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Wstęp
Według Platona w doskonałym państwie, każda grupa społeczna (wśród wymienionych
trzech), spełnia swoją funkcję dla szczęścia całości. Filozof uważał też, że konieczność
współdziałania tworzy państwo.
Współczesna koncepcja Nowego publicznego zarzadzania (New Public Management)
również akcentuje konieczność współdziałania interesariuszy. Zarządzanie publiczne
ma zapewnić społeczeństwu życie na odpowiednim poziomie przy minimalnych kosztach i maksymalnych efektach.
Łączenie starożytnej i współczesnej koncepcji zarządzania publicznego to mądrość
nad mądrościami. Podobnie jak koherencja nauki i praktyki, która zapewnia efekt synchroniczny.
Współczesne zarządzanie publiczne w turbulentnym otoczeniu stanowi wyzwanie
dla menedżerów. Oczekiwania interesariuszy w tym obszarze są coraz większe i wynikają z potrzeby podnoszenia standardów życia publicznego. Dlatego efektywność i jakość
zarządzania są uwarunkowane wieloma czynnikami, przede wszystkim umiejętnościami
i kompetencjami menedżerów, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym.
Bardzo ważnym determinantem sukcesu, nazywanego przez Platona szczęściem całości,
jest współdziałanie konstytuujące zorganizowane życie publiczne. W takim kontekście
szczególnej wartości nabiera każdy dyskurs, w którym uczestniczą teoretycy i praktycy
zarządzania publicznego.
Zofia Patora-Wysocka, Jarosław Szandurski
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Istota i założenia koncepcji Przemysł 4.0 w aspekcie
jej implementacji w firmach Dolnego Śląska

The Essence and Assumptions of the Industry 4.0
Concept in the Aspect of its Implementation
in Companies in Lower Silesia
Abstract: The modern world and the global economy undergo numerous and rapid transformations whose main driving force is the development of new technologies. New, prospective concepts for the functioning of industry and logistics are emerging, such as: Industry 4.0 or Logistics 4.0. They assume an increase in robotization, extensive data exchange
as well as automation and optimization of many real time processes.
The effectiveness of implementing new business models and solutions in the field of
digital transformation requires, above all, a full identification and understanding of their
ideas and assumptions. An essential element of the conducted analyses is also to answer
the question: how to introduce specific solutions and in what order, how to build these
modern systems? In this sense, it seems to be reasonable to ask about new possibilities
and functionalities which should be generated by prospective solutions implemented in
industry, in order to fully secure the pragmatic implementation of these latest concepts.
The article attempts to identify and holistically approach the factors determining the
emergence of such solutions and their consequences. The aim of the study is also to indicate the trends and directions of changes in the functioning of modern companies related to the implementation of the latest technological solutions and emerging concepts.
The reflections, confronted with the state of knowledge and involvement of Lower Silesian
companies in the transformation associated with the Industry 4.0 paradigm, are designed
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to help these companies make rational decisions regarding the manner and scope of implementation of solutions resulting from digital transformation.
Key words: Industry 4.0, Logistics 4.0, digital transformation

Wprowadzenie
Cechą charakterystyczną współczesnego świata jest niezwykle szybki rozwój technologiczny. Generuje on nie tylko nowe możliwości rozwiązywania współczesnych problemów, ale przede wszystkim stanowi podstawę do budowania nowych koncepcji
funkcjonowania przemysłu, jak i bezpośrednio wpływa na jakość naszego życia. Tempo
i skala zmian technologicznych, z którą mamy do czynienia w drugiej dekadzie XXI wieku, wymusza nie tylko konieczność coraz szybszej implementacji najnowszych zdobyczy
techniki i nowoczesnych technologii do praktyki gospodarczej, ale przede wszystkim
wskazuje na potrzebę permanentnego analizowania zachodzących zmian i budowania
na podstawie pozyskanej wiedzy, adekwatnych do potrzeb i możliwości, planów modernizacji i transformacji organizacji i funkcjonowania współczesnych firm. Podstawą tych
działań powinna być możliwie jak najszersza wiedza na temat nowych i perspektywicznych rozwiązań oraz koncepcji funkcjonowania globalnego świata i jego gospodarki.
Powstaje zatem pytanie nie tylko o rolę i znaczenie oraz wpływ najnowszych koncepcji w funkcjonowaniu polskiej gospodarki, ale również o zakres i obszary implementacji tych koncepcji i rozwiązań. Nie mniej istotne wydają się również pytania o stan wiedzy teoretyków, jak i praktyków dotyczącej tej problematyki, jak i ich merytorycznego
przygotowania do wdrażania najnowszych idei i rozwiązań.
Dla polskiej gospodarki, a szczególnie dla firm Dolnego Śląska, które są niezwykle
mocno powiązane z przemysłem niemieckim, problem ten ma pierwszoplanowe znaczenie. Wynika to co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze z faktu, że Niemcy są nie
tylko autorami koncepcji takich jak Industry-4.0 jak i Logistyka -4.0 „cyfrowa transformacja”, ale są też najbardziej zaawansowani w implementacji tych koncepcji czy też tworzeniu podstaw technologicznych do ich wdrożenia. Po drugie dlatego, że dla gospodarki polskiej Niemcy stanowią największego partnera gospodarczego. Według danych
za 2016 rok 27,3% polskiego eksportu trafia do Niemiec (50,2 mld EUR), a polski import
z Niemiec to 23,4% (41,8 mld EUR) (rys. 1.) Dlatego też zmiany w funkcjonowaniu gospodarki niemieckiej mają bardzo duży wpływ na całą polską gospodarkę, w tym również
w niezwykle istotnym i dużym zakresie na firmy Dolnego Śląska.
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Rysunek 1. Polski eksport i import w 2016 roku w podziale na kraje

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, Instytut Logistyki WSB w Wrocławiu realizuje program badań empirycznych, których celem jest wskazanie obszarów i kierunków przekształceń w logistyce, szczególnie w kontekście rozwoju i wdrażania założeń
koncepcji Industry 4.0 i Logistyka 4.0. Istotnym elementem badań było również określenie dynamiki przewidywanych zmian w szczególnie istotnych obszarach związanych
z wdrażaniem wskazanych koncepcji do praktyki gospodarczej. Celem tych badań jest
ocena stanu wiedzy, jak i potrzeb oraz możliwości współpracy przy wdrażaniu nowoczesnych koncepcji gospodarczych i logistycznych, mając na względzie niezwykle bliskie relacje oraz zależności łączące polską i niemiecką gospodarkę.
Celem tego artykułu jest przede wszystkim przedstawienie rezultatów tych badań.
W likwidacji luki w wiedzy wykorzystano ustrukturalizowany przegląd literatury, który
stał się podstawą do zaprezentowania założeń teoretycznych koncepcji Przemysłu 4.0.
Z kolei do prezentacji oceny stanu wiedzy i stopnia zaangażowania w transformację cyfrową związaną z koncepcją Przemysł 4.0 wśród pracodawców i kadry menadżerskiej
firm Dolnego Śląska, wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych przez Zespół Badawczy Instytutu Logistyki WSB we Wrocławiu w latach 2016–2018.

Rewolucje przemysłowe w rozwoju cywilizacji
W literaturze przedmiotu przyjęto, iż rozwój naszej cywilizacji wyznaczają wyraźne okresy lub
przełomowe odkrycia. Od Alvina Tofflera [1997] posługujemy się falami rozwoju cywilizacyjnego i określamy, że ewolucja społeczno-gospodarcza ludzkości przebiega etapami. Zgodnie z koncepcją A. Toffera wyróżniamy trzy fale w rozwoju cywilizacyjnym naszej planety.
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Pierwsza fala została nazwana agrarną, gdyż dotyczy opanowania przez ludzkość
umiejętności uprawy roli oraz zmiany trybu życia na osiadły. Druga fala otrzymała nazwę przemysłowej, gdyż związana jest z wynalezieniem maszyny parowej, elektryczności i tym samym opanowaniem umiejętności organizacji produkcji masowej. Trzecią falę,
nazwaną postindustrialną, zainicjowało wynalezienie komputera oraz wprowadzenie
automatyzacji maszyn i urządzeń. Nieograniczony dostęp do informacji oraz zastosowanie w procesach wytwórczych zautomatyzowanych maszyn i urządzeń spowodowało
odejście od produkcji masowej w kierunku zindywidualizowanej produkcji. Trzecia fala
to epoka wiedzy i informacji, która przywraca jedność w człowieku, którego industrializm wtłaczał na przemian w rolę producenta lub konsumenta.
Na bazie przemian, które opisał A. Toffler, możemy przejść do koncepcji rewolucji
przemysłowych (rys. 2.), które spinają drugą i trzecią falę rozwoju cywilizacyjnego.
Termin „rewolucja przemysłowa” po raz pierwszy pojawił się w czasach spopularyzowania napędu parowego w maszynach oraz pojazdach, co zapoczątkowało pierwszą rewolucję przemysłową. Napęd parowy pozwolił zwiększyć wydajność produkcji poprzez
zastąpienie pracy mięśni ludzkich pracą maszyn. Napęd ten miał również rewolucyjny
wpływ na rozwój środków transportu. Nowe środki transportu, ich dzielność i zasięg,
dały impuls do dalszego rozwoju przemysłu, bowiem zapewniły nowe znacząco większe
możliwości w zaopatrzeniu i dystrybucji dóbr.
Rysunek 2. Chronologiczny układ i zasadnicze uwarunkowania kolejnych rewolucji
przemysłowych

Źródło: opracowanie własne.
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Pojęcie drugiej rewolucji przemysłowej wiąże się z wdrożeniem linii produkcji seryjnej, kojarzonej najczęściej z linią produkcyjną stworzoną przez Henry’ego Forda
w 1913 roku. Nowa organizacja pracy dawała możliwość produkcji masowej, co wpłynęło na cenę, jakość i dostępność produktów.
Wprowadzenie programowalnego sterownika logicznego Modicon 084 w 1969 roku
otworzyło erę automatyki przemysłowej, zapoczątkowując tym samym trzecią rewolucję przemysłową. Zastosowanie sterowników PLC, oprogramowania przemysłowego
oraz stopniowe wprowadzanie robotów przemysłowych zmieniło organizację produkcji i zarządzania nią poprzez bezpośredni dostęp do danych o przebiegu procesu produkcji. Pojawiły się tzw. „elastyczne systemy produkcyjne”, co przełożyło się na kolejny
wzrost wydajności, jakości i poszerzenia gamy wytwarzanych produktów.
Obecnie mamy do czynienia z czwartą rewolucją przemysłową. Jej głównym filarem
jest powszechna cyfryzacja wynikająca z rozwoju teleinformatyki i Internetu. Jej pragmatycznym wyrazem jest powszechne i kompleksowe wykorzystanie takich koncepcji
jak:. Internet rzeczy (z ang. IoT, Internet of Things), globalny dostęp do danych (tzw. Big
Data) „Inteligentna fabryka” i inne. Jednym z głównych założeń tej koncepcji jest upowszechnienie idei „dostarczania produktów szytych na miarę”, a podstawą powszechna
cyfryzacja i automatyzacja procesów.

Istota i założenia koncepcji Przemysł 4.0
Już w trakcie trzeciej rewolucji przemysłowej pojawiły się zautomatyzowane procesy
produkcji, bazujące na elastycznych systemach produkcyjnych, a upowszechnienie dostępu do Internetu wykreowało inteligentne fabryki z cyber-fizycznymi systemami produkcyjnymi. Wprowadzenie technologii cyfrowych w przemyśle wytwórczym otworzyło
drogę do ewolucji tradycyjnych systemów przemysłowych w kierunku koncepcji inteligentnego wytwarzania. [Kang i in. 2016]. Natomiast radykalne zmiany, jakie były spodziewane w wyniku rozwoju innowacyjnych technologii, ostatecznie doprowadziły do
wypromowania idei Czwartej Rewolucji Przemysłowej, tak zwanego Przemysłu 4.0, która
została przedstawiona przez rząd niemiecki jako strategiczny projekt dla realizacji inteligentnych fabryk, w których wewnętrznie połączone systemy są zintegrowane i komunikują się za pomocą technologii Internet of Things (IoT), aby były adaptacyjne i reaktywne
wobec zmian zachodzących w procesie produkcyjnym lub poza nim [Wang i in. 2016;
Kang i in. 2016]. Idea Przemysłu 4.0 została opracowana w odpowiedzi na tendencje
społeczne i rozwój rynku, które napędzają rozwój przemysłowych procesów wytwarzania. Według Lasi i in. w obecnych czasach firmy produkcyjne muszą być coraz bardziej
elastyczne i sprawne (zwinne), aby skutecznie i efektywnie reagować na wymagania
13
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klientów [Lasi i in. 2014]. Aby osiągnąć elastyczność, konieczne są procedury szybkiego
podejmowania decyzji, ponadto systemy produkcyjne muszą być nie tylko adaptacyjne,
ale także samoregulujące i samo-optymalizujące [Möller 2016].
W ostatnich latach w literaturze zaproponowano wiele definicji Przemysłu 4.0 i inteligentnej produkcji oraz przedstawiono modele odniesienia opisujące cechy inteligentnych fabryk. W modelu Przemysłu 4.0 zaproponowanym przez rząd niemiecki, kluczowym aspektem jest inteligentna fabryka, a także uwzględniono w nim inteligentną
mobilność, inteligentne sieci, inteligentne budynki i inteligentne produkty. Mimo to,
nadal rdzeniem inicjatywy Przemysł 4.0 jest ewolucja systemów produkcyjnych. Z tego
powodu inne terminy, takie jak inteligentna produkcja, inteligentne fabryki są używane
jako synonimy Przemysłu 4.0 [Kagermann i in. 2013]. W tym samym czasie wiele badań
poświęcono rozwojowi innowacyjnych technologii uznawanych za filary dla Przemysłu 4.0 (np. Systemy cyber-fizyczne (CPS), Internet rzeczy (IoT), duże zbiory danych (Big
Data), chmurowe wytwarzanie i inteligentne czujniki, itd.). Mimo to, w literaturze wciąż
brakuje wspólnej i opartej na wiedzy struktury opisującej, jaka powinna być pełna architektura inteligentnego systemu produkcyjnego. Zaproponowano kilka modeli referencyjnych, ale w większości przypadków koncentrują się one na konkretnym zagadnieniu,
takim jak system informacyjny albo proces automatyzacji i sterowania.

Modele referencyjne Przemysłu 4.0
Termin Przemysł 4.0 jest obecnie powszechnie stosowany. Od końca lat 90-tych ubiegłego
wieku badano koncepcje elastycznych i adaptacyjnych fabryk, aby sprostać rosnącej potrzebie szybkiego i elastycznego dostosowania się do wymagań klientów. W szczególności opracowano nowy rodzaj paradygmatu dla procesów produkcyjnych: rekonfigurowalne systemy
produkcyjne (Reconfigurable Manufacturing Systems). Jak zdefiniowali Koren i in. [1999],
rekonfigurowalny system produkcyjny (Reconfigurable Manufacturing System) (RMS) został zaprojektowany od samego początku dla szybkiej zmiany struktury, a także elementów
sprzętowych i programowych, w celu szybkiego dostosowania mocy produkcyjnych i funkcjonalności, jako jeden z elementów odpowiedzi na nagłe zmiany na rynku lub w wymogach regulacyjnych [Koren i in. 1999]. W tym kontekście opublikowano wiele badań na temat
zaawansowanych rozwiązań automatyzujących produkcję, wprowadzając również pojęcie
inteligencji wbudowanej w system produkcyjny [Molina i wsp. 2005; Carpanzano i in. 2007].
Pierwsze próby zdefiniowania inteligentnej fabryki pojawiają się w literaturze od
2010 roku. Zuehlke omawia „fabrykę rzeczy”, opisującą inicjatywę SmartFactoryKL, demonstracyjną i badawczą platformę testową dla nauki i przemysłu, w której każdy obiekt
jest połączony siecią technologii IoT i ma wbudowaną inteligencję [Zuehlke 2010].
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Yoon w 2012 roku wprowadza koncepcję Wszechobecnej Fabryki (Ubiquitous Factory) jako synonim inteligentnej fabryki, koncentrując się na potencjale wszechobecnych
technologii komputerowych stosowanych w produkcji [Yoon et al. 2012]. Model sugerowany przez Yoon i in. opiera się na trzech głównych wymaganiach wobec systemu
produkcyjnego:
1. przejrzystość, co oznacza wszechobecne pozyskiwanie danych i ich niezawodną
wymianę,
2. autonomiczność, która rozumiana jest jako samodostosowywanie się,
3. stabilność, która sugeruje zarządzanie energią w czasie rzeczywistym.
Opierając się na powyższych zasadach, Yoon przedstawił referencyjną architekturę
złożoną z czterech poziomów, od warstwy hali produkcyjnej do warstwy cyklu życia,
przez warstwę systemu aplikacji i warstwę infrastruktury informacyjnej [Yoon et al. 2012].
Koncepcje związane z ideą inteligentnej fabryki i wszechobecnej fabryki powinny być
traktowane jako podstawowe założenia Przemysłu 4.0.
Pierwszy uporządkowany opis i model referencyjny koncepcji Przemysł 4.0 podano
w końcowym raporcie niemieckiej Plattform Industrie 4.0 [Kagermann et al. 2013]. W tym
raporcie opis Przemysłu 4.0 jest zawarty w szerszej wizji, w której inteligentna fabryka
to jedna z części całkowicie połączonego świata. W tak złożonym systemie Internet rzeczy (IoT) i Internet usług (IoS) umożliwiają komunikację i udostępnianie informacji poza
inteligentną fabryką, a wewnątrz kluczową technologią, która przekształca proces produkcyjny w inteligentne procesy, jest CPS.
Według Kagermanna i in. [Kagermann et al.,2013] model Przemysłu 4.0 opiera się na
trzech kluczowych cechach:
1. poziomej integracji poprzez sieci wartości,
2. pionowej integracji i sieciowych systemach produkcyjnych,
3. kompleksowej cyfrowej integracji inżynierii w całym łańcuchu wartości.
Integracja pozioma oznacza połączenie różnych systemów produkcyjnych w inteligentnym łańcuchu dostaw, który umożliwia strategiczną synchronizację dostawców
i klientów poza fabryką, ale także integrację wewnętrznego łańcucha wartości od inżynierii do sprzedaży.
Integracja pionowa związana jest z infrastrukturą informatyczną (IT) systemów produkcyjnych i sugeruje sieć, w której informacje mogą płynąć z systemów automatyki
i sterowania do systemu ERP przedsiębiorstwa, umożliwiając również przekazywanie
informacji zwrotnych i działania korygujące.
Trzecia integracja stanowi model procesu tworzenia wartości, w którym digitalizacja
umożliwia komunikację na różnych etapach inżynierii, od rozwoju produktów/procesów
po konserwację i recykling.
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Podsumowując, trzy kluczowe cechy Przemysłu 4.0, zaproponowane w pierwszym
modelu architektury, koncentrują się na technologiach wymaganych do umożliwienia
wyjaśnienia trzech poziomów integracji opisanych powyżej. Od 2013 roku zaproponowano wiele różnych modeli, w większości przypadków próbujących opisać, w jaki sposób osiągnąć trzy integracje sugerowane przez Kagermanna i in. [Kagermann et al. 2013].
Inteligentna fabryka jako CPS (Cyber-Physical System)
Systemy Cyber-fizyczne zostały uznane za kluczową technologię dla Przemysłu 4.0. Systemy cyber-fizyczne pochodzą z integracji obliczeń z procesami fizycznymi [Lee i in.
2008]. Monostori zdefiniował koncepcję Cyber-Fizycznego Systemu Produkcji (CPPS)
jako grupę „autonomicznych i kooperatywnych elementów i podsystemów, które łączą
się ze sobą w zależności od sytuacji, na i przez wszystkie poziomy produkcji, od procesów
poprzez maszyny do sieci produkcyjnych i logistycznych” [Monostori 2014]. Aby możliwe było wprowadzenie takiego modelu, Monostori sugeruje przekroczenie tradycyjnej
piramidy automatyzacji na rzecz modelu zdecentralizowanego z wieloma wzajemnymi
połączeniami między obiektami (rys. 3).
Rysunek 3. Dekompozycja hierarchii automatyzacji za pomocą usług rozproszonych

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Monostori 2014].

Model piramidalny odnosi się do architektury systemu sterowania przedsiębiorstwem znormalizowanej w IS/IEC 62264 i ISA 95, w której sugerowany jest hierarchiczny
przepływ informacji z poziomu hali (czujników) do systemu ERP, poprzez systemy sterowania, takie jak sterowniki PLC i systemy nadzoru np. SCADA [Chen 2005]. Perspektywa
ta obejmuje wszystkie trzy omówione wcześniej cechy integracji. Połączone obiekty
w CPPS mogą być ludźmi, produktami, maszynami itp. Cały system może być procesem
produkcyjnym, łańcuchem dostaw, procesem rozwoju. W każdym kontekście, charak16
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terystycznymi cechami oczekiwanymi od systemu są: niezawodność, samoorganizacja
i samonaprawa, przewidywalność, interoperacyjność i możliwość śledzenia.
Inna architektura, która wprowadza inteligentny system produkcyjny do CPS, to piramidalny modelu Lee [Lee i wsp. 2005]. Wykorzystuje on piramidę automatyzacji z innej
perspektywy, wprowadzając nowe możliwości oferowane przez CPS w wykorzystaniu
zakresu danych do samooptymalizacji. Architektura „5-C” Lee opisuje drogę od akwizycji danych do tworzenia wartości. Najniższy poziom reprezentuje gromadzenie danych,
wykonywane przez inteligentne czujniki. Zgromadzone dane są następnie przetwarzane na drugim poziomie, za pomocą technik uczenia maszynowego, w celu przeprowadzenia diagnostyki i prognozowania systemu. Trzeci poziom reprezentuje zbieranie
informacji przetworzonych na poprzednim poziomie z różnego rodzaju maszyn lub
procesów. Na tym poziomie porównania są wykonywane wśród klastrów podobnych
maszyn, w celu uświadomienia każdemu procesowi jego stanu, przez porównanie go
z innymi podobnymi. Czwarty i piąty poziom odnosi się do najwyższego przetworzenia
informacji o procesach, przeprowadzania analityki i decyzji wspierających, z uwzględnieniem wiedzy wytworzonej na poprzednich poziomach. Model Lee skoncentrowany
jest na integracji pionowej w ramach jednego procesu produkcyjnego.
Rysunek 4. 5-C CPS architektura

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Lee, 2015].
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W innych pracach Lee proponuje tę architekturę jako wspierającą prognostykę i zarządzanie w celu poprawy strategii utrzymania ruchu [Lee et al. 2015; Lee & Bagheri 2015;
Lee 2015].
W przeciwieństwie do modelu Lee, Mosterman zaproponował inny model projektowania inteligentnego systemu produkcyjnego opartego na CPS, który jest skoncentrowany na poziomej integracji różnych obiektów z rozproszoną inteligencją [Mosterman et al. 2016]. W tej pracy przedstawiono praktyczne studium prezentujące systemy
współpracujące, które komunikują się w czasie rzeczywistym. W artykule autorzy
opracowali system demonstracyjny, w którym sekwencje wykonania działań są proponowane przez inteligencję osadzoną w elementach będących w trakcie pracy. Całe
funkcjonowanie systemu opiera się na synchronizacji współdzielonych zasobów, a komunikacja i kontrola mają fundamentalne znaczenie.
Inna interesująca perspektywa dotycząca CPS i inteligentnej fabryki została zaproponowana przez Shafiq i in. z koncepcją Virtual Engineering Object/Virtual Engineering Process (VEO/VEP) jako specjalizacji CPS dla Przemysłu 4.0 [Shafiq et al.
2015]. W tej pracy system produkcyjny jest powiązany z jego wirtualną reprezentacją, gdzie wszystkie realne obiekty mają swój cyfrowy odpowiednik w wirtualnym
środowisku. Wirtualna reprezentacja obiektów i procesów zawiera całą wiedzę i doświadczenie na ich temat, więc pozwala na przedstawienie CPS jako systemu wbudowanego, który zapewnia inteligentne możliwości fizycznego obiektu/procesu.
Według autorów VEO/VEP może być używany jako model referencyjny do opracowania procesów Przemysł 4.0.
Modele opisane powyżej przedstawiają niektóre próby konceptualizacji Przemysłu
4.0. Można jednak zauważyć, że większość z nich koncentruje się na prezentacji IT systemu produkcyjnego, wykorzystując innowacyjne technologie dostępne dla komunikacji,
wymiany danych, automatyzacji i sterowania. W ramach inicjatywy Przemysł 4.0 firma
BCG wskazuje [Dmowski i in. 2016], że rozwiązaniami technologicznymi pozwalającymi
na urzeczywistnienie tej koncepcji są:
a) autonomiczne roboty (Autonomous Robots) [Stadnicka 2016];
b) techniki symulacyjne i prognostyczne (Simulations) [Stadnicka 2016];
c) integracja pionowa i pozioma oprogramowania (Vertical/Horizontal Software Integration) [Davis 2012];
d) innowacyjne metody zbierania i przetwarzania ogromnej ilości danych, w tym wykorzystanie potencjału działań w chmurze (Clouds) [Valilai i in. 2013];
e) technologie addytywne (przyrostowe) (Additive Manufacturing) [Sęp 2015];
f) technologie rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality – AR), rzeczywistości
wirtualnej (Virtual Reality – VR) [Subashini 2011];
18
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g) systemy cyber-fizyczne (Cyber-Phisical Systems – CPS) [Bagheri 2015] oraz „cyfrowe
bliźniaki” (Digital Twin) [Żmijewski 2014], wykorzystujące sztuczną inteligencję (Artificial intelligence) oraz sieci neuronowe (Neural Networks) [Kozik 2012];
h) cyberbezpieczeństwo (Cybersecurity) [Sun 2011];
i) masowa indywidualizacja (Mass Customization) [Gaub 2016].
Koncepcja Przemysłu 4.0 wskazywana jest jako środek i szansa dla wysoko uprzemysłowionych krajów na reindustrializację i poprawę konkurencyjności ich gospodarek. W tym kontekście jest to zagrożenie dla Polski, dla której w dalszym ciągu jednym
z głównych atutów konkurencyjności są niskie koszty pracy [Dmowski 2016]. Dlatego
Przemysł 4.0 powinien być dla przedsiębiorstw Dolnego Śląska przedmiotem zainteresowania i analizy.

Koncepcja Przemysłu 4.0 w ujęciu przeprowadzonych
badań
Instytut Logistyki WSB we Wrocławiu w latach 2016–2017 przeprowadził szereg badań
dotyczących założeń, koncepcji, jak i zasad wrażania najnowszych rozwiązań związanych
z „Rewolucją przemysłową 4.0” wśród firm Dolnego Śląska.
W ramach spotkań z biznesem pojawiło się szereg pytań związanych z założeniami
koncepcji Przemysłu 4.0 i kompatybilnej z nią koncepcji Logistyki 4.0, technologiami
i rozwiązaniami technicznymi stanowiącymi ich istotę oraz innych powiązanych z nimi,
zakresem oraz czasem ich implementacji. Bardzo często padały też pytania o skutki ich
implementacji dla polskich firm, szczególnie firm z terenu Dolnego Śląska, które są niezwykle powiązane z gospodarką niemiecką, będąca inicjatorem tych przemian.
Wyniki tych badań są podstawą do sformułowania następujących wniosków:
a) Zainteresowanie problematyką związaną z rewolucja przemysłowa 4.0 wśród firm
Dolnego Śląska jest stosunkowo duże.
b) Wiedza na temat tej transformacji jest raczej średnia i występują luki w wiedzy na
temat opisywanych koncepcji, rozwiązań technologicznych i uwarunkowań zmian.
c) Największe zainteresowanie wśród respondentów wzbudza koncepcja i technologie związane z IoT, technologiczną rewolucją, rozwiązania telematyczne, zautomatyzowane zarządzanie w czasie rzeczywistym, transformacja cyfrowa.
d) Wśród respondentów wiele uwagi i zainteresowania wbudza też robotyzacja przemysłu i logistyki (wykorzystanie robotów, cobotów, systemów autonomicznych).
e) Zmiany w swoim funkcjonowaniu, związane z transformacją przemysłu 4.0 firmy
Dolnego Śląska, bardzo często są uzależnione od zmian u swoich partnerów biznesowych lub decyzji korporacyjnych.
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f) Uwidacznia się postawa wyczekująca wobec zachodzącej transformacji.
g) Dostrzegalnym zjawiskiem jest też chęć zdobycia szerszej wiedzy na temat zmian

związanych z cyfryzacją przemysłu i logistyki, zwłaszcza w zakresie poszczególnych
rozwiązań technicznych utożsamianych z potrzebami danej firmy.
Wśród wielu pytań dotyczących problemów związanych z przygotowaniem firm
Dolnego Śląska do zmian, które niesie za sobą wdrożenie koncepcji Przemysł 4.0, wiele
uwagi zwracano na zagadnienia związane z poziomą i pionową integracją oprogramowania. Generowano szereg pytań, miedzy innymi takich jak:
1. W jaki sposób integrować systemy komputerowe wykorzystywane w przedsiębiorstwie z koncepcją Przemysłu 4.0?
2. Jaki powinien być stopień i zakres integracji oraz współdziałania różnych systemów IT w ramach opisywanej koncepcji?
3. Transformacja IT a transformacja cyfrowa w ramach koncepcji Przemysł 4.0?
4. Czy dane będą mogły być swobodnie przesyłane pomiędzy systemami?
5. Czy systemy i rozwiązania dedykowane w ramach koncepcji Przemysłu 4.0 wykorzystywane są tylko w komunikacji z klientami czy też w innych relacjach np. z dostawcami?
Najwięcej odpowiedzi, dyskusji i rozważań dotyczyło metod oraz sposobów wdrażania konkretnych rozwiązań technologicznych zgodnych z koncepcją Przemysłu 4.0.
Z przeprowadzonych badań wynika, że respondenci przede wszystkim poszukują wskazówek, sugestii dotyczących możliwych kierunków i obszarów przekształceń w odniesieniu do poszczególnych firm. Padały też pytania o model referencyjny firmy zdolnej do
działania w warunkach szeroko pojętej rewolucji przemysłowej 4.0.
Przedsiębiorstwa mają trudności z wyborem metody wdrażania konkretnego rozwiązania technologicznego oraz wskazania kolejności, w jakiej chcą budować swoje systemy przyszłości. Stosowanie rozwiązań technologicznych w procesie produkcji nie jest
zaskoczeniem dla menedżerów firm produkcyjnych z Dolnego Śląska. Jednak nowością
dla nich jest fakt wkraczania cyfryzacji i obecności technologii w obszary przedsiębiorstwa, które dotychczas z technologią nie miały nic wspólnego. Technologiczna zmiana
dotyczy każdego obszaru przedsiębiorstwa i generuje cyfrowe dane, których analiza
nabiera coraz większego biznesowego znaczenia. Wnioski z analizy prowadzą np. do
odkrywania prawidłowości powiązań danych, ujawniając w ten sposób potencjał generowania nowych strumieni przychodów.
Firmy są świadome konieczności przeprowadzenia transformacji, mimo że nadal
pozostają w modelach biznesowych ze starej gospodarki. Jednakże zadają pytanie –
jaką transformację mają przeprowadzić: transformację IT czy transformację cyfrową
Przemysłu 4.0. Transformacja IT rozumiana jest jako włączenie w procesy decyzyjne
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przedsiębiorstwa działu IT, natomiast transformacja cyfrowa to proces uzyskania dzięki rozwiązaniom technologicznym nowych modeli produkcji, marketingu i sprzedaży
oraz analizy dużych zbiorów danych.

Zakończenie
W literaturze przedmiotu, według McKeown i in. [2003] „transformacja to nie tylko redukcja kosztów, poprawa rentowności czy przeprojektowanie. Transformacja to wynalezienie
strategii i procesów zarządzania. Musi być napędzana przez nowe pomysły, nową koncepcję możliwości”. Proces transformacji biznesowej może zatem nastąpić na różne sposoby,
poprzez wieloetapową implementację lub holistyczny model. W każdym razie niezbędny
jest wielki wysiłek i silne zaangażowanie, które warunkuje udaną transformację [CowanSahadath 2010]. Okazuje się, że transformacja IT nie jest odpowiedzią na pozbycie się problemów i przejście przez proces cyfrowej transformacji technologicznej. Może być ważnym
narzędziem firmy w dogonieniu szybko zmieniającego się otoczenia, klientów i rynku. Jednak aby do tego doszło, konieczne jest uporanie się z transformacją podstawową poprzez
wprowadzenie automatyki i rozwiązań cyfrowych. Jest to początek drogi i ważne jest, aby na
etapie transformacji IT przedsiębiorstwo nie zatrzymało się, tylko zrealizowało przebudowę
modelu biznesowego w taki sposób, aby bardziej efektywnie generować przychody. Tego
rodzaju działania powinny doprowadzić do celu, którym jest transformacja cyfrowa, w ramach której IT jest zdolne do generowania nowych przychodów. Dlatego przedsiębiorstwa
nie powinny bronić starego modelu biznesowego za pomocą nowych technologii IT. Firmy,
wdrażając nowe rozwiązania technologiczne wraz z pozytywnym nastawieniem do zmian,
wynikające z edukacji, znacznie lepiej sprostają wyzwaniom współczesnej konkurencji.
Podstawą transformacji cyfrowej jest koncentracja działu IT wokół kluczowych obszarów: sieciocentryczność, dane i pracownicy. Sieciocentryczność to inaczej zrozumienie, że poza Internetem firma nie może istnieć. Bardzo ważnym elementem jest zintegrowanie internetowych kanałów sprzedaży z konwencjonalnymi w modelu omnichannel.
Natomiast dane i pracownicy to dwa połączone wątki wykorzystania technologii w automatyzacji procesów rekrutacji, a także analizy informacji o kandydatach.
Szybkość, z jaką ewoluuje technologia, staje się wyzwaniem dla wielu firm, podobnie
jak rozwój i implementacja do praktyki gospodarczej założeń cyfrowej transformacji w ramach rewolucji przemysłowej 4.0. Współcześnie nie tylko trzeba znać istotę i założenia nowych rozwiązań oraz koncepcji, dostrzegać nowe możliwości, jakie generuje coraz szybszy
rozwój techniczny, ich rolę i znaczenie nowych rozwiązań technologicznych we wdrażaniu koncepcji cyfrowej transformacji, która jest podstawą rewolucji przemysłowej 4.0,
ale również permanentnie podejmować kroki związane z ich implementacją do praktyki
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gospodarczej. Kierunki i zakres implantacji takich rozważań, jak: Digital transformation;
Augmented reality; Big Data; Blockchain Technology; 3D Printing; Internet of Things (IoT);
Low-cost Sensor Technology; Automation and robotics; Pro-ecological technologies; Telematic technologies (real-time tracking, etc); Autonomous systems; Real-time automatic data management i innych, powinny być zależne od uwarunkowań funkcjonowania
przedsiębiorstwa i jego specyfiki.
W podsumowaniu raz jeszcze należy podkreślić, że współcześnie nikt już nie dyskutuje nad faktem, czy trzeba znać te nowoczesne koncepcje i rozwiązania technologiczne
oraz techniczne związane z transformacją cyfrową w przemyśle i logistyce. Zasadniczą
kwestią staje się ich przemyślana implementacja do praktyki gospodarczej. Brak decyzji
w tym zakresie grozi nie tylko utratą partnerów, ale przede wszystkim utratą pozycji
konkurencyjnej, co w konsekwencji może prowadzić do upadku firmy.
Warto też w tym miejscu podkreślić duże zainteresowanie i rosnącą wiedzę dotyczącą zagadnień cyfrowej transformacji wśród kadry zarządzającej firm Dolnego Śląska.
Rośnie nie tylko zainteresowanie tą problematyką, ale też podejmowane są pragmatyczne działania związane z implementacją tych najnowszych koncepcji i rozwiązań.
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Związki między upełnomocnieniem pracowników
a ich zaangażowaniem w proces ciągłego
doskonalenia w administracji samorządowej
Relations Between the Empowerment of Employees
and their Involvement in the Process of Continuous
Improvement in Local Government Administration
Abstract: An important element in the development of the concept of continuous improvement in the Polish local government administration is the creation of conditions
for employees to co-decide on the changes introduced. Literature research indicates that
empowerment favours employees’ involvement in introducing organizational changes.
The purpose of the article is to diagnose the empowerment of employees with regard
to introducing improvement changes and to define relationships between validation
and undertaking improvement actions. The first part of the article discusses the issues of
empowerment and continuous improvement based on the results of literature research.
Subsequently, the methodology is presented, and then the results of empirical research
are obtained. The summary contains the most important conclusions and tips for further
research.
Key words: local government administration, continuous improvement, empowerment,
employee involvement, quality management
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Wprowadzenie
Współczesne jednostki administracji samorządowej funkcjonują w warunkach zmiennego otoczenia oraz rosnących wymagań klientów. Dlatego aby skutecznie i efektywnie
realizować powierzone im zadania muszą posiadać zdolność do ciągłego doskonalenia
realizowanych procesów. Istotnym czynnikiem warunkującym prawidłowe funkcjonowanie procesu ciągłego doskonalenia jest zaangażowanie w jego realizację pracowników na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej. Zaangażowanie pracowników
przejawia się w różnych formach. Może odnosić się do zaangażowania wobec organizacji, w której pracują, w wykonywany zawód, w środowisko społeczne, w ramach którego
funkcjonują, w wykonywaną pracę. W odniesieniu do procesu ciągłego doskonalenia
istotne znaczenie ma zaangażowanie organizacyjne pracowników, które oznacza „identyfikację z misją, wspólnymi wartościami, a także z celami i zadaniami firmy, pragnienie
przynależności oraz gotowość do działania wykraczającego poza standardy, nadającą
wysoką rangę interesom organizacji, a nawet priorytet nad własnymi interesami jednostki” [Juchnowicz 2010, s. 58 za: Wojtczuk-Turek 2009, s. 33].
Determinantą, która może wpływać na utrzymanie odpowiedniego poziomu zaangażowania pracowników jest emprowerment [por. Bugdol 2006, s. 44]. P. Grajewski [2003,
s. 35] wskazuje, że empowerment polega na identyfikowaniu pracowników, którzy dostrzegają problemy pojawiające się w organizacji, motywowaniu ich do poszukiwania
rozwiązania problemów oraz przekazywaniu im uprawnień do samodzielnego wdrażania
pomysłów doskonalących. W toku rozumowania pojawia się zatem pytanie, czy kiedy zachodzi potrzeba rozwijania procesu ciągłego doskonalenia to czy powinno się również
upełnomocniać pracowników w zakresie wprowadzania zmian? W nurcie tych rozważań
podjęto próbę zbadania związków pomiędzy emprowermentem a podejmowaniem
przez pracowników działań doskonalących. Celem artykułu jest diagnoza upełnomocnienia pracowników w odniesieniu do wprowadzania zmian doskonalących oraz określenie
związków pomiędzy upełnomocnieniem a podejmowaniem działań doskonalących.

Emprowerment a proces ciągłego doskonalenia w świetle
badań literaturowych
Integralnym elementem każdej organizacji, która dąży do zwiększenia skuteczności i efektywności funkcjonowania oraz poprawy jakości świadczonych usług powinno być ciągłe
doskonalenie (continuous improvement – CI). W literaturze pojęcie to jest różnie interpretowane z uwagi na mnogość koncepcji, w których jest stosowane. Zalicza się do nich między
innymi lean management oraz Total Quality Management, a także systemy zarządzania
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jakością zgodne z wymaganiami ISO 9001. Pojęcie to w praktyce gospodarczej często utożsamiane jest z filozofią kaizen [Szczęśniak 2016, s. 55]. W literaturze przedmiotu rozpatruje
się je między innymi jako proces [Bessant i in. 1994, s. 18], a także (w kontekście kaizen) jako
metodę lub też swoistą filozofię czy też kulturę stałego usprawniania organizacji z udziałem wszystkich pracowników [Nowosielski 2008, s. 65]. Podsumowując można stwierdzić,
że ciągłe doskonalenie powinno być rozpatrywane w charakterze powtarzającego się procesu, angażującego wszystkich pracowników, którego celem jest postępująca poprawa
funkcjonowania organizacji. Na proces ciągłego doskonalenia w organizacjach komercyjnych wpływa wiele czynników, do których Fryer i in. [2007] zaliczają między innymi: zaangażowanie kierownictwa, szkolenie i uczenie się, zarządzanie dostawcami, zarządzanie
klientami, dane jakościowe, pomiary i raportowanie. Ponadto wskazują oni na to, że w odniesieniu do sektora publicznego istotne znaczenie mają takie czynniki jak kultura jakości,
komunikacja, praca zespołowa i właśnie emprowerment.
Emprowerment jest tłumaczony między innymi jako: upełnomocnienie, uprawnianie [Bernais, Ingram, Kraśnicka 2010, s. 67], uprawomocnienie [Olejniczak 2013, s. 209]
czy też upodmiotowienie [Moczydłowska 2013]. Analiza literatury wskazuje ponadto na
zróżnicowane definiowanie tego pojęcia (por. tabela 1.).
Tabela 1. Wybrane definicje emprowermentu
Autor
J.A. Conger, R.N. Kanungo
[1998]
R.L. Rothstein [1995]
M. Hand [1993]
N.D. Lincoln, Ch. Trawers,
P. Ackers, A. Wilkinson [2002]

Definicja emprowermentu
Technika zarządzania zasobami ludzkimi, która uwzględnia transfer
władzy i kontroli z wyższych szczebli struktury organizacyjnej na jej
niższe szczeble.
Czynność budowania, rozwoju i zwiększania realnego wpływu
pracowników na funkcjonowanie organizacji poprzez współpracę,
podział zadań i obowiązków.
Proces zachęcania ludzi do podejmowania decyzji i inicjowania
działań przy jednoczesnym zmniejszaniu kontroli bieżącej
sprawowanej przez przełożonych.
Humanistyczne narzędzie stosowane do poprawy jakości życia
przeciętnych pracowników.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bugdol [2006, s. 48].

Według J. Szaban [2007, s. 105] empowerment to „proces dzielenia się władzą z pracownikami, dzięki któremu wzmacnia się ich wiarę w możliwości wykonywania przez
nich pracy i to, że mają oni wpływ na to, co dzieje się w organizacji”. Z kolei M. Bugdol
[2006, s. 46] charakteryzuje to pojęcie jako:
·· „sposób zachowania się i postępowania przełożonych zmierzających do obdarzenia
władzą podwładnych,
·· umiejętność samodzielnego pracowania,
·· udzielanie wolności (wolności decydowania o istotnych sprawach organizacji),
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·· postawa przełożonych zmierzająca do odkrycia potencjału (zdolności) tkwiącego
w każdym pracowniku,
·· wzrastające możliwości podwładnych,
·· techniki zarządzania partycypacyjnego,
·· wewnętrzne zadania motywacyjne,
·· przekonanie o skuteczności własnych działań na tle innych uczestników organizacji”.
Emprowerment według M. Bratnickiego [2000] można podzielić na organizacyjny i
psychologiczny. Empowerment organizacyjny określa się jako zespół celowych działań
i praktyk menedżerskich, które zwiększają autorytet podwładnych. Z kolei empowerment psychologiczny rozumie się jako poczucie bycia wzmacnianym poprzez dostrzeganie własnej roli jaką odgrywa się w organizacji i wynikających z niej uprawnień do
podejmowania decyzji. Istotnym jest łączenie obu tych perspektyw.

Metodyka badań empirycznych
Aby dokonać diagnozy zasygnalizowanej we wstępie niniejszego artykułu oraz określić
związki między upełnomocnieniem pracowników a podejmowaniem działań doskonalących w pierwszym kwartale 2018 r. przeprowadzono badanie empiryczne. Do badania
wybrano w sposób celowy Urząd Miasta Zielona Góra. Przy wyborze kierowano się wielkością i złożonością jednostki oraz posiadaniem przez nią funkcjonującego od minimum
pięciu lat systemu zarządzania jakością. Wymieniona jednostka pełni funkcję miasta na
prawach powiatu i zatrudnia łącznie, na wszystkich stanowiskach, 614 pracowników. System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 funkcjonuje w Urzędzie Miasta od 2006 roku. Oznacza to, że zgodnie z jej wymogami [Norma PN-EN ISO
9001:2015, s. 6] stawianymi w odniesieniu do systemu jakości, proces ciągłego doskonalenia prowadzony jest w oparciu o cykl ciągłego doskonalenia PDCA Deminga.
W badaniu wykorzystano jako narzędzie kwestionariusz ankiety, który składał się
z dwóch części. W pierwszej części zweryfikowano uczestnictwo ankietowanych w działaniach doskonalących oraz zgłaszanie przez nich pomysłów doskonalących. Druga
część kwestionariusza odnosiła się do identyfikacji stopnia upełnomocnienia pracowników. Część ta została zbudowana w oparciu o zweryfikowany pod względem rzetelności
i trafności kwestionariusz B.E. Hayes’a [1994], przy czym pytania zmodyfikowano w taki
sposób, aby ukierunkować je na proces ciągłego doskonalenia. Do weryfikacji poziomu
emprowermentu wykorzystano skalę Lickerta. Kwestionariusz został skierowany do pracowników urzędu zatrudnionych na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej,
z wyłączeniem pracowników na stanowiskach fizycznych, wśród których rozróżniono
cztery grupy:
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·· pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, pracowników niebędących kierownikami,
·· właścicieli procesów, pracowników niebędących właścicielami procesów.
Przeprowadzone badanie miało charakter pilotażowy. Jego elementem było, oprócz
realizacji celu głównego, sprawdzenie responsywności we wszystkich badanych grupach. W wyniku przeprowadzonych badań otrzymano 53 poprawnie wypełnione kwestionariusze z czego: 14 wypełnili kierownicy, 39 pracownicy niebędący kierownikami,
16 właściciele procesów i 37 pracownicy niebędący właścicielami procesów. Uzyskane
wyniki poddano analizie danych z wykorzystaniem narzędzi statystycznych: testu Chikwadrat Pearsona stosowanego do sprawdzenia niezależności dwóch zmiennych jakościowych, testu U Manna-Whitneya sprawdzającego jednorodność rozkładu zmiennych
niespełniających założenia o rozkładzie normalnym oraz korelacji Rho Spearmanna –
nieparametrycznej miary siły związku pomiędzy zmiennymi.

Wyniki badań empirycznych
W celu weryfikacji uczestnictwa badanych w działaniach doskonalących oraz zgłaszania przez nich pomysłów doskonalących zadano dwa pytania: czy w ciągu ostatnich 12
miesięcy uczestniczyli w realizacji działań doskonalących ukierunkowanych na poprawę
jakości (które nie zostały narzucone z zewnątrz, np. w wyniku zmiany przepisów prawnych) oraz czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zgłaszali własne pomysły doskonalące (np.
usprawniające pracę w urzędzie, skracające czas realizacji zadań, zapobiegające występowaniu błędów itp.).
W odniesieniu do wyżej przedstawionych pytań zweryfikowano czy występują
różnice w podejmowaniu działań i zgłaszaniu pomysłów doskonalących pomiędzy poszczególnymi grupami badanych. W tym celu przeprowadzono test Chi-kwadrat przy
poziomie istotności alfa = 0,05. Wyniki testu pokazano w tabeli 2.
Tabela 2. Różnice w podejmowaniu działań i zgłaszaniu pomysłów doskonalących
pomiędzy poszczególnymi grupami badanych

Działania

Uczestniczenie w działaniach doskonalących

Chi-kwadrat Pearsona
Właściciel procesu / nieKierownicy/pracownicy
właściciel procesu
Istotność asympIstotność asympWartość
totyczna (dwuWartość
totyczna (dwustronna)
stronna)
1,449

0,229

2,000

0,157
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Działania

Zgłaszanie pomysłów doskonalących
Łącznie – uczestniczenie i zgłaszanie
pomysłów doskonalących

Chi-kwadrat Pearsona
Właściciel procesu / nieKierownicy/pracownicy
właściciel procesu
Istotność asympIstotność asympWartość
totyczna (dwuWartość
totyczna (dwustronna)
stronna)
5,708

0,017*

5,982

0,014*

4,923

0,085

6,287

0,043*

*zależność istotna statystycznie
Źródło: opracowanie własne.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że istnieje istotny statystycznie związek pomiędzy zgłaszaniem pomysłów doskonalących a pełnieniem funkcji kierowniczej bądź
funkcji właściciela procesu. Ponadto pełnienie funkcji właściciela procesu istotne statystycznie wpływa na skłonność do podejmowania obu typów aktywności – zarówno
uczestnictwa w działaniach doskonalących, jak i zgłaszania pomysłów na działania.
W kolejnym etapie analizy zmierzono różnice pomiędzy rozkładem upełnomocnienia (mierzonym sumą odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w kwestionariuszu
odnoszące się do pomiaru emprowermentu) a dwoma zmiennymi grupującymi: pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach kierowniczych i pracownikami niebędących
kierownikami oraz właścicielami procesów i pracownikami niebędącymi właścicielami
procesów. Wykorzystano w tym celu współczynnik U Manna-Whitneya. W obu przypadkach postawiono hipotezę zerową, że istnieje brak różnic pomiędzy badanymi grupami.
Podsumowanie testu dla powyższej hipotezy przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Różnice pomiędzy rozkładem upełnomocnienia a dwoma zmiennymi
grupującymi
Hipoteza zerowa

1.

2.

Rozkład uprawomocnienie jest taki
sam dla kategorii zmiennej kierownik/
pracownik
Rozkład uprawomocnienie jest taki
sam dla kategorii zmiennej właściciel
procesu/nie-właściciel procesu

Test

Istotność

0,024
Test U Manna-Whitneya
dla prób niezależnych
0,831

Decyzja
Odrzucenie
hipotezy
zerowej
Przyjęcie
hipotezy
zerowej

Źródło: opracowanie własne.

Test U Manna-Whitneya wykazał, że deklarowany poziom upełnomocnienia jest istotnie statystycznie wyższy w grupie osób pełniących funkcje kierownicze w porównaniu
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z grupą osób niepełniących takich funkcji oraz że deklarowany poziom upełnomocnienia
nie różni się w grupie osób będących właścicielami procesów i grupie osób niebędących
właścicielami procesów.
W kolejnej części dokonano analizy wyników w zakresie upełnomocnienia pracowników w obszarze ciągłego doskonalenia. Do oceny wykorzystano skalę Likerta, dla której
wprowadzono następujące oznaczenia: 0 – zdecydowanie się nie zgadzam, 1 – raczej się
nie zgadzam, 2 – ani się zgadzam, ani się nie zgadzam, 3 – raczej się zgadzam, 4 – zdecydowanie się zgadzam. Zestawienie statystyk opisowych przedstawiono w tabeli 4.

Średnia

Dominanta

Odchylenie
standardowe

Minimum

Maksimum

Tabela 4. Upełnomocnienie pracowników w obszarze ciągłego doskonalenia

P1

Mogę samodzielnie decydować o tym, w jaki sposób
wykonywać swoją pracę, aby realizowane przez mnie
procesy (zadania) cechowały się jak najwyższą jakością

2,85

3

1,063

0

4

P2

Chciał(a)bym pracować na stanowisku, które w większym
stopniu pozwoliłoby mi na samodzielne podejmowanie
decyzji

1,28

2

1,063

0

4

P3

Mogę samodzielnie, bez konieczności konsultowania
tego z przełożonym, naprawiać problemy (np. błędy)
w momencie ich wystąpienia

2,70

3

1,153

0

4

P4

Gdy w mojej pracy pojawiają się problemy, staram się je
w sposób kreatywny rozwiązywać

3,45

4

0,667

1

4

P5

Wprowadzanie zmian usprawniających nie wymaga
ode mnie wielu czynności biurokratycznych (np.
realizacji skomplikowanych procedur, wypełniania wielu
dokumentów itp.)

2,57

3

1,083

0

4

P6

Jestem samodzielny na swoim stanowisku pracy i posiadam
dużą kontrolę nad tym, jak tę pracę wykonuję

3,09

3

0,966

0

4

P7

Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów, które
pojawiły się w trakcie pracy, nie muszę uzyskiwać zgody
przełożonego na podjęcie działań naprawczych

2,23

2a

1,137

0

4

P8

Ponoszę dużą odpowiedzialność za realizowane przeze
mnie zadania

3,43

4

0,665

2

4

P9

Jestem przez moich przełożonych zachęcany(a) do
samodzielnego rozwiązywania problemów pojawiających
się na moim stanowisku pracy

2,57

3

0,910

0

4

Nr

Pytanie
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P10

Mogę wprowadzać zmiany w mojej pracy, kiedy tylko chcę

1,64

1

1,111

0

4

P11

Muszę ściśle przestrