przedsiębiorczość 
i przejawianie 
inicjatywy

0,659 0,085 1,933 <0,001* 0,542 0,031 1,720 <0,001*

Stan cywilnyc 0,495 0,155 1,640 0,001* 0,132 0,063 1,141 0,035*

Miejsce zamieszkaniad <0,001* <0,001*

miasto, do 50 tys. 
mieszk.

-0,857 0,189 0,424 <0,001* -1,032 0,074 0,356 <0,001*

miasto, 50–200 tys. 
mieszk.

-0,668 0,214 0,513 0,002* -1,072 0,087 0,342 <0,001*

miasto, 200–500 tys. 
mieszk.

-1,008 0,302 0,365 0,001* -0,985 0,106 0,373 <0,001*

miasto, przynajmniej 
500 tys. mieszk.

-0,303 0,268 0,739 0,258 -0,754 0,110 0,470 <0,001*

Stała -9,699 0,785 0,000 <0,001* -3,572 0,153 0,028 <0,001*

p w teście zbiorowym 
wsp. modelu

<0,001* <0,001*

p w teście Hosmera-
Lemeshowa

0,363 0,051

R2 Nagerkelkego 0,161 0,113

% poprawnych 
klasyfikacji dla y = 11

71% 85%
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Zliczeniowy R2 72% 50%

n 5423 11865

Działalność pozarolnicza 
(EA)

Model 2a Model 2b

Poziom wykształceniaa 0,032* <0,001*

  gimnazjalne lub niższe -0,938 0,352 0,391 0,008* -1,204 0,208 0,300 <0,001*

  zasadnicze zawodowe -0,210 0,256 0,811 0,414 -0,671 0,102 0,511 <0,001*

  średnie -0,418 0,193 0,658 0,030* -0,184 0,086 0,832 0,032*

Płećb 0,851 0,177 2,343 <0,001* 0,662 0,074 1,939 <0,001*

Wiek 0,144 0,030 1,155 <0,001* -0,008 0,004 0,992 0,045*

Przedsiębiorczość 
i przejawianie 
inicjatywy

0,886 0,107 2,426 <0,001* 0,674 0,044 1,961 <0,001*

Stan cywilnyc 0,411 0,181 1,509 0,023* 0,242 0,086 1,274 0,005*

Miejsce zamieszkaniad <0,001*

miasto, do 50 tys. 
mieszk.

0,195 0,094 1,215 0,038*

miasto, 50–200 tys. 
mieszk.

0,292 0,103 1,339 0,005*

miasto, 200–500 tys. 
mieszk.

0,349 0,122 1,418 0,004*

miasto, przynajmniej 
500 tys. mieszk.

0,593 0,124 1,810 <0,001*

Stała -10,803 0,959 0,000 <0,001* -5,030 0,270 0,007 <0,001*

p w teście zbiorowym 
wsp. modelu

<0,001* <0,001*

p w teście Hosmera-
Lemeshowa

0,328 0,052

R2 Nagerkelkego 0,162 0,132

% poprawnych 
klasyfikacji dla y = 12

76% 78%

Zliczeniowy R2 69% 60%

n 5423 11865

Grupa odniesienia: a – wykształcenie wyższe, b – kobiety, c – osoby niebędące w związku formalnym poza 

nieformalnym, d – wieś. 1 – przyjęto próg 5% dla osób do 30 lat i 10% dla osób po 30. roku życia; 2 – przyję-

to próg 3% dla osób do 30 lat i 7% dla osób po 30. roku życia.  B – współczynnik regresji z próby, SE – błąd 

szacunku parametru β, OR – iloraz szans, p – prawdopodobieństwo w teście Walda.

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych indywidualnych badania ludności Bilansu Kapitału Ludz-

kiego 2014.

Jeśli pod uwagę wzięte zostaną jedynie działania związane z prowadzeniem pozarol-
niczej działalności gospodarczej, silniej zaznacza się znaczenie poziomu wykształcenia 
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młodych ludzi (model 2a) – w porównaniu z osobami z wykształceniem wyższym szansa 
podjęcia działalności gospodarczej jest średnio o ok. 60% niższa w przypadku osób ma-
jących wykształcenie gimnazjalne lub niższe, o ok. 35% niższe dla mających wykształce-
nie średnie, i o ok. 18% niższe dla osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (jeśli 
chodzi o osoby w wieku ponad 30 lat, znaczenie wykształcenia jest jeszcze większe, a jed-
nocześnie jest tym niższe, im niższy jest jego poziom – model 2b). W obu grupach wieku 
większą skłonność do podejmowania działań przedsiębiorczych wykazują osoby będące 
w związku, a z drugiej strony – mężczyźni. Miejsce zamieszkania nie jest w tym względzie 
istotne dla osób młodych, podczas gdy dla osób po 30. roku życia przedsiębiorczość rośnie 
wraz z wielkością miejsca zamieszkania. Silniejsza postawa przedsiębiorcza sprzyja podej-
mowaniu działań przedsiębiorczych zarówno osób młodych, jak i tych po 30. roku życia, 
przy czym ponownie relacja ta zaznacza się silniej w przypadku osób przed 30tką.

Uwagi końcowe

Przedsiębiorczość jest istotna w perspektywie wzmacniania gospodarki, a osoby młode są 
o tyle znaczącą grupą, że mają na wpływ przyszłość – podjęte przez nich kroki i aktywna 
postawa względem wprowadzania zmian decydować będą o kierunku i sile rozwoju na-
szego państwa. Modele regresji logistycznej umożliwiły stworzenie profilu młodego przed-
siębiorcy. Na decyzję o uruchomieniu własnej firmy mają wpływ: płeć (mężczyźni częściej 
podejmują się tego zadania), bycie w związku, poziom postawy przedsiębiorczej oraz wiek 
(dodatni kierunek zależności we wszystkich przypadkach). W  przeciwieństwie do grupy 
porównawczej, nie jest jednoznaczny wpływ wykształcenia – jest nieistotny w przypadku 
działalności pozarolniczej lub rolniczej (jedynie jego najniższy poziom, tj. „gimnazjalne lub 
niższe”, istotnie obniża jego prawdopodobieństwo), zaś w przypadku działalności pozarol-
niczej związek ten jest istotny, a szansa prowadzenia własnej działalności gospodarczej roś-
nie wraz z poziomem wykształcenia. Odwrotne prawidłowości obserwuje się w przypadku 
miejsca zamieszkania – nieistotnego dla podejmowania przez młodych ludzi działalności 
pozarolniczej, istotnego – dla szerzej rozumianej przedsiębiorczości. Wyniki badania po-
twierdzają, jak ważne jest wykształcenie u młodych ludzi postawy przedsiębiorczej, naby-
cie przez nich kompetencji w tym zakresie. Działania w tym celu, zarówno na poziomie 
edukacji szkolnej, jak i  szkolnictwa wyższego, powinny być intensyfikowane. Uzyskany 
obraz przedsiębiorczości może stanowić wskazówkę dla organów zajmujących się wzmac-
nianiem przedsiębiorczości. Dostosowanie programów poprzez uwzględnienie aspektów 
istotnych z  punktu widzenia młodych ludzi i  skierowanie odpowiednich propozycji do 
osób o wysokim potencjale przedsiębiorczym może znacząco zwiększyć skuteczność tego 
typu narzędzi i mieć wpływ na stan gospodarki, jaką społeczeństwo zastanie w przyszłości.
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Zastosowanie różnych miar efektywności do oceny  
zarządzających oszczędnościami przyszłych emerytów

Application of Different Efficiency Measures to Evaluate 
the Managers who Control Future Pensioners’ Savings

Abstract: The pension system, which was reformed at the end of the XX century, was not 

working capably. It resulted in introducing essential modifications of the system by the go-

vernment, among which the changes affective from 2014 influenced the pension funds the 

most. Here the questions arise how to protect pension savings to assure future pensioners 

obtaining fair pensions and what are the possible consequences of these changes. To ans-

wer these questions is the aim of the study which will proceed by evaluation of the invest-

ment efficiency of pensions funds, operating in Poland in years 2000–2013, in comparison 

to constructed benchmarks and Social Insurance Institution. Analysis is provided applying 

Sharpe, Treynor, Sortino, Sharpe-Israelsen, information ratio, and Sharpe’s alpha, together 

with statistical tests.

Key words: open pension funds, performance, investment efficiency, Sharpe, Treynor, Sortino, 

Sharpe-Israelsen ratios

Wstęp 

Zreformowany w 1999 r. system emerytalny w Polsce nie zabezpieczał odpowiednio 
interesów przyszłych emerytów z powodu permanentnego deficytu Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych. Z  tego powodu, poczynając od 2011 r., wprowadzano szereg 
istotnych zmian dotyczących funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych 
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(OFE), które stanowią odwrót od podstawowych założeń reformy emerytalnej1. Przy 
czym jednym z argumentów rządu, uzasadniających te zmiany, były słabe wyniki inwe-
stycyjne funduszy emerytalnych.

Jednakże w pracy Kompy i Witkowskiej [2016] wykazano, że OFE były lepiej zarządza-
ne niż fundusze inwestycyjne stabilnego wzrostu, realizujące podobną politykę inwesty-
cyjną jak fundusze emerytalne. Z kolei Otto i Wiśniewski [2013] dowiedli, że indeksacja 
składek ZUS przynosi gorsze efekty niż inwestycje OFE. Natomiast Witkowska [2016] po-
kazała, że kolejne modyfikacje warunków funkcjonowania funduszy emerytalnych przy-
czyniały się do pogorszania ich wyników inwestycyjnych2. Należy zatem przypuszczać, 
że celem wprowadzanych przez rząd zmian było raczej zaspokojenie krótkookresowych 
potrzeb budżetowych, a nie przemyślane udoskonalenie systemu3. 

W związku z powyższym zasadne stają się pytania, jak zabezpieczać oszczędności 
emerytalne, aby zapewnić przyszłym emerytom adekwatne środki na dożycie i  jakie 
skutki pociągnie za sobą modyfikacja warunków funkcjonowania funduszy emerytal-
nych wprowadzona w życie w 2014 r. Zatem celem niniejszego opracowania jest pró-
ba odpowiedzi na te pytania poprzez porównanie efektywności inwestycyjnej portfe-
li, reprezentujących różne polityki inwestycyjne, z  indeksacją środków gromadzonych 
w ZUS. W realizowanych badaniach wykorzystano znane mierniki oceny efektywności 
inwestycyjnej i testy statystyczne.

Analizy dotyczą lat 2000–2013, tj. przed wprowadzeniem najbardziej drastycznych 
zmian, powodujących marginalizację funduszy emerytalnych. Oprócz tego, rozpatrywa-
ny w badaniach 14-letni okres, charakteryzował się istotną zmiennością rynku finanso-
wego w Polsce i na świecie. Można zatem przyjąć założenie, że wobec długich okresów 
gromadzenia oszczędności emerytalnych i pojawiających się cyklicznie zmian zarówno 
na rynkach finansowych, jak i w gospodarce – próba badawcza dobrze reprezentuje wa-
runki, w jakich gromadzone są oszczędności w ciągu 30–40 lat aktywności zawodowej 
przyszłych emerytów. 

1 W 2011 roku istotnie zmniejszono wysokość składki emerytalnej przekazywanej do OFE. Natomiast w 2014 r. 
fundusze emerytalne musiały przekazać do ZUS 51,5% aktywów, zmieniono także katalog instrumentów fi-
nansowych tworzących portfel inwestycyjny m.in. zakazując inwestycji w skarbowe papiery dłużne, wprowa-
dzono tzw. „suwak” i zniesiono obowiązek odprowadzania części składki do OFE. W ten sposób praktycznie 
zlikwidowano drugi filar systemu emerytalnego.
2 Warto przy tym zauważyć, że o  ile istnieje bogata literatura przedmiotu dotycząca badania efektywności 
otwartych funduszy inwestycyjnych (FIO), o tyle prace oceniające wyniki inwestycyjne OFE, będące podobnie 
jak FIO, instytucjami zbiorowego inwestowania, nie są tak liczne.
3 Nie oznacza to, że nie należało poprawić funkcjonowania OFE, chociażby przez zmianę benchmarku w ocenie 
ich efektywności, ustalenie górnych limitów opłat za zarządzanie czy wprowadzenie tzw. wielofunduszowości.
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Mierniki efektywności inwestycyjnej

Przegląd metod oceny efektywności inwestycyjnej można znaleźć m.in. w pracach na-
stępujących autorów: Zamojska [2012], Perez [2012], Borowski [2014]. Natomiast bada-
nia dotyczące efektywności OFE były prowadzone m.in. w pracach autorów takich, jak: 
Antolin [2008]; Dybał [2008]; Białek [2009]; Mikulec [2009]; Domański [2011, ss. 232–278]; 
Chybalski [2012], Otto i Wiśniewski [2013]; Witkowska i Kompa [2014], Kompa i Witkow-
ska [2016], Witkowska [2016].

W  analizach omawianych w  niniejszej pracy, wykorzystano znane mierniki efek-
tywności inwestycyjnej tj. wskaźniki Sharpe’a, Treynora, Sortino, Sharpe’a-Israelsena, 
tzw.  współczynnik informacyjny i  alfa Sharpe’a  oraz wybrane testy statystyczne. Ich 
opis znaleźć można m.in. u  autorów: Witkowska [2016, ss. 36–39, 51–57] i  Witkowska 
i in. [2012, ss. 7–44, 225–227]. 

Wskaźnik Sharpe’a WSe wyznaczany jest ze wzoru:

                                                               (1)

gdzie: Re i Rf – oczekiwane stopy zwrotu z inwestowania zgromadzonych składek eme-
rytalnych i  instrumentu wolnego od ryzyka, Se – odchylenie standardowe stóp zwrotu 
z inwestycji. 

Uogólniona wersja miernika (1) uwzględnia benchmark charakteryzujący się niskim 
ryzykiem, co ma często miejsce w praktyce. Zatem współczynnik informacyjny WGSe jest 
postaci:

                                                                                            (2)

gdzie: Rb – oczekiwana stopa zwrotu z benchmarku, Seb – tracking error:

                                   (3)

gdzie: Ret, Rbt – stopy zwrotu z funduszu i benchmarku w okresie t (t=1, 2, 3,… T).
Zbliżonym do (3) jest wskaźnik Sharpe’a-Israelsena, który w jawny sposób „promuje” 

osiąganie lepszych niż benchmark wyników:

                                                                                            (4) 
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gdzie wykładnik (+1) wprowadza się, kiedy średnie stopy zwrotu z inwestycji są większe 
niż z benchmarku, a (-1) – w sytuacji przeciwnej.

Nowoczesną modyfikacją indeksu Sharpe’a jest wskaźnik Sortino postaci: 

                                                                (5)

gdzie: R* – wymagana przez inwestora (minimalna) stopa zwrotu, SSe – semiodchylenie 
standardowe stóp zwrotu z inwestycji poniżej R*: 

                                                                                               (6)
 

                                      (7)

Inną klasyczną miarą efektywności jest współczynnik Treynora:

                                                                          (8)

gdzie:  –  współczynnik beta z modelu Sharpe’a lub CAPM.
Kolejnym interesującym wskaźnikiem efektywności jest tzw. alfa Sharpe’a, który 

uwzględnia oczekiwania inwestorów działających w  konkretnych warunkach rynko-
wych, reprezentowanych przez indeks rynku. Można spotkać się z dwiema formułami 
dla tego miernika [por. Salamaga 2013; Domański 2011, s. 66]:

                                                                                           (9)

                                                  (10)

gdzie: Rm, Sm – oczekiwana stopa i odchylenie standardowe stóp zwrotu indeksu rynku.
W  badaniach porównawczych wykorzystuje się testy statystyczne, na podstawie 

których można stwierdzić, czy portfele uzyskują stopę zwrotu i ryzyko identyczne jak 
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dla przyjętych benchmarków oraz czy dwa portfele charakteryzują się identycznym 
zwrotem i ryzykiem4. W celu sprawdzenia efektywności inwestycyjnej w odniesieniu do 
przyjętego benchmarku Rb, weryfikuje się hipotezę:

                                                                  (11)

która dla Rb=0 pozwala stwierdzić, czy uzyskane zwroty są dodatnie (lub ujemne), nato-
miast dla Rb≠0 sprawdza się, czy uzyskane stopy zwrotu są np. na poziomie akceptowa-
nym przez inwestora. Statystyka testowa dla małych prób (o rozkładzie normalnym) ma 
rozkład t-Studenta postaci:

                                                                                         (12)

W  przypadku porównań oczekiwanych stóp zwrotu uzyskanych z  dwóch portfeli, 
hipotezę zerową zapisuje się jako:

                                                                                          (13)

a  jej weryfikację przeprowadza się w oparciu na teście Corchana-Coxa, wykorzystując 
statystykę o rozkładzie t-Studenta:

                                                                                                              (14)

gdzie dla dwóch portfeli: R1, R2 – oczekiwane stopy zwrotu,   – wariancje stóp 
zwrotu, T1, T2 – liczba obserwacji.

Porównanie ryzyka inwestycji sprowadza się do weryfikacji hipotezy o równości wa-
riancji stóp zwrotu z portfela z wariancją benchmarku:

4 Przedstawione w opracowaniu testy statystyczne dotyczą małych prób, zatem wymagane jest przyjęcie zało-
żenia o normalności rozkładu stóp zwrotu, które nie zostało zweryfikowane.
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                                                                                                (15)

dla której sprawdzianem jest statystyka o rozkładzie chi-kwadrat: 

                                                                       (16)

gdzie:  – wariancja stóp zwrotu z benchmarku, T – liczba obserwacji w szeregu.
Natomiast w  przypadku porównań wariancji stóp zwrotu uzyskanych przez dwa 

portfele, hipoteza zerowa formułowana jest jako:

                                                                                       (17)

a statystyka testowa o rozkładzie Fishera-Snedecora jest postaci:

                                                                                                         (18)

Wszystkie testy przeprowadzono dla 5% poziomu istotności.

Konstrukcja i analiza portfeli inwestycyjnych 

W badaniach wykorzystano roczne ważone stopy zwrotu z: (1) jednostek rozrachunkowych 
OFE, (2) 10-letnich obligacji Skarbu Państwa, (3) indeksu giełdowego WIG oraz (4) stopy 
procentowej WIBOR, a także (5) współczynniki waloryzacji składek w ZUS, traktowane jako 
zwroty z kapitału gromadzonego przez przyszłych emerytów5. WIBOR i obligacje skarbowe 
odgrywają w  badaniach rolę instrumentów wolnych od ryzyka, a WIG  – indeksu rynko-
wego. Instrumenty te wykorzystano do budowy benchmarków, które charakteryzują rze-
czywistą sytuację występującą na polskim rynku finansowym w badanym okresie. Innymi 
słowy, zbudowane portfele hipotetyczne stanowią kombinację liniową tych instrumentów:

 · portfel H1 zawiera indeks WIG, kiedy rynek kapitałowy generuje dodatnie zwroty 
lub obligacje skarbowe, kiedy zwroty z WIG są ujemne, czyli zwroty z H1 są zawsze 
dodatnie;

5 Podobne podejście przedstawiono w pracy Otto i Wiśniewskiego [2013].
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 · portfel H2 odzwierciedla politykę inwestycyjną OFE, regulowaną Ustawą z 1997 r., 
zatem zawiera on 42% obligacji, 46% akcji GPW i 12% instrumentów rynku pieniężne-
go reprezentowanego przez WIBOR;
 · portfele H3 i  H4 zbudowano zgodnie z  wprowadzonym w  2014 r. zakazem inwe-

stowania przez OFE w obligacje Skarbu Państwa. W portfelu H3 udział tych ostatnich 
(znajdujących się pierwotnie w  portfelu H2) został po równo „przekazany” na rzecz 
akcji i instrumentów rynku pieniężnego, czyli H3 składa się w 67% z WIGu i w 33% z WI-
BORu. Natomiast w H4 obligacje z portfela H2 zostały zastąpione instrumentami rynku 
kapitałowego. Zatem portfel hipotetyczny H4 zawiera 88% akcji i 12% instrumentów 
rynku pieniężnego. 

Podstawowe parametry opisowe stóp zwrotu uzyskane z OFE, ZUS, benchmarków 
i portfeli hipotetycznych przedstawiono w tab. 1.

Tabela 1. Parametry opisowe stóp zwrotu z portfeli w latach 2000–2013

Parametry opisowe

Portfele rzeczywiste

OFE ZUS
Benchmarki

WIG Obligacje WIBOR
Skumulowane zwroty 3,512 2,460 2,497 2,433 1,500
Średnia geometryczna 1,094 1,066 1,067 1,066 1,029
Średnia arytmetyczna 0,098 0,067 0,110 0,066 0,030
Odchylenie standardowe 0,093 0,043 0,289 0,045 0,025
Współczynnik zmienności 0,952 0,639 2,639 0,681 0,839

Portfele hipotetyczne

H1 H2 H3 H4

Skumulowane zwroty 13,686 2,728 2,429 2,519

Średnia geometryczna 1,205 1,074 1,071 1,074

Średnia arytmetyczna 0,215 0,082 0,083 0,100

Odchylenie standardowe 0,157 0,128 0,193 0,254

Współczynnik zmienności 0,730 1,561 2,320 2,542

Źródło: obliczenia własne.

Najlepsze wyniki inwestycyjne w całym 14-letnim okresie analizy zaobserwowano 
dla hipotetycznego portfela H1 – zainwestowany kapitał zwiększył się niemal 14-krotnie 
(tab. 1.), co wynika ze sposobu konstrukcji tego portfela. Natomiast spośród pozostałych 
instrumentów, najwyższymi średniorocznymi i  skumulowanymi zwrotami charaktery-
zowały się inwestycje otwartych funduszy emerytalnych, a najsłabsze wyniki osiągnął 
portfel rynku pieniężnego, reprezentowany przez stopę procentową WIBOR. Wpraw-
dzie ZUS, WIBOR i obligacje w całym analizowanym okresie nie odnotowały ujemnych 
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zwrotów, jednak ich średnie zwroty są niższe od wyznaczonych dla OFE, WIG i portfeli 
hipotetycznych, które szczególnie w latach kryzysu poniosły znaczące straty. Świadczy 
to o potrzebie uzupełniania systemu repartycyjnego filarem kapitałowym.

Warto też zauważyć, że usunięcie obligacji z portfeli hipotetycznych (tj. w H3 i H4) 
daje nieznacznie niższe skumulowane zwroty niż portfel H2. Z  kolei skumulowane 
zwroty zaobserwowane dla ZUS, WIG, portfela H2 i obligacji są dość do siebie zbliżo-
ne (tab. 1). Dodatkowo porównując średnie arytmetyczne stóp zwrotu (tab. 1) zauważa 
się, że zmiany wprowadzone w 2014 r. tylko nieznacznie podniosły zyski portfeli H3 i H4 
w porównaniu do H2. Oznacza to, że wprowadzone zmiany w strukturze portfeli OFE nie 
przełożyły się na wzrost zyskowności inwestycji realizowanych ze składek emerytalnych, 
za to znacznie podniosły ryzyko tych inwestycji, zarówno to mierzone odchyleniem 
standardowym, jak i współczynnikiem zmienności. 

Warto podkreślić, że średnia arytmetyczna stóp zwrotu z OFE była niemal równa tej wy-
znaczonej dla H4 i większa niż dla H3, a ryzyko znacząco, bo kilkukrotnie mniejsze. Potwier-
dzają to wyznaczone wartości wskaźnika Sharpe’a dla WIBORu jako instrumentu wolnego 
od ryzyka. Efektywność zróżnicowanego portfela hipotetycznego H2 jest znacznie wyższa 
niż H3 i H4, chociaż i tak znacząco niższa od wartości WSe wyznaczonej dla OFE (por. tab. 4).

Biorąc pod uwagę odchylenie standardowe, najmniejsze ryzyko zaobserwowano 
dla stopy WIBOR, chociaż najmniejsza wartość współczynnika zmienności jest widoczna 
dla waloryzacji składek gromadzonych przez ZUS. Tracking error jest miarą określającą, 
jak blisko portfel inwestycyjny podąża za przyjętym benchmarkiem. Wyznaczono go 
względem zwrotów uzyskiwanych na rynku pieniężnym (które wprawdzie są najmniej-
sze, ale charakteryzują się najniższym ryzykiem) i obligacji oraz względem trzech portfe-
li rynkowych tj. indeksu WIG oraz H1 i H2, co przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Tracking error wybranych portfeli w latach 2000–2013

Portfele OFE ZUS WIG Obligacje WIBOR H1 H2 H3 H4

WIBOR 0,087 0,047 0,293 0,026 0,160 0,123 0,197 0,258

obligacje 0,094 0,054 0,308 0,026 0,171 0,143 0,211 0,273

WIG 0,229 0,313 0,308 0,293 0,179 0,164 0,097 0,035

H1 0,136 0,172 0,179 0,171 0,160 0,084 0,105 0,149

H2 0,075 0,153 0,164 0,143 0,129 0,084 0,068 0,129

Źródło: obliczenia własne.

Przyjmując WIBOR za benchmark zauważamy, że tracking error jest najmniejszy 
dla rynku obligacji, a  największy dla rynku akcji i  H4, co potwierdza analiza prze-
prowadzona dla obligacji, odgrywających rolę portfela wzorcowego. Porównując 
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obie instytucje zarządzające składkami emerytalnymi zauważamy, że ZUS najbliżej 
podąża za WIBORem i obligacjami, a OFE dodatkowo za WIG i hipotetycznymi port-
felami H1 i H2. Z punktu widzenia środków zgromadzonych na przyszłe emerytury, 
większe podobieństwo do wyników z portfeli rynkowych jest bardziej korzystne niż 
do instrumentu wolnego od ryzyka. Warto też zauważyć, że pozbawione obligacji 
portfele hipotetyczne charakteryzują się mniejszymi wartościami tracking error niż 
H2 i OFE tylko w sytuacji, jeśli benchmarkiem rynkowym jest indeks WIG.

W dalszym postępowaniu zweryfikowano hipotezy statystyczne dotyczące oczeki-
wanych stóp zwrotu i  ich zmienności, będącej miarą ryzyka (tabela 3). Jak można za-
uważyć, oczekiwane stopy zwrotu portfeli rzeczywistych (z wyjątkiem WIG) oraz portfeli 
hipotetycznych H1 i H2 są istotnie większe od zera. Podczas gdy portfele H4 i H5, od-
zwierciedlające politykę inwestycyjną bez instrumentów gwarantowanych przez Skarb 
Państwa, generowały wyniki inwestycyjne nieupoważniające do odrzucenia hipotezy 
zerowej. Z analiz wynika, że OFE, ZUS, obligacje oraz portfel H1 osiągały lepsze wyni-
ki niż WIBOR. W  przypadku przyjęcia obligacji za benchmark, jedynie portfel H1 cha-
rakteryzuje się istotnie większymi zwrotami, a WIBOR ma stopy zwrotu istotnie niższe. 
W przypadku portfela rynkowego, reprezentowanego przez WIG, wyższe stopy zwrotu 
obserwuje się jedynie dla portfela H1, natomiast ZUS, obligacje i WIBOR osiągały istotnie 
gorsze wyniki inwestycyjne. 

Biorąc pod uwagę ryzyko (tabela 3), wszystkie portfele charakteryzują się znacząco 
wyższym jego poziomem niż WIBOR. Przyjmując za benchmark ryzyko obligacji, podob-
ny poziom zauważa się dla ZUS i WIBOR. Potwierdzają te wnioski analizy prowadzone dla 
ZUSu jako benchmarku (WIBOR charakteryzuje znacząco mniejsze ryzyko niż ZUS). Po-
twierdza się wcześniejszy wniosek, że usuniecie obligacji z portfeli emerytalnych (H3 i H4) 
przyczynia się do wzrostu ryzyka, ale nie daje istotnie lepszych efektów inwestycyjnych.

Tabela 3. Wartości statystyk testowych o równości wartości oczekiwanych i wariancji 
stóp zwrotu

Hipotezy H0 Benchmark OFE ZUS WIG Obligacje WIBOR

St
op

y 
zw

ro
tu

(11)

Rb=0 3,787 5,635 1,365 5,297 4,286

Rb=WIBOR 2,642 3,153 0,997 2,935

Rb=Obligacje 1,219 0,067 0,538 -5,329

Rb=WIG -0,453 -3,555 -3,446 -11,584

Rb=ZUS 1,188 0,528 -0,064 -5,445

(13) E(Re)=E(RZUS) 1,119 0,542 -0,048 -2,831
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Hipotezy H0 Benchmark OFE ZUS WIG Obligacje WIBOR
Ry

zy
ko

(15)

Sb=WIBOR 196,138 41,751 1891,152 46,132

Sb =Obligacje 59,523 12,670 573,916 4,249

Sb =ZUS 65,769 634,144 15,469 4,695

(17) D2(Re)= D2(RZUS) 4,698 45,296 1,105 2,982

St
op

y 
zw

ro
tu

H0 H1 H2 H3 H4

(11)

Rb=0 4,940 2,309 1,554 1,418

Rb =WIBOR 4,259 1,474 1,001 0,998

Rb =Obligacje 3,412 0,437 0,314 0,476

Rb =WIG 2,418 -0,781 -0,493 -0,136

Rb =ZUS 3,394 0,414 0,299 0,465

(13) E(Re)=E(RZUS) 3,396 0,408 0,303 0,476

Ry
zy

ko

(15)

Rb =WIBOR 554,456 369,377 841,965 1460,233

Sb =Obligacje 168,263 112,097 255,515 443,143

Sb =ZUS 185,921 123,860 282,329 489,648

(17) D2(Re)= D2(RZUS) 13,280 8,847 20,166 34,975

Uwaga: pogrubioną czcionką oznaczono sytuację odrzucenia hipotezy zerowej (α=0,05). 

Źródło: obliczenia własne. 

Ocena efektywności inwestycyjnej 

Kolejnym krokiem prowadzonych badań jest ocena efektywności inwestycyjnej za po-
mocą mierników (1) – (10), wyznaczonych dla różnych benchmarków. W tabelach zawie-
rających wyniki obliczeń, pogrubioną czcionką zaznaczono te wartości mierników, które 
są większe niż dla indeksu WIG.

Porównanie wskaźników Sharpe’a  (1) – (2), zamieszczonych w  tabeli 4., pozwala 
stwierdzić, że jeśli benchmarkiem jest portfel rynkowy, to ich wartości są w  większo-
ści ujemne. Jeżeli przyjmiemy natomiast za referencyjny instrument wolny od ryzyka 
to mierniki te są dodatnie. Lepsze wyniki od reprezentowanego przez WIG indeksu 
rynku widoczne są dla wszystkich reprezentantów instrumentu wolnego od ryzyka 
w przypadku portfela H1, a w drugiej kolejności – dla funduszy emerytalnych (tj. w 5 na 
6 przypadków). Natomiast w przypadku ZUS, obligacji i portfela H2 wskaźniki wyższe od 
wyznaczonych dla rynku pojawiły się jedynie w dwóch przypadkach, a dla H4 i H5 tylko 
w jednym.
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Tabela 4. Współczynniki Sharpe’a wyznaczone dla różnych benchmarków 

Miernik (nr wzoru) Benchmark OFE ZUS WIG Obligacje WIBOR

WSe    (1) Rf =WIBOR 0,7324 0,8739 0,2764 0,8135

WSe    (1) Rf =obligacje 0,3376 0,0181 0,1493 -1,4793

WGSe (2) Rb =WIBOR 0,7839 0,7998 0,2726 1,4227

WGSe (2) Rb =obligacje 0,3336 0,0144 0,1403 -1,4227

WGSe (2) Rb=WIG -0,0513 -0,1354 -0,1403 -0,2726

WGSe (2) Rb=H1 -0,8559 -0,8548 -0,5859 -0,8690 -1,1553
WGSe (2) Rb=H2 0,2132 -0,0957 0,1687 -0,1077 -0,4034

H1 H2 H3 H4

WSe    (1) Rf =WIBOR 1,1810 0,4086 0,2776 0,2768

WSe    (1) Rf =obligacje 0,9462 0,1209 0,0870 0,1321

WGSe (2) Rb =WIBOR 1,1553 0,4034 0,2723 0,2626

WGSe (2) Rb =obligacje 0,8690 0,1077 0,0795 0,1232

WGSe (2) Rb =WIG 0,5859 -0,1687 -0,2726 -0,2726

WGSe (2) Rb =H1 -1,5882 -1,2547 -0,7681

WGSe (2) Rb =H2 1,5882 0,0198 0,1403

Źródło: obliczenia własne. 

Tabela 5 zawiera wartości współczynników Treynora (8) i  Sharpe’a-Israelsena (4). Po-
równanie wartości współczynników Treynora (dla β z modelu, w którym WIG jest indeksem 
rynku) wskazuje na dobre wyniki inwestycyjne OFE, które ustępują jedynie hipotetycznemu 
portfelowi H1. ZUS charakteryzuje się znacząco gorszą efektywnością – ujemne wartości 
WTe. Również w przypadku pozostałych dwu benchmarków wyniki OFE są lepsze niż ZUSu, 
co jest również widoczne przez porównanie wartości mierników uzyskanych dla poszczegól-
nych instrumentów z wartościami wskaźników wyznaczonych dla indeksu rynkowego WIG.

Tabela 5. Współczynniki Treynora oraz Sharpe’a-Israelsena wyznaczone dla różnych 
benchmarków 

Miernik  Benchmark OFE ZUS WIG Obligacje WIBOR

WTe (4) Rf =WIBOR 0,2854 -0,5016 0,0800 -0,6824

WTe (4) Rf =obligacje 0,1316 -0,0104 0,0432 0,0000 3,5708

WSIe (4) Rb =WIBOR 0,7839 0,7998 0,2726 1,4227

WSIe (4) Rb =obligacje 0,3336 0,0144 0,1403 -0,0011

WSIe (4) Rb =WIG -0,0011 -0,0029 -0,0029 -0,0024

WSIe (4) Rb =H1 -0,0114 -0,0099 -0,0115 -0,0098 -0,0055
WSIe (4) Rb =H2 0,2132 -0,0010 0,1687 -0,0010 -0,0015
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Miernik  Benchmark OFE ZUS WIG Obligacje WIBOR

H1 H2 H3 H4

WTe (4) Rf =WIBOR 0,4070 0,1198 0,0804 0,0801

WTe (4) Rf =obligacje 0,3261 0,0354 0,0252 0,0382

WSIe (4) Rb =WIBOR 1,1553 0,4034 0,2723 0,2626

WSIe (4) Rb =obligacje 0,8690 0,1077 0,0795 0,1232

WSIe (4) Rb =WIG 0,5859 -0,0023 -0,0022 -0,0010

WSIe (4) Rb =H1 -0,0109 -0,0109 -0,0115

WSIe (4) Rb =H2 1,5882 0,0198 0,1403

Źródło: obliczenia własne. 

Kolejnym analizowanym miernikiem efektywności jest wskaźnik Sortino (tab. 6.) wyzna-
czony dla różnych, akceptowalnych przez inwestora, stóp zwrotu, którymi są zwroty z instru-
mentów wolnych od ryzyka i WIGu. W dwóch przypadkach nie udało się wyznaczyć wartości 
miernika z powodu występowania zerowych semiodchyleń (czyli zwroty dla tych instrumen-
tów są przynajmniej równe stopie zwrotu wymaganej przez inwestora6). Oczywiste jest, że 
portfel H1 jest bezkonkurencyjny w porównaniu z pozostałymi, co jest również widoczne 
w tab. 1. i 3. W przypadku obu instytucji zarządzających składkami emerytalnymi, ZUS ma lep-
szą pozycję w rankingu, kiedy WIBOR jest wymaganą stopą zwrotu, a OFE – dla obligacji i WIG. 

Tabela 6. Wartości miernika Sortino wyznaczone dla różnych benchmarków

Benchmark OFE ZUS WIG obligacje WIBOR

R*=WIBOR 1,5552 3,4978 0,4637 *
R*=obligacje 0,4985 0,0219 0,2130 -0,8280
R*=WIG -0,0735 -0,1941 -0,1956 -0,3363

H1 H2 H3 H4
R*=WIBOR 38,6213 0,7639 0,4636 0,4635
R*=obligacje 9,8926 0,1591 0,1146 0,1843
R*=WIG * -0,2287 -0,3363 -0,3363

Uwaga: symbol * oznacza występowanie zerowych semiodchyleń.

Źródło: obliczenia własne.

6 Dla obligacji, kiedy minimalna stopa zwrotu inwestora została określona na poziomie stopy WIBOR, bowiem 
zwroty z obligacji były większe oraz dla hipotetycznego portfela H1, jeśli R*=WIG, co z kolei wynika z kon-
strukcji tego portfela, w którym w latach, kiedy obserwowano ujemne zwroty z  indeksu WIG, zastąpiono je 
zwrotami z obligacji.
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Ostatnim rozważanym wskaźnikiem jest tzw. alfa Sharpe’a, którą wyznaczono we-
dług obu przytoczonych wzorów (9) i (10) dla różnie zdefiniowanych portfeli rynkowych 
i instrumentów wolnych od ryzyka (tab. 7). 

Tabela 7. Wskaźniki alfa Sharpe’a wyznaczone dla różnych benchmarków

Charakterystyki wskaźnika OFE ZUS WIG Obligacje WIBOR
(12) Rm=WIG 0,0626 0,0509   0,0493 0,0202
(12) Rm=H1 -0,0298 0,0083 -0,2869 0,0045 -0,0044
(12) Rm=H2 0,0382 0,0397 -0,0757 0,0375 0,0137
(13) Rm=WIG, Rf =obligacje -0,1027 -0,2901   -0,2765 -0,5395
(13) Rm=H1,    Rf =obligacje -0,2178 -0,5397 -0,0371 -0,5138 -0,9710

(13) Rm=H2,    Rf =obligacje 0,0103 -0,0452 0,0364 -0,0437 -0,1163
(13) Rm=WIG, Rf =WIBOR 0,0425 0,0257   0,0243 -0,0069
(13) Rm=H1,    Rf =WIBOR -0,0418 -0,0132 -0,2617 -0,0166 -0,0294
(13) Rm=H2,    Rf=WIBOR 0,0302 0,0200 -0,0382 0,0183 -0,0102

Charakterystyki wskaźnika  H1 H2 H3 H4

(12) Rm=WIG 0,1553 0,0334 0,0101 0,0037

(12) Rm=H1   -0,0933 -0,1813 -0,2484

(12) Rm=H2 0,1143   -0,0404 -0,0628

(13) Rm=WIG, Rf =obligacje 0,0685 -0,0823 -0,0479 -0,0156

(13) Rm=H1,    Rf =obligacje   -0,1662 -0,1035 -0,0577

(13) Rm=H2,    Rf =obligacje 0,1356   0,0066 0,0258

(13) Rm=WIG, Rf =WIBOR 0,1417 0,0169 0,0002 0,0001

(13) Rm=H1,    Rf =WIBOR   -0,0988 -0,1744 -0,2299

(13) Rm=H2,    Rf=WIBOR 0,1210   -0,0253 -0,0335

Źródło: obliczenia własne. 

We wszystkich porównaniach najlepiej wypada portfel hipotetyczny H1, a najgorzej inwesty-

cje na rynku pieniężnym, reprezentowane przez stopę WIBOR. Wszystkie mierniki, z wyjątkiem 

obliczonych na podstawie wzoru (10) dla obligacji jako instrumentu wolnego od ryzyka oraz in-

deksów rynku WIG i H1, wskazują na większą efektywność portfelu hipotetycznego H2 odzwier-

ciedlającego kompozycje zgodną z pierwotną reformą emerytalną od portfeli pozbawionych 

obligacji tj. H3 i H4. Należy również wskazać, że OFE wykazywały się zazwyczaj większą efektyw-

nością inwestycyjną niż portfel H2 i ZUS, chociaż liczba przypadków, kiedy mierniki wyznaczone 

dla obu instytucji były większe od indeksu rynku, jest identyczna.



348

Dorota Witkowska

Zakończenie

Składki emerytalne, aby nie tracić realnej wartości, muszą być albo waloryzowane (jak to 
robi ZUS) albo inwestowane na rynku finansowym indywidualnie lub za pośrednictwem 
instytucji zbiorowego inwestowania. Celem badań było sprawdzenie, które z dziewięciu 
analizowanych form oszczędzania (tj. w ZUS i OFE oraz inwestowanie w portfele o zróż-
nicowanej strukturze) pozwoli na skumulowanie największych środków na świadczenia 
emerytalne. Założono przy tym, że wielkość oszczędności emerytalnych gromadzonych 
w ZUS i OFE będzie determinować wysokość kapitału, z którego odprowadzający składki 
emerytalne będą pobierać świadczenia w przyszłości.

Tabela 8. Zestawienie mierników, wg których oceniana instytucja jest bardziej efektywna

OFE ZUS
Sortino dla R*=WIG, obligacje Sortino dla R*=WIBOR
Sharpe klasyczny dla Rf=obligacje Sharpe klasyczny dla Rf=WIBOR
Sharpe uogólniony dla Rb=obligacje, WIG, H2 Sharpe uogólniony dla Rb=WIBOR, H1
Sharpe’a-Israelsena dla Rb= obligacje, WIG, H2 Sharpe’a-Israelsena dla Rb=WIBOR, H1
Alfa Sharpe’a wg (9) dla Rm=WIG Alfa Sharpe’a wg (9) dla Rm= H1, H2
Alfa Sharpe’a wg (10) dla Rf=obligacje i Rm=WIG, H2 
oraz dla Rf=WIBOR i Rm=WIG, H2

Alfa Sharpe’a wg (10) dla Rf=obligacje i Rm= H1 oraz 
Rf=WIBOR i Rm= H2

Treynor Rm= obligacje, WIBOR Odchylenie standardowe
Tracking error dla Rb= WIG, H1, H2 Tracking error dla Rb=WIBOR, obligacje

Zwroty średnie i skumulowane

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawione analizy wskazują, że w  latach 2000–2013 oszczędności emerytalne 
gromadzone w OFE generowały znacznie lepsze perspektywy finansowe niż inne port-
fele, w tym jednoskładnikowe z rynku pieniężnego i obligacji, bowiem oceniając port-
fele rzeczywiste z punktu widzenia wszystkich wykorzystanych w analizach mierników, 
stwierdzono, że OFE znalazło się na najlepszej pozycji 14 razy, ZUS 5 razy, WIG – 3, a ob-
ligacje i WIBOR po 2 razy. Natomiast mierniki efektywności inwestycyjnej były większe 
od wyznaczonych dla WIGu w 17 przypadkach dla OFE, 9 dla ZUS, 7 dla obligacji i 6 dla 
WIBORu. Porównanie wartości wskaźników wyznaczonych dla obu instytucji gromadzą-
cych składki emerytalne potwierdza większą skuteczność OFE, bowiem na 26 wyzna-
czonych mierników efektywności inwestycyjnej (1) – (10) w 16 przypadkach lepsze wy-
niki wskazywały fundusze emerytalne (tabela 8). Warto dodać, że portfele hipotetyczne 



349

Zastosowanie różnych miar efektywności do oceny zarządzających oszczędnościami przyszłych emerytów

z  wyjątkiem H17 zachowywały się gorzej niż portfele rzeczywiste, przy czym H3 i  H4 
generowały gorsze wyniki niż portfel H2, co jest skutkiem znacznego wzrostu ryzyka 
portfeli po zmianach z 2014 roku. 

Ponadto z analiz wynika, że gdyby w pierwszym roku (tj. 2000) zainwestować 10 
tys. PLN w ZUS i OFE, to pod koniec 2013 r. na koncie przyszłych emerytów znalazłoby 
się 24,6 tys. PLN w ZUS i 35,1 tys. PLN w OFE, zatem nadwyżka w OFE wyniosła niemal 
43% kapitału zgromadzonego w ZUS i był to najlepszy wynik wśród wszystkich ana-
lizowanych portfeli inwestycyjnych (z  wyjątkiem H1). Potwierdza to zatem wniosek, 
że w  celu efektywnego zarządzania oszczędnościami emerytalnymi istnieje potrze-
ba uzupełnienia systemu repartycyjnego filarem kapitałowym i ten ostatni musi mieć 
swobodę inwestowania w bezpieczne instrumenty tj. obligacje i bony Skarbu Państwa. 

W chwili przygotowywania niniejszego opracowania (koniec 2017 r.) nie wiadomo, 
jakie losy spotkają OFE, chociaż od 2014 roku przestały być one filarem obowiązko-
wym, a kwoty do nich przekazywane zostały mocno okrojone, zatem ich rola w two-
rzeniu kapitału na dożycie została zmarginalizowana. Wydaje się jednak, że bez po-
wstania instytucji podobnych do OFE i  odpowiednich (np. podatkowych) zachęt do 
gromadzenia środków na przyszłą emeryturę, pracujący i  uczciwie odprowadzający 
składki Polacy nie mają szans na godziwe emerytury. Sytuacji z pewnością nie poprawi 
powrót do niższego wieku emerytalnego (obowiązujący od października 2017). Trud-
no też liczyć na uzdrowienie systemu repartycyjnego dzięki programowi 500+, bo jeśli 
nawet mówi się o sukcesie polegającym na zwiększeniu liczby urodzonych w 2017 r. 
dzieci o 3,5%8 w stosunku do roku poprzedniego, to zasilą one rynek pracy dopiero za 
20–25 lat.
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Propozycja pomiaru wielkości słabo spenetrowanego 
rynku docelowego w celu poprawy efektywności  
planowania sprzedaży w regionach

A Proposal to Measure the Size of an Underpenetrated Target 
Market in Order to Improve the Efficiency of Sales Planning  
in Regions 

Abstract: The purpose of this paper is to introduce a metrics which measures the size of an 

underpenetrated target market in order to improve the efficiency of regional sales planning. 

Sales planning is an important internal process for companies which offer their goods or ser-

vices on the market. In the case of enterprises operating on the market through sales repre-

sentatives in allocated regions, sales planning is also carried out on a regional basis. The basic 

method of territorial sales planning is adjusting regional sales targets to the capacity of target 

markets in the regions. On the basis of information about the capacity of regional markets and 

the data on the company’s own sales, it is possible to estimate the scale of ineffectiveness of 

the sales to date. The introduction of a metric that measures the size of the market where the 

penetration of the target market is lower than the average can be the starting point for impro-

ving the efficiency of the territorial sales planning process, which should develop sales and, 

as a result, increase the company’s revenues. This method may be applied on markets such as 

insurance or FMCG market where sales volume is a result of regional sales force activity. 

 Key words: sales planning, regional market modelling, market penetration, metrics 

Wprowadzenie

Planowanie sprzedaży jest ważnym procesem wewnętrznym przedsiębiorstw, które ofe-
rują swoje towary lub usługi na wolnym rynku. Proces planowania i jego rezultat, jakim 
jest plan sprzedaży, można rozpatrywać w dwóch podstawowych aspektach. Pierwszy 
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z  nich to właściwe określenie wolumenu sprzedaży w  kolejnych okresach rozliczenio-
wych. Można go umownie nazwać czasowym wymiarem planowania. W tym przypadku 
określa się wolumen przyszłej sprzedaży w określonym przedziale czasowym. Aby zrobić 
to dobrze, trzeba wziąć pod uwagę przewidywany rozwój rynku, przeanalizować działa-
nia konkurencji oraz cele i priorytety przedsiębiorstwa, dla którego wykonuje się plano-
wanie. Wypadkową tych wszystkich elementów powinien być plan, który maksymalizuje 
zadany efekt biznesowy – przykładowo wolumen sprzedaży lub stopę zysku. Jednocześ-
nie jakość planu oceniana jest stopniem jego realności przy dostępnych środkach (za-
sobach). Warto tu zwrócić uwagę na płynącą z  faktu czasowego wymiaru planowania 
łatwość oceny jakości planu (prognozy) sprzedaży ex post. Wymaga to jedynie przyjęcia 
założenia, że dostępne środki zostały wykorzystane optymalnie. Tego rodzaju założenie 
jest zwykle ex post możliwe do weryfikacji. 

Prognozowanie sprzedaży w kolejnych okresach jest procesem stosunkowo dobrze 
opisanym w literaturze ekonomicznej, więc dla potrzeb tego artykułu przyjmuje się, że 
nie ma potrzeby dyskusji nad jego istotą i wynikami. Zakłada się, że prognoza (na pod-
stawie której określa się plan sprzedaży) w skali kraju jest trafna i możliwa do realizacji 
oraz wielkość tej prognozy jest znana. 

Drugi aspekt planowania sprzedaży to podział planu krajowego na terytorialne jed-
nostki organizacyjne wchodzące w skład działu sprzedaży, innymi słowy wyznaczenie 
celów sprzedaży dla zespołów odpowiadających za sprzedaż na poszczególnych tery-
toriach. Można nazwać to terytorialnym wymiarem planowania. Terytorialne planowanie 
sprzedaży jest procesem dotyczącym przede wszystkim przedsiębiorstw sprzedających 
towary lub usługi na rynku masowego odbiorcy przy pomocy sieci handlowców lub 
jednostek terenowych. Do masowych odbiorców zaliczamy klientów indywidualnych 
(konsumentów) oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Te ostatnie, mimo prawnej formy 
przedsiębiorstwa, są często prowadzone jako indywidualna działalność gospodarcza 
osób fizycznych, a ich liczba i rozmieszczenie, podobnie jak rynek klientów indywidu-
alnych, podlega przede wszystkim prawom mikroekonomii. Zarysowany w  powyższy 
sposób problem terytorialnego planowania sprzedaży dla masowego odbiorcy jest zde-
cydowanie wart uwagi ze względu na szerokie zastosowanie na rynku przedsiębiorstw 
oraz niewielką liczbę pozycji literatury dotyczącej rozwiązań na tym polu.

Warto nadmienić, że w praktyce biznesowej stosuje się różne metody planowania te-
rytorialnego (nakładania celów sprzedaży na jednostki terenowe), niejednokrotnie bez 
przykładania wagi do otoczenia rynkowego. Doświadczenie zawodowe autora pokazu-
je, że czasem bardzo proste metody usprawnienia planowania pozwalają zmienić na-
stawienie zarządzających do istoty planowania sprzedaży i poprawić efektywność tego 
procesu, a co za tym idzie – zwiększyć przychody przedsiębiorstwa.
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Uwagi terminologiczne

Pojęcie rynku, względem którego rozpatruje się planowanie sprzedaży, jest stosowane 
w sensie rynku docelowego według definicji Kotlera [2005, s. 144]. Pojawiające się w tre-
ści pojęcie rynku regionalnego należy rozumieć w sensie geograficznym jako tę część 
rynku docelowego, która znajduje się w określonym regionie. W artykule terminy tery-
torium, region lub teren są używane zamiennie w znaczeniu przydzielonej handlowcowi 
lub grupie handlowców geograficznej części rynku krajowego, gdzie sprzedaż prowa-
dzona jest przez tychże handlowców na zasadach wyłączności.

Pojęcie regionu, zwykle będącego agregatem jednostek podziału terytorialnego kraju, 
może być stosowane na różnych poziomach odpowiadających strukturze terytorialnej dzia-
łu sprzedaży. Oznacza to, że regionem możemy nazwać zarówno teren (np. powiat lub kilka 
gmin), na którym operuje pojedynczy sprzedawca lub zespół sprzedawców, jak i makrore-
gion składający się z kilku lub nawet kilkunastu terytoriów sprzedażowych przypisanych tym 
wszystkim zespołom sprzedaży, które są zarządzane przez tego samego kierownika regio-
nalnego. Kluczowa w określeniu regionów poszczególnych szczebli jest możliwość przypi-
sania odpowiedzialności za sprzedaż w danym regionie konkretnej osobie lub zespołowi. 
W szczególnym przypadku podział na regiony poszczególnych szczebli może być dokład-
nym odzwierciedleniem podziału kraju na jednostki terytorialne, co oznaczałoby, że w każ-
dym powiecie mamy zespół sprzedażowy, a  wszystkie powiatowe zespoły sprzedażowe 
z jednego województwa podlegają temu samemu kierownikowi wojewódzkiemu.

Krótkiego komentarza wymagają również pojęcia związane z wielkością rynków, takie 
jak potencjał i pojemność rynku. O ile pojęcie potencjału rynkowego jest w literaturze do-
brze zdefiniowane [np. Kotler 2005, s. 146; Prymon 2009, s. 94], to pojemność rynku może 
być rozumiana na dwa sposoby – jako obecna wielkość rynku albo jako potencjał rynkowy. 

 Pojęcie handlowiec zostało zapożyczone z  polskiego tłumaczenia Marketingu 
[Kotler  2005, s. 650], w  którym wymieniono 6 stanowisk mieszczących się w  pojęciu 
handlowca. W tym artykule  przedmiotem rozważań będzie pięć z nich, za wyjątkiem 
dostarczyciela, gdyż nie prowadzi on aktywnej sprzedaży. Zamiennie do pojęcia handlo-
wiec używa się również określenia przedstawiciel handlowy. 

Planowanie sprzedaży w regionach na podstawie wiedzy 
o rynkach regionalnych

Planowanie sprzedaży na każdym poziomie podziału terytorialnego jest procesem, którego 
końcowy wynik jest przedstawiany w postaci liczbowej. Ponieważ ogólny planowany wo-
lumen sprzedaży jest częścią planu działania całego przedsiębiorstwa i  wynikiem analizy 
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ekonomicznej samego przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia rynkowego, to powinien być 
mierzalny. Najczęściej  plan sprzedaży wyrażony jest za pomocą ilości lub wartości towarów 
do sprzedania w danym okresie. Aby plan sprzedaży dla regionów był adekwatny do pojem-
ności rynków regionalnych i sprzyjał pełnemu wykorzystaniu potencjału rynkowego, warto 
sporządzać go w oparciu o dane  dotyczące wielkości docelowych rynków regionalnych. Wal-
ka z konkurencją na rynku, tak jak sztuka wojenna, powinna opierać się na wiedzy, co zostało 
zauważone już w starożytności przez chińskiego wojownika Sun Zi: „Ten, kto nie ma gruntow-
nej wiedzy o swojej sytuacji, ani o sytuacji nieprzyjaciela, jest w każdej bitwie skazany na przegra-
ną.” [cytat za: Elkin 2010, s. 13]. Wagę wykorzystania informacji płynących z rynku podkreśla 
np. B. Clark i in. [2005, ss. 241–259]. Należy jednakże zauważyć pojawiające się w literaturze 
głosy przeciwne traktowaniu rynku jako pola walki o udziały w rynku. S. Armstrong i K. Gre-
en [2007, ss. 115–134] uważają, że cele skierowane na konkurencję są szkodliwe, szczególnie 
gdy menedżerowie otrzymują informację o udziałach w rynku konkurentów.

W artykule zostały użyte miary służące do opisu aktualnej sprzedaży przedsiębior-
stwa oraz sytuacji na rynku, takie jak udział w rynku i penetracja rynku, a także miary 
ukazujące zmiany międzyokresowe sprzedaży i  rynku, czyli dynamika i  indeks ewolu-
cji. Istotnym efektem analizy danych dotyczących wielkości sprzedaży w regionach na 
tle wielkości rynków regionalnych jest możliwość zdefiniowania metryki, która pozwala 
określić wielkość słabo spenetrowanej części rynku, co może stanowić przesłankę do 
poprawy planowania sprzedaży w regionach.

W tabeli 1. przedstawione zostały przykładowe dane obrazujące sprzedaż na rynku 
krajowym podzielonym na sześć regionów zróżnicowanych pod względem wielkości 
sprzedaży i wartości rynku docelowego. Wszystkie pozostałe parametry są wyliczone 
na podstawie tych dwóch wielkości (wartości sprzedaży produktu i wartości rynku). Po-
nieważ przedsiębiorstwa zwykle monitorują wartości własnej sprzedaży dokonanej na 
rynkach regionalnych, choćby w celu rozliczenia premii handlowców, to do wykonania 
powyższej analizy potrzebna jest jedynie wartość sprzedaży na rynkach regionalnych. 
Dane o całkowitej wartości rynku docelowego, na którym konkuruje sprzedawany przez 
przedsiębiorstwo produkt, mogą zostać zakupione w wyspecjalizowanej firmie monito-
rującej rynek lub oszacowane przy pomocy modelowania rynków regionalnych. Przy-
kładowa metoda oszacowania wartości rynku docelowego dla usług ubezpieczenio-
wych w regionach została pokazana u M. Wojciela [2009, s. 535].
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Tabela 1. Zestawienie parametrów obrazujących rozwój sprzedaży w regionach

dane z roku poprzedniego

Regiony

sprzedaż 
produktu 

w mln
wartość rynku 

w mln

udział 
produktu 

w rynku w %

udział 
produktu 

w sprzedaży 
w %

udział regionu 
w sprzedaży 

w %
penetracja 

w %

1 1625 4737 34,30 12,16 13,36 91,04

2 2534 6354 39,88 18,96 17,91 105,84

3 2314 4373 52,92 17,31 12,33 140,43

4 3241 8654 37,45 24,25 24,40 99,39

5 1524 3475 43,86 11,40 9,80 116,39

6 2127 7876 27,01 15,91 22,21 71,67

Kraj 13365 35469 37,68 100,00 100,00 100,00

dane z roku bieżącego

Regiony

sprzedaż 
produktu 

w mln
wartość rynku 

w mln

udział 
produktu 

w rynku w %

udział 
produktu 

w sprzedaży 
w %

udział regionu 
w sprzedaży 

w %
penetracja 

w %

1 1825 5137 35,53 12,80 13,98 94,28

2 2934 6654 44,09 20,58 18,11 117,02

3 2214 4573 48,41 15,53 12,45 128,49

4 3341 8854 37,73 23,44 24,10 100,14

5 1594 3545 44,96 11,18 9,65 119,33

6 2347 7976 29,43 16,46 21,71 78,09

Kraj 14255 36739 38,80 100,00 100,00 100,00

indeksy dynamiczne

Regiony
dynamika 

sprzedaży w %
dynamika 
rynku w %

ewolucja 
sprzedaży w %

ewolucja 
udziału 

w rynku w %

1 112,31 108,44 103,56 100,57

2 115,79 104,72 110,57 107,37

3 95,68 104,57 91,49 88,85

4 103,09 102,31 100,76 97,85

5 104,59 102,01 102,53 99,57

6 110,34 101,27 108,96 105,81

Kraj 106,66 103,58 102,97 100,00

Źródło: dane przykładowe.

Ważnym elementem wykorzystywanym do terytorialnego planowania sprzeda-
ży są wektory wag regionów określające sprzedaż Ws = [ws1,ws2,ws3,....,wsn ] oraz rynek 
Wr = wr1,wr2,wr3,....,wrn] na najniższym poziomie podziału terytorialnego kraju. Wektory 
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te definiuje się następująco: niech wektor Rw= [r1,r2,r3,...,rn] oznacza wektor opisujący 
wartości rynków w regionach 1,2,...,i n∈〈 〉 , wtedy:

r = wRW
R

,              (1)

gdzie:

Wr – wektor wag terytorialnych rynku, na którym konkuruje przedsiębiorstwo,
Rw – wektor wartości rynków w terytoriach,
R – wartość całego rynku krajowego, na którym konkuruje przedsiębiorstwo.
A  także dla wektora Sw = [s1,s2,s3,...,sn] oznaczającego wartości sprzedaży produktu 

w regionach 1,2,...,i n∈〈 〉  mamy:

= w
s

SW
S

,               (2)

gdzie:
Ws – wektor wag terytorialnych dotychczasowej sprzedaży produktu,
Sw – wartości sprzedaży rozważanego produktu w terytoriach,
S – wartość całej sprzedaży produktu na rynku krajowym.
Wektory Ws i Wr odzwierciedlają udział sprzedaży i rynku każdego z najdrobniejszych re-

gionów w odniesieniu odpowiednio do sprzedaży i rynku krajowego. Nie warto zajmować 
się wektorami dla innych poziomów podziału niż najniższy, gdyż powstają one w  wyniku 
agregacji składowych wektora najniższego podziału. Odbywa się to analogicznie do scalania 
obszarów działania handlowców w celu utworzenia jednostki regionalnej wyższego szczebla.

Proponowana metryka i jej własności

W celu pokazania jak bardzo różni się od siebie sprzedaż w regionach, reprezentowana 
przez wektor Ws, oraz rynek w tych samych regionach, reprezentowany przez wektor Wr, 
możemy zdefiniować funkcję, która pozwoli oszacować, w jakim stopniu można popra-
wić planowanie sprzedaży. Funkcja ta, będąca połową znanej metryki Manhattan w Rn, 
ma postać:

( );M r sW W = 
1

1  
2

n

ri si
i

w w
=

−∑             (3)

Na początek należy uzasadnić, że funkcja M jest poprawnie skonstruowaną 
metryką w przestrzeni Rn czyli spełnia warunki uznania jej za metrykę, a miano-
wicie: , ,

n
A B C ∈∀ R
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1. ( ),   0 M A B A B= ⇔ =
2. ( ) ( ),   ,M A B M B A=
3. ( ) ( ) ( ),  ,   ,M A B M A C M C B≤ +

Fakt 1. M (Wr;Ws) jest metryką.
Dowód:
1. Jeżeli Wr = Ws, to z warunku równości wektorów wiemy, że 1 ( ),i n ri siW W≤ ≤∀ =  
wobec tego 1 0,rin si iw w≤ ≤∀ − = więc 

1

1  = 0
2

n

ri si
i

w w
=

−∑ , czyli ( ); 0M =r sW W . 

Gdy ( ); 0M =r sW W , czyli 
1

1  = 0
2

n

ri si
i

w w
=

−∑ , to z własności wartości bezwzględnej wie-
my, że 1 0,rin si iw w≤ ≤∀ − = więc 1 ( ),i n ri siW W≤ ≤∀ =  czyli Wr = Ws.

2. Aby pokazać, że zdefiniowana w powyższy sposób relacja M jest symetryczna, tzn. 

( ) ( ); ;s rM M=r sW W W W , należy odwołać się bezpośrednio do własności wartości 
bezwzględnej. Skoro 1 ,ri si si rii n w w w w≤ ≤ =∀ − −  to 

1 1

1 1 = 
2 2

n n

ri si si ri
i i

w w w w
= =

− −∑ ∑ , 
czyli ( ) ( ); ;s rM M=r sW W W W .

3. Weźmy dowolne wektory W1,W2,W3, należące do przestrzeni Rn. Aby pokazać, że 

( ) ( ) ( )1 21 3 32, , ,M M M≤ +W W W W W W  skorzystamy z własności wartości bezwzględ-
nej:  , ( )a b R a a bb∈∀ + ≤ + , podstawiając 1 i n≤ ≤∀ 1 3i ia w w−=  i  3 2i ib w w−=  otrzy-
mujemy 1 2 1 3 3 21 )( i i i i in ii w w w w w w≤ ≤ ≤∀ − −+− , co, po prostych przekształce-
niach algebraicznych, można przedstawić jako 1 2 1 3 3 2

1 1 1

1 1 1  
2 2 2

n n n

i i i i i i
i i i

w w w w w w
= = =

− −≤ −+∑ ∑ ∑ , 
czyli ( ) ( ) ( )1 21 3 32, , ,M M M≤ +W W W W W W .

Oznacza to, że określona w  sposób (3) metryka M jest poprawnie skonstruowana 
i spełnia warunki metryki, c.n.d.

Tak określona metryka pozwala określić skalę nieefektywności dotychczasowej 
sprzedaży, tzn. określa na jakiej części obszaru kraju sprzedaż należałoby zwiększyć, 
aby dojść do co najmniej obecnego poziomu przeciętnego udziału w rynku. Jest oczy-
wiste, że obszarom, gdzie wagi sprzedaży produktu Ws są niższe niż wagi rynku (składo-
we wektora Wr,) odpowiadają inne obszary, gdzie sprzedaż jest wyższa niż wynikałoby 
to ze składowych wektora Wr, co nie oznacza bynajmniej, że plan sprzedaży należałoby 
tam natychmiast zmniejszyć. Przyjmujemy po prostu, że w regionach, gdzie penetracja 
jest wyższa od przeciętnej, zostały wykorzystane dodatkowe (poza pojemnością ryn-
ku) czynniki sprzyjające zwiększeniu sprzedaży wynikające ze słabości konkurentów 
spowodowanej na przykład niewystarczającymi nakładami promocyjnymi lub nieod-
powiednią obsługą. 

Ze względu na to, że przedmiotem rozważań są wektory, dla których 
1

 1si

n

i
w

=

=∑ , to 
zdefiniowana powyżej metryka M przyjmuje jedynie wartości z przedziału 0,  1〈 〉 , co 
zostanie pokazane poniżej.
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Fakt 2. Dla dowolnej pary wektorów wag metryka M przyjmuje wartości z prze-
działu 0,  1〈 〉 .

Dowód:
Rozważmy dwa wektory wag A  i  B. Warunek 1. metryki gwarantuje nam, że 

( ),   0 M A B A B= ⇔ = , więc wartość zero jest dopuszczalna. Z  definicji metryki M 
wiemy, że ( ),M A B = 

1

1
2

n

i i
i

a b
=

−∑ , więc jako suma wartości bezwzględnych zawsze jest nie-
ujemna. Pozostaje pokazać, że dla dowolnych wektorów o własności 

1
 1

n

i
ix

=

=∑
 
wartość me-

tryki 1M ≤ . Aby to pokazać, wprowadzamy wektor zerowy [ ]0,0,...,0θ =  i korzystamy 
z nierówności trójkąta: ( ) ( ) ( ),  ,   ,M A B M A M Bθ θ≤ + .

Wtedy rozwijając prawą stronę nierówności zgodnie z  definicją M mamy: 
( ) ( )

1 1 1 1

1 1 1 1,  1 1 1
2 2 2 2

n n n n

i i i i
i i i i

a b aM A B b
= = = =

 + = + = + = 
 

≤ ∑ ∑ ∑ ∑ . Pominięcie wartości bezwzględnych przy 
sumowaniu wynika z nieujemności składowych wektorów wag. Do zakończenia dowo-
du należy jeszcze wskazać, że istnieje sytuacja, kiedy metryka M osiągnie wartość 1. Wy-
stąpi to w  przypadku zdegenerowanych wektorów, które będą miały tylko po jednej 
niezerowej składowej równej 1, występującej na różnych miejscach, c.n.d.

Oczywiście przypadek, w którym cała sprzedaż krajowa koncentruje się na jednym 
terytorium, raczej nie występuje w praktyce, a gdyby wystąpił, to zagadnienie podzia-
łu planu sprzedaży na terytoria byłoby zupełnie bezużyteczne. Na podstawie faktu 2. 
można zwrócić uwagę na kolejną zaletę wprowadzanej metryki, jaką jest możliwość jej 
interpretacji jako części terytorium kraju. Wynika to bezpośrednio ze zbioru wartości 
przyjmowanego przez metrykę M.

Warto zauważyć, że tak zdefiniowana metryka M dobrze określa, w jakiej części kraju 
składowe wektora Ws są mniejsze niż odpowiadające im składowe wektora Wr, co jest klu-
czowe dla dalszych rozważań. Jeżeli przyjmiemy, że przeciętny dla kraju udział w rynku 
stanowi punkt odniesienia jako sprawiedliwy udział (pojęcie analogiczne do tzw. fair sha-
re1), jaki można na danym rynku osiągnąć, to wartość metryki M można interpretować jako 
część obszaru kraju, na którym sprzedaż była prowadzona w  sposób niezadowalający. 
Można użyć wobec określonej przez metrykę M części rynku krajowego określenia niespe-
netrowany, co odpowiada (jako dopełnienie) definicji rynku spenetrowanego [Kotler 2005 
str. 144]. Innymi słowy wartość metryki M wskazuje, w jakiej części rynku krajowego tkwi 
możliwość dodatkowego wzrostu sprzedaży ze względu na słabe wyniki dotychczasowej 
sprzedaży w tych regionach.

1 Pojęcie fair share index jest jedną z miar stosowanych  w opisie sytuacji rynkowej, np. sieci  handlowej, okre-
ślającą stopień realizacji uczciwego udziału w rynku. Oblicza się go (tak jak penetrację), dzieląc np. udział firmy 
w sprzedaży krajowej przez udział przedsiębiorstwa w powierzchni handlowej w kraju.
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Wykres 1. Przykładowe wzajemne położenie wektorów Ws i Wr

Źródło: dane przykładowe opracowane przez autora.

Na wykresie 1 przedstawiono przykładowe położenie wektorów Ws i Wr dla 6 regio-
nów uszeregowanych malejąco według wielkości docelowego rynku. Aby uzasadnić, że 
metryka M dobrze określa część kraju, na której można zwiększyć sprzedaż przez zasto-
sowanie lepszego modelu planowania, należy przeanalizować wykres 2, sporządzony 
dla tych samych danych. Można na nim zauważyć dwa obszary: po lewej stronie obszar 
składający się z regionów 1., 4., 5., 6., w których penetracja rynku jest powyżej 100% oraz 
obszar po prawej stronie (regiony 2., 3.), na którym penetracja jest poniżej 100%.
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Wykres 2. Obszary wysokiej i niskiej penetracji rynku na podstawie wzajemnego położenia 
wektorów Ws i Wr

Źródło: dane przykładowe opracowane przez autora.

Składowe wektorów wag rynku Wr i sprzedaży Ws, które są zobrazowane na wykre-
sach:

[ ]0,25 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05r =W
[ ]0,35 0,1 0,05 0,2 0,15 0,15=sW .

Obliczona zgodnie ze wzorem (3) wartość metryki M dla tych wektorów wyno-
si: ( );M r sW W = 0,3. Analizując składowe obu wektorów oraz przedstawione wykresy 
można zauważyć, że w regionach 2. i 3. pojemność rynku jest niewykorzystana. W re-
gionie 2., w którym wielkość rynku docelowego stanowi 25% całego rynku krajowego 
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sprzedaje się tylko 10% całej krajowej sprzedaży produktu, natomiast w regionie 3., stano-
wiącym 20% docelowego rynku krajowego, sprzedaż sięga ledwie 5% krajowej wielkości 
sprzedaży. 

Oczywiście wartości procentowe – składowe wektorów Wr i Ws, są liczone od różnych 
podstaw, więc odejmowanie ich bezpośrednio nie ma sensu matematycznego, ale jest 
wielkość ekonomiczna łącząca te ułamki, mianowicie udział w rynku krajowym. Jeżeli 
przyjmiemy założenie, że obecny udział produktu w rynku krajowym określa właściwy 
docelowy poziom nasycenia rynku produktem, to możemy oszacować, na jakiej części 
kraju sprzedaż jest statystycznie zerowa. Wielkość ta będzie się składała z części tych 
regionów, w których penetracja jest poniżej 100%.

Innym argumentem pokazującym wielkość niewykorzystanego rynku krajowego 
jest powołanie się na metodę wyliczania penetracji na podstawie wektorów Wr i  Ws. 
Przykładowo penetracja w  regionie 2. wynosi 2

2
2

0,1 40%
0,25

s

r

wt
w

= = = , co oznacza, że 60% 
regionu 2. jest niespenetrowane, czyli statystycznie nic się w większej części tego re-
gionu nie sprzedaje. Gdy obliczy się wielkość niespenetrowanej części regionu 2., to 

*60% 25%  15%=  rynku krajowego, co zgodnie z oczekiwaniami, odpowiada proste-
mu odjęciu odpowiednich wag Wr i Wswr2–ws2 = 25%–10% = 15% . Analogiczne wylicze-
nie można pokazać dla 3. regionu, gdzie penetracja wynosi 3

3
3

0,05 25%
0,2

s

r

wt
w

= = = , a niespe-
netrowana część rynku 20% * 75% = 15% = 20%–5%.

Powyższe wyliczenie potwierdza to, co łatwo można odczytać z wykresu i analizy wek-
torów, a mianowicie, że w przytoczonym przykładzie niedostatecznie wykorzystana część 
rynku krajowego wynosi 30% i jest zgodna z obliczoną dla wektorów wag Ws i Wr wartością 
metryki M. Potwierdza to celowość zastosowania wprowadzonej metryki M i pozwala na 
szybkie określenie wielkości niespenetrowanej części rynku. W opisanym przykładzie wy-
nosi ona 30%, co można interpretować jako zaniechanie sprzedaży na 30% terytorium kraju.

Podsumowanie

Reasumując należy zauważyć, że wprowadzona metryka M jest poprawna pod wzglę-
dem formalnym, a także zgodna z  intuicją, gdyż szacuje jaka część docelowego rynku 
krajowego jest jeszcze niewystarczająco spenetrowana przez handlowców. Dokonane 
przy jej pomocy oszacowanie może być traktowane jako pomiar wielkości rezerw tkwią-
cych w dotychczasowym wolumenie sprzedaży. 

Przy planowaniu sprzedaży w  regionach na kolejne okresy obrachunkowe moż-
na dostosować regionalne plany sprzedażowe do pojemności rynków w tych terenach. 
Przykładowa metoda zróżnicowania przyrostu planów sprzedaży w regionach w oparciu 
o  dane rynkowe została wcześniej pokazana u M. Wojciela [2009, ss. 537–541]. Pozwala 
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ona wykorzystać wiedzę o skali niedostatecznej penetracji rynku do ustalenia przeciętne-
go przyrostu planu sprzedaży w skali kraju w kolejnym okresie, a następnie na rozłożenie 
planowanego przyrostu sprzedaży tak, aby rozwijać dynamicznie sprzedaż w regionach 
o niskiej penetracji, nie narzucając jednocześnie zbyt wysokich planów regionom o wy-
sokiej penetracji. Dostosowanie wielkości regionalnych planów sprzedaży do pojemności 
rynków w tych regionach poprawia efektywność planowania, a co za tym idzie – zwiększa 
przychody przedsiębiorstwa.

W praktyce gospodarczej określenie wielkości słabo spenetrowanego rynku w skali 
kraju oraz jego lokalizacji w regionach może posłużyć nie tylko do zróżnicowania przy-
rostu planów sprzedażowych dla poszczególnych regionów, ale także być wskazówką 
do dostosowania alokacji regionalnych budżetów na wydatki promocyjne do penetracji 
rynku oraz założonych celów sprzedaży.
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Możliwości wykorzystania franczyzy produkcyjnej 
w przedsiębiorstwach piekarsko-cukierniczych sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw

Possibilities of using the production franchise in the bakery  
and confectionery enterprises of the small and medium 
enterprises sector

Abstract: In this article is discussed the possibility of using the production franchise in the 

bakery and confectionery enterprises of the small and medium enterprises (SME) sector in 

the light of own research.

The state of knowledge on the production franchise contained in scientific publications is limited 

to the formulation of its essence or indication of the departments industry in which it is practiced. 

Production franchise lies in the fact that the franchise does not only perform commercial or service 

activities, but himself produces certain goods according to technology provided by the franchisor.

The reasons for undertaking research in the area of the possibility of using the production fran-

chise in the bakery and confectionery enterprises of the SME sector were, among others: the in-

dustry crisis and the lack of research on the production franchise in manufacturing companies.

Many small and medium enterprises are not prepared to compete in such aspects as wide 

and diverse assortment, marketing, sales techniques, and personnel management.

The article attempts to answer the question is it possible and justified to use the production 

franchise in the bakery and confectionery enterprises of the SME sector in Poland.

Key words: production franchise, SME sector, bakery and confectionery enterprises, benefits, 

management
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Wstęp 

Przyczynkiem do podjęcia tematu artykułu był w pierwszej kolejności kryzys branżowy. 
Obecnie nie następuje oczekiwany rozwój małych i  średnich przedsiębiorstw produk-
cyjnych branży piekarsko-cukierniczej, a polskie marki nie są znane zagranicą. Istnieje 
także problem ograniczonych możliwości produkcyjnych. Sytuacja w branży jest trudna 
i z roku na rok się pogarsza. Rocznie upada około 300 piekarnio-cukierni i, jak twierdzą 
eksperci, tendencja ta będzie się utrzymywała. Zmieniające się warunki w  otoczeniu 
wymuszają na przedsiębiorstwach branży piekarsko-cukierniczej wprowadzanie zmian. 
Pojedyncze zakłady produkcyjne nie są jednak w stanie samodzielnie rozwiązać prob-
lemów branżowych ani wpływać na trendy żywieniowe. Nie ma prawidłowej współpra-
cy wewnątrzbranżowej, firmy agresywnie konkurują ceną. Kryzys pogłębia pojawianie 
się na rynku nowych zagranicznych przedsiębiorstw, które dysponują dużym kapitałem 
[Werpachowski 2011, s. 330].

W literaturze światowej, jak i polskiej, już od wielu lat poświęca się wiele uwagi tema-
towi franczyzy. Są to opracowania stricte prawne oraz z zakresu ekonomii i zarządzania. 
Stan wiedzy na temat franczyzy stricte produkcyjnej zawarty w publikacjach naukowych 
ogranicza się do sformułowania jej istoty czy wskazania działów przemysłu, w której jest 
ona praktykowana. Wiedza na temat, która jest m.in. przedmiotem artykułu zawarta 
w polskiej czy obcej literaturze jest znikoma i niedostateczna, pomimo że tematyka tej 
formy ekonomiczno-prawnej jest bardzo istotna z punktu widzenia wzrostu innowacyj-
ności przedsiębiorstw. W  dotychczasowym dorobku naukowym nie przeprowadzono 
badań dotyczących możliwości wykorzystania franczyzy produkcyjnej w przedsiębior-
stwach piekarsko-cukierniczych [Ziółkowska 2014, s. 71]. 

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie czy możliwe i zasadne jest wykorzystanie 
franczyzy produkcyjnej w przedsiębiorstwach piekarsko-cukierniczych sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce.

Badaniami objęto 190 przedsiębiorstw. Podczas analiz brano pod uwagę istotne in-
formacje związane z sytuacją branży piekarsko-cukierniczej w kraju, takie jak: wielkość 
produkcji i  eksportu, sytuację makroekonomiczną, potencjał przedsiębiorstw, przy-
wództwo, procesy i  wyniki, ocenę uzyskanych rezultatów ekonomiczno-finansowych, 
asortyment i ilość produkowanych wyrobów, preferencje strategiczne przedsiębiorstw, 
działalność innowacyjno-wdrożeniową, wdrożone systemy zarządzania, spełnianie 
standardów unijnych w  zakresie wymagań dotyczących wyrobów i  usług, spełnianie 
innych formalno-prawnych wymagań itp. Artykuł obejmuje swym zakresem przede 
wszystkim zagadnienia związane z zaletami oraz wadami i barierami współpracy na za-
sadzie franczyzy produkcyjnej.
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Franczyza produkcyjna

W  literaturze przedmiotu franczyza definiowana jest rozmaicie. Jedną z  najobszerniej-
szych, a zarazem zawierającą pewne elementy wspólne dla wszystkich rodzajów franczyz 
jest definicja franczyzy zawarta w Europejskim Kodeksie Etyki Franczyzy (ustanowionym 
przez członków Europejskiej Federacji Franczyzy w 1990 roku): „Franczyza to system sprze-
daży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomię-
dzy prawnie i finansowo odrębnymi, niezależnymi przedsiębiorstwami – franczyzodawcą 
i jego indywidualnymi franczyzobiorcami” [Europejski Kodeks Etyki Franczyzy 1990].

W literaturze amerykańskiej brak jest typowych definicji pojęcia franczyzy. Badacze 
skupiają się głównie na zagadnieniach związanych z praktyką gospodarczą, a dyskusje 
nad ostatecznym kształtem teoretycznym pojęcia nadal trwają.

W  klasyfikacji europejskiej według Rozporządzenia Komisji Europejskiej wyróżnia-
my cztery rodzaje franczyzy: handlową, usługową, produkcyjną oraz mieszaną [Rozpo-
rządzenie Komisji Europejskiej… 1988, s. 359]. W praktyce gospodarczej Stanów Zjedno-
czonych Ameryki za właściwy uznaje się podział na franczyzę: handlową (distribution 
franchising), usługową (service franchising), produkcyjną (przemysłową; production/in-
dustrial franchising) i mieszaną – franczyza handlowa (product distribution franchising) 
oraz franczyza usługowa (business format franchising) [Ziółkowska 2014, s. 10].

Istota franczyzy produkcyjnej polega na tym, że „franczyzobiorca nie prowadzi 
wyłącznie działalności handlowej lub usługowej, lecz sam wytwarza określone towary 
według udostępnionej mu przez franczyzodawcę technologii. Towary te są następnie 
sprzedawane z zastosowaniem znaku towarowego i innych charakterystycznych ozna-
czeń franczyzodawcy” [Rozporządzenie Komisji Europejskiej… 1988, s. 359].

Ten rodzaj współpracy franczyzowej występuje głównie w produkcji takich towarów 
jak: artykuły stolarskie, okna i drzwi, szafy oraz napoje gazowane.

Zastosowanie franczyzy w Polsce, Europie oraz wybranych 
krajach świata

Rynek franczyzy w Polsce składa się w 56% z sieci usługowych (franczyza usługowa) oraz w 44% 
z sieci handlowych (franczyza handlowa). W sieciach usługowych dominują następujące branże: 
gastronomia, edukacja, moda i fitness, usługi dla biznesu i Internet oraz usługi dla klientów in-
dywidualnych. Wymienione branże tworzą aż 91% sieci usługowych. Sieci handlowe natomiast 
tworzone są przez sklepy odzieżowe, spożywcze i przemysłowe, apteki oraz systemy sprzeda-
ży dla domu i ogrodu. Stanowią one 86% sieci handlowych [Rzeczycka, Golawska-Witkowska 
2014, s. 45]. W Polsce nie funkcjonują przedsiębiorstwa w ramach franczyzy produkcyjnej.
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W Europie rynek franczyzy składa się z sieci usługowych i handlowych z różnicami 
udziału procentowego w poszczególnych państwach Europy.

Rynek franczyzy  Stanów Zjednoczonych Ameryki składa się w 82% z franczyzy usłu-
gowej (business format franchising) i  18% franczyzy handlowej (product distribution 
franchising). Franczyza występuje w takich branżach jak: gastronomia (restauracje szyb-
kiej obsługi) (28%), usługi dla biznesu (19%), handel (19%), usługi dla klientów indywi-
dualnych (16%), automoto (6%), pośrednictwo nieruchomości (5%), budownictwo (5%), 
edukacja (2%) [Rozporządzenie Komisji Europejskiej… 1988, s. 359].

Wybrane korzyści jakie generuje franczyza z perspektywy 
przedsiębiorstwa

Wiele małych i średnich przedsiębiorstw nie jest przygotowanych do konkurencji w takich 
aspektach jak: szeroki i różnorodny asortyment, techniczne i procesowe aspekty produkcji, 
marketing, techniki sprzedaży, kierowanie personelem itp. Do osiągnięcia sukcesu na ryn-
ku niezbędna staje się współpraca z dobrze prosperującymi podmiotami gospodarczymi. 
Jedną z nowatorskich strategii działania przedsiębiorstw w tym względzie jest franczyza: 

 – stanowi nowatorski model biznesowy, tj. szczególny rodzaj więzi gospodarczej, któ-
ra pozwala na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej pojedynczego przedsiębiorstwa, 
przynosi wymierne korzyści obydwu partnerom oraz stwarza możliwości wykorzysta-
nia efektów synergicznych;

 – uważana jest za jedną z najbardziej efektywnych form kooperacji przedsiębiorstw, 
polegającą na łączeniu się w sieć i korzystaniu ze znanej marki ułatwiając sobie rozwój 
i walkę z konkurencją; 

 – zapewnia niskie koszty podjęcia i prowadzenia działalności opartej na zaangażowa-
niu rodzimego kapitału oraz poczucia własnej niezależności;

 – stwarza warunki do uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej, pokonania barier 
związanych z dostępem do kapitału, wykorzystania sprawdzonych pomysłów, rozwią-
zań i procedur oraz know-how.

Sytuacja branży piekarsko-cukierniczej i kierunki  
jej rozwoju

Sektor spożywczy należy do najważniejszych i najszybciej rozwijających się dziedzin w pol-
skiej gospodarce. Jego udział w wartości sprzedaży całego krajowego przemysłu wynosi 
ok. 24% i jest ok. 9 punktów procentowych wyższy niż w 15 krajach Unii Europejskiej, gdzie 
wynosi on średnio 15%. Polska oferuje duży potencjał dla produkcji żywności. W  ciągu 
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ostatnich 25 lat polski sektor spożywczy przeszedł znaczące przeobrażenia. Stanowił jedną 
z branż, które najszybciej odrodziły się po kryzysie związanym z transformacją ustrojową, 
stając się jednocześnie ważnym stymulatorem wzrostu gospodarczego. Dzięki stałemu 
rozwojowi technicznemu, technologicznemu i organizacyjnemu sektora Polska weszła do 
czołówki nowoczesnych i  innowacyjnych europejskich producentów żywności. Efektem 
tego jest m.in. niezwykły sukces eksportowy polskich przedsiębiorstw. Dalszy rozwój sek-
tora możliwy jest także dzięki tworzeniu polskiej marki żywności na rynkach zagranicznych 
[Żmijewska 2015, s. 133]. Żadna z branż spożywczych nie notuje jednak istotnej przewagi 
nad innymi i żadna nie jest zdecydowanym liderem polskiego sektora spożywczego, żad-
nej więc nie można uznać za lokomotywę rozwoju sektora na skalę Europy lub regionu. 

Od blisko 20 lat w sektorze zauważalna jest postępująca koncentracja i konsolida-
cja działalności produkcyjnej wynikająca z dążenia grup kapitałowych oraz firm-liderów 
poszczególnych branż do redukcji kosztów i zwiększania konkurencyjności na rynkach 
międzynarodowych. W porównaniu z gospodarkami europejskimi stopień konsolidacji 
polskiego sektora spożywczego, w  szczególności branży piekarsko-cukierniczej, jest 
wciąż bardzo niski. W kolejnych latach można oczekiwać kontynuacji tego procesu przez 
dalsze fuzje i przejęcia. Procesy konsolidacyjne w Polsce zauważalne są jedynie wśród 
dużych przedsiębiorstw. Największe koncerny zademonstrowały, że przyjęcie właściwej 
strategii związanej z procesami konsolidacyjnymi umożliwiło im uporanie się ze skutka-
mi nękającego światową gospodarkę kryzysu finansowego oraz wzrost obrotów o kilka-
dziesiąt mln złotych rocznie. Zauważalnie wzrasta znaczenie przedsiębiorstw dużych, 
natomiast pozycja firm małych i średnich ulega ograniczeniu. 

Ze względu na specyficzne cechy przetwórstwa żywności (duża pracochłonność, sil-
ne powiązania z rynkiem lokalnym, znaczna różnorodność asortymentowa, krótkoseryj-
ność produkcji) procesy konsolidacji nie obejmują sektora MŚP [Departament Informacji 
Gospodarczej 2013]. 

Branża piekarsko-cukiernicza stanowi bardzo istotną gałąź sektora spożywczego. Jej 
aktualna sytuacja jest jednak zdecydowanie niekorzystna. Pogarszająca się kondycja zakła-
dów produkcyjnych przejawia się obniżaniem wolumenu sprzedaży i wolnymi mocami pro-
dukcyjnymi, słabnącą rentownością oraz brakiem środków i zdolności do prowadzenia in-
westycji. Rynek piekarsko-cukierniczy w Polsce ponadto jest bardzo rozdrobniony. Według 
danych z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów żaden z liderów małych i średnich 
przedsiębiorstw nie kontroluje nawet 2% rynku. Obok dużych przedsiębiorstw działają licz-
ne małe piekarnie, które stopniowo przechodzą w niebyt. Szacuje się, że rocznie upada około 
300 piekarnio-cukierni i, jak twierdzą eksperci, tendencja ta będzie się utrzymywała. Wśród 
upadających przedsiębiorstw są niestety zakłady, które miały długoletnią tradycję, lecz nie 
wy-trzymały nasilającej się konkurencji. W branży można również zauważyć również brak 
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chętnych do pracy, jak i nauki zawodu piekarza-cukiernika. Piekarze podkreślają, że ich bran-
ża jest w coraz gorszym stanie. Zdaniem polskich producentów rzemieślniczych polski kon-
sument nie ma wiedzy na temat atutów chleba dobrej jakości. Coraz częściej przez kontrahen-
tów wybierane jest pieczywo mrożone, takie które jest jeszcze ciepłe bezpośrednio po zakupie 
w sklepach sieciowych tj. Biedronka czy Lidl. Jednak wypieki oferowane w sieciach handlo-
wych nie mają wiele wspólnego z pieczywem wytwarzanym w piekarni rzemieślniczej. Jakość 
i walory organoleptyczne pieczywa oferowanego przez sieciówki jest nieporównywalna.

Efekty złej kondycji tej branży widoczne są nie tylko w wolumenie sprzedaży, ale również 
w słabnącej rentowności piekarni. Niezbędne są zatem zmiany w podejściu tych przedsię-
biorstw i zajęcie się przyczynami kryzysu w taki sposób, aby w sposób świadomy i zorgani-
zowany odbudować branżę. Do najważniejszych barier rozwoju przedsiębiorstw omawianej 
branży należą: szara strefa, brak prawidłowej współpracy wewnątrz branży oraz zła współ-
praca przedsiębiorstw tego sektora z hipermarketami [Diagnoza branży piekarniczej cz. 1]. 

Pod pojęciem szarej sfery należy rozumieć: nieewidencjonowanie (w całości lub częś-
ciowo) zakupu surowców i sprzedaży produktów, niespełnianie wymogów zdrowotnych 
i  jakościowych (nierespektowanie norm oraz nieponoszenie kosztów w  tym zakresie), 
przewaga w uzyskaniu dobrej lokalizacji punktów handlowych, często nie spełniających 
norm sanitarnych, niepłacenie podatków i  świadczeń społecznych od pracowników 
oraz niepłacenie innych rodzajów podatków. Jak podaje Zespół Badawczy Integracja 
(ZBI), nie ma danych, które określałby jednoznacznie całkowitą wielkość rynku pieczywa 
w Polsce. Szacunkowe wartości podawane w raportach są różne i wskazują na znaczne 
rozbieżności w ocenie wartości polskiego piekarnictwa, niemniej jednak z badań prze-
prowadzony przez ZBI wynika, że szara strefa jest bardzo poważnym problemem zarów-
no dla branży, jak i budżetu państwa.

Kontynuując omówienie zasadniczych barier rozwoju branży, należy wskazać, że 
główną przyczyną niepowodzeń współpracy przedsiębiorstw analizowanej branży jest 
mentalność nierozwojowa wśród niektórych producentów, która nastawia ich przeciw-
ko wspólnym przedsięwzięciom. Mentalność taką charakteryzuje podejście zasadniczo 
nieufne, że trzeba być zdanym na samego siebie. Brak współpracy wewnątrzbranżowej 
sprawia, że nie tylko nie można przeciwstawiać się negatywnym zjawiskom tkwiącym 
w branży, ale również podjąć aktywnych, ogólnopolskich kampanii o walorach pieczy-
wa, które umacniałyby pozycję pieczywa w koszyku klienta. Ponadto pojedyncze pie-
karnie nie są w  stanie samodzielnie rozwiązać problemów branżowych ani wpływać 
na trendy żywieniowe. Tylko przez podjęcie wspólnych działań możliwe jest świadome 
i skuteczne wpływanie na obecną i przyszłą sytuację w branży.

Kolejną istotną barierą jest zła współpraca z  hipermarketami. Zdecydowana więk-
szość piekarzy twierdzi, że nie układa się im ona prawidłowo. Na stan złej współpracy 
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z  hipermarketami wpływa kilka czynników. Po pierwsze, hipermarkety wykorzystują 
pieczywo jako produkt do przyciągania klientów, w związku z tym nie oczekują zysków 
z tej sprzedaży i stosują bardzo niskie ceny. Po drugie, sieciówki mają dość duże obroty 
i posiadają tak dużą siłę przetargową, że są w stanie wymusić na niektórych producen-
tach wyroby o bardzo niskich cenach. Po trzecie, pomimo zawiązywania różnych poro-
zumień w branży, zawsze znajdzie się taki producent, który ulegnie presji hipermarketu 
i dostosuje się do jego wymogów.

Wymienione wyżej destymulanty są tymi, które są najbardziej uwypuklane przez 
producentów funkcjonujących w branży. Niemniej jednak istnieją jeszcze inne bariery 
utrudniające funkcjonowanie przedsiębiorstw w analizowanym sektorze takie jak [Diag-
noza branży piekarniczej cz. 2]:

 – rozwiązania prawno-ekonomiczne (wysokość podatków, regulacje prawne doty-
czące prowadzenia działalności gospodarczej, regulacje prawne dotyczące branży, 
zatrudnienia pracowników, wysokie koszty zatrudnienia pracowników);

 – pojawienie się zagranicznych przedsiębiorstw dysponujących dużym kapitałem;
Tymczasem polskie wyroby piekarsko-cukiernicze są cenione nie tylko w  Polsce, 

alei zagranicą jako posiadające doskonałe walory nie tylko smakowe, ale i zdrowotne. 
Potencjał adaptacyjny tej branży sektora spożywczego jest więc niewykorzystywany 
przede wszystkim na arenie międzynarodowej przez małe i średnie rodzime przedsię-
biorstwa. Zakłady produkcyjne zamiast powstawać są zamykane i likwidowane, podczas 
gdy potencjał wytwórczy jest aprobowany, tak aby zmniejszyć import. Brakuje nowo-
czesnych zakładów produkcyjnych. Powyższe niesie za sobą nieodwracalne skutki dla 
gospodarki, w której małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają kluczową i dominującą 
rolę. Polscy przedsiębiorcy w fazie powstania lub przedpowstania nie są w stanie w krót-
kim czasie podołać przedsięwzięciu jakim jest otwarcie zakładu produkcyjnego (z pełną 
bardzo złożoną infrastrukturą i  skomplikowanymi procesami), tak więc obserwuje się 
brak perspektyw na rozwój i innowacje w przetwórstwie wtórnym jakim jest branża pie-
karsko-cukiernicza polskiego przemysłu spożywczego. Budowa zakładów niesie za sobą 
ogromne koszty, stąd zauważalny jest spadek zainteresowania przedsiębiorców firmami 
produkcyjnymi, co negatywnie wpływa na perspektywy rozwoju polskiej gospodarki. 

Zakres podmiotowy badań własnych

Część empiryczna została opracowana na podstawie wyników badań przeprowa-
dzonych wśród przedstawicieli kadry kierowniczej przedsiębiorstw z  branży pie-
karsko-cukierniczej. Badania realizowane były metodą ankietową. Przeprowadzono 
je w 2015  roku, objęto ogółem 190 przedsiębiorstw, to jest firmy z sektora małych 
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i  średnich przedsiębiorstw z  uwzględnieniem podziału na: małe (zatrudniające od 
10–49 pracowników) oraz średnie (zatrudniające powyżej 50, pracowników nie prze-
kraczając ilości 249 osób). 

Wśród przedsiębiorstw minimalna liczebność próby wyliczona została według wzoru:

minimalna liczebność próby,
wielkość populacji, z  której brana jest próba (13  034 przedsiębiorstw według 

PKD 10.71.Z (stan na dzień 30.06.2015 r.)),
 wartość dystrybuanty odczytana z tablic rozkładu normalnego wynosi 1,96, 

wielkość frakcji; ponieważ nie jest znana wielkość frakcji, w populacji przyjęto dla  
wartość 0,5),

założony błąd maksymalny na poziomie 7%, czyli 0,07.

Po zaokrągleniu jest 190 przedsiębiorstw.
Wyniki badań opracowywane zostały z wykorzystaniem programu PS IMAGO PRO 4, 

PS IMAGO 4, IBM SPSS Statistics. Przyjęcie wyżej wymienionych założeń dotyczących 
liczności próby i okresu badań pozwoliło na wykorzystanie metod statystycznych nie-
zbędnych do merytorycznej oceny zebranych danych.

Spośród zadeklarowanych przeciwników franczyzy aż 37 ze 111 nie wie, na czym 
opiera się system franczyzowy. Pewne obawy związane z  systemem franczyzowym 
w Polsce, w szczególności, że nie jest on praktykowany w firmach produkcyjnych w kra-
ju, ma 40 na 111 przedsiębiorców. Inne powody wskazuje 15 ze 111 przedsiębiorców, lecz 
nie podaje dodatkowych wyjaśnień, a  19 ze 111 przeciwników w  ogóle nie uzasadnia 
powodów negowania franczyzy produkcyjnej.
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Tabela 1. Możliwość rozwoju przy zastosowaniu franczyzy produkcyjnej

Źródło: badania własne.

W  grupie respondentów deklarujących gotowość do przystąpienia do systemu 
franczyzy produkcyjnej jako franczyzodawcy za wprowadzeniem takiego sposobu re-
alizowania produkcji opowiedziało się 56 firm, a  przeciwko było ich 78. Spośród 190 
przedsiębiorstw około 30% nie widzi swojego przedsiębiorstwa jako franczyzy. Z gru-
py potencjalnych franczyzodawców 66 przedsiębiorstw zadeklarowało się jako prze-
ciwnych franczyzie, a  70 respondentów było za przystąpieniem do systemu. Spośród 
190 przedsiębiorstw 54 nie jest zainteresowanych przystąpieniem do sytemu franczyzo-
wego jako franczyzobiorca. Brak jednoznacznego wyboru wariantu działania jako fran-
czyzodawca lub franczyzobiorca zaobserwowano w około 30% przypadków.

Równocześnie na uwagę zasługuje fakt, że nawet ci, którzy zadeklarowali goto-
wość zaangażowania się w prowadzenie działalności gospodarczej przy zastosowaniu 
franczyzy produkcyjnej, w 14 na 70 przypadków nie wiedzą, na czym opiera się system 
franczyzowy. Aż 8 na 70 badanych ma obawy związane z  faktem, że system franczy-
zy produkcyjnej nie jest praktykowany w naszym kraju. Głównym czynnikiem zachęty 
do spróbowania tego rozwiązania jest oczekiwanie poprawy warunków ekonomiczno-
finansowych firmy. Nie bez znaczenia dla franczyzodawcy, będącego zadeklarowanym 
przeciwnikiem franczyzy, jest szansa na dodatkowe źródło dochodów w postaci opłaty 
wstępnej i opłat bieżących oraz relatywnie szerokie możliwości rozwoju. W ich ocenie 
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franczyza pozwoliłaby na zwiększenie udziału w rynku i dałaby szerokie możliwości roz-
woju działalności. Pozytywny aspekt w ich ocenie polegałby na uzyskaniu efektu rozpo-
znawalności marki franczyzodawcy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Mniejszą 
wagę przywiązują oni do minimalizowania kosztów prowadzenia działalności czy rozwoju 
polskiego przemysłu spożywczego. Przeciwnicy franczyzy produkcyjnej widzą również 
możliwość minimalizowania problemów wynikających z zarządzania zasobami ludzkimi. 

Wykres 1. Zalety franczyzy produkcyjnej z punktu widzenia franczyzodawcy

Źródło: badania własne.

Do zalet franczyzy produkcyjnej zaliczyć należy przede wszystkim rozpoznawalność 
marki franczyzodawcy, rosnący udział w rynku i poprawę warunków ekonomiczno-finanso-
wych. Z punktu widzenia gospodarki franczyza rozwija polski przemysł spożywczy i popra-
wia warunki ekonomiczne. Przeciwnicy franczyzy podkreślają poprawę warunków ekono-
miczno-finansowych poprzez dodatkowe źródło dochodów i działalność rozwijającą polski 
przemysł. Podkreśla się także szerokie możliwości działalności i rosnący udział w rynku.

Z punktu widzenia franczyzodawcy ważna jest rozpoznawalność marki franczyzo-
dawcy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, co pozwala na zwiększenie udziału 
w rynku i dalszy rozwój. Optymistycznie zakładają oni, że ich udział w produkcji na ry-
nek będzie systematycznie rósł, co poprawi warunki ekonomiczno-finansowe i stanowić 
będzie przyczynek do rozwoju działalności polskiego przemysłu spożywczego. Przewi-
dują, że jako franczyzodawcy pozyskają dodatkowe źródło dochodów i ograniczą dzia-
łania konkurencji. Część respondentów widzi w tym szansę na wdrażanie innowacji m.in. 
poprzez rozbudowę systemu informacyjnego. W przypadku tej grupy przedsiębiorstw 
ankietowani przykładali mniejszą wagę do minimalizacji kosztów prowadzenia aktual-
nie działalności gospodarczej.
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Wykres 2. Zalety franczyzy produkcyjnej z punktu widzenia franczyzobiorcy

Źródło: badania własne.

Analizując wyniki badań z  punktu widzenia franczyzobiorcy przeciwnicy widzą po-
trzebę realizacji szkoleń, a także stałej pomocy i doradztwa dawcy systemu. Według nich 
istnieje możliwość konkurencji z sieciami handlowymi, a także uzyskania korzyści ekono-
miczno-finansowych. Franczyzobiorca ma większe szanse na ograniczanie konkurencji, ła-
twiejsze wejście na rynek oraz istnieje większe prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu 
rynkowego. Nie bez znaczenia jest uzyskanie prawa do posługiwania się znaną i rozpo-
znawalną polską marką, a także możliwość ominięcia barier technologicznych i organiza-
cyjnych m.in. poprzez korzystanie z wiedzy i know-how – co dla zainteresowanych wdra-
żaniem sytemu wraz z korzyściami ekonomiczno-finansowymi jest największą korzyścią 
z franczyzy. W ramach współpracy gwarantowana jest ponadto wyłączność terytorialna 
oraz możliwość korzystania z doświadczenia innych biorców tego samego systemu. 
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Wykres 3. Wady/bariery współpracy na zasadzie franczyzy produkcyjnej w przedsię-
biorstwach produkcyjnych

Źródło: badania własne.

Do największych wad franczyzy produkcyjnej zdaniem respondentów przeciwnych 
franczyzie produkcyjnej zaliczyć należy nadmierną dominację dawcy przy podejmowa-
niu decyzji dotyczących systemu (26%) oraz nieuczciwość i niesolidność biorców. Zade-
klarowani zwolennicy systemu franczyzy produkcyjnej największy problem dostrzegają 
w  niedostatecznej wiedzy na temat tego typu franczyzy (21%), a  także w  odszukaniu 
firm zainteresowanych współpracą.

Podsumowanie

Ogromna konkurencja na rynku krajowym i rynkach międzynarodowych powoduje, że 
firmy sektora MŚP poszukują obszarów, na których ich produkty mogą być konkuren-
cyjne w  stosunku do innych producentów. Muszą to być atrakcyjne smakowo i  dobre 
jakościowo produkty, spełniające oczekiwania klientów, wytwarzane z gwarantowanych 
surowców spełniających wymagania systemu prewencyjno-zapobiegawczego HACCP, 
a równocześnie atrakcyjne cenowo. W wielu przypadkach wykorzystanie franczyzy pro-
dukcyjnej może stać się szansą dla małych i średnich firm, które chcą osiągnąć sukces 
i stworzyć sobie warunki umożliwiające nie tylko przetrwanie, ale i dalszy rozwój. Moż-
liwość wykorzystania franczyzy produkcyjnej w  przedsiębiorstwach piekarsko-cukier-
niczych nabiera więc szczególnego znaczenia. Warto podkreślić, że franczyzobiorca nie 
prowadzi wyłącznie działalności handlowej lub usługowej, lecz sam wytwarza określone 
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towary według udostępnionej mu przez franczyzodawcę technologii. Potwierdzeniem 
coraz szerszego zastosowania franczyzy na świecie są informacje zestawione w artykule 
nt. rynków z wyeksponowaniem różnych branż, które tworzą ponad 90% sieci usługo-
wych a  także ponad 85% sieci handlowych. Polskie przedsiębiorstwa nie funkcjonują 
w ramach franczyzy produkcyjnej. 

W  artykule zestawiono korzyści jakie generuje franczyza z  perspektywy przed-
siębiorstwa i  opisano sytuację branży piekarsko-cukierniczej. Z  jednej strony sektor 
spożywczy zaliczany jest do najważniejszych i najszybciej rozwijających się sektorów, 
a  z  drugiej strony Polska dysponując dużym potencjałem produkcyjnym akceptuje 
pogarszanie się kondycji zakładów przejawiającej się obniżaniem wolumenu sprzeda-
ży, słabnącą rentownością oraz brakiem zdolności do prowadzenia inwestycji. Rocznie 
upada około 300 piekarnio-cukierni i bez zidentyfikowania przyczyn tego zjawiska oraz 
wdrożenia programu zmian związanego ze wzrostem świadomości kierownictwa za-
kładów tendencja ta nie ulegnie zmianie. W artykule wyszczególniono zalety franczy-
zy produkcyjnej z punktu widzenia franczyzodawcy i franczyzobiorcy, uporządkowano 
informacje nt. wad i barier związanych ze współpracą firm. Możliwości wykorzystania 
franczyzy produkcyjnej w przedsiębiorstwach piekarsko-cukierniczych sektora MŚP ist-
nieją i  są szansą na dalszy rozwój firmy. W  celu poprawy sytuacji należy propagować 
taką formę współpracy między przedsiębiorstwami, równocześnie zmienić mentalność 
przedsiębiorców, ich świadomość i  nastawienie kierownictwa odpowiedzialnego za 
strategię, taktykę oraz zarządzanie operacyjne w firmie i podjąć działania mające na celu 
uzyskania efektu szerszego wykorzystania franczyzy produkcyjnej w całej branży. Arty-
kuł jest przyczynkiem do lepszego zrozumienia problematyki i ukierunkowania działań 
poprawiających zarządzanie przedsiębiorstwem sektora MŚP zajmującego się działal-
nością piekarsko-cukierniczą
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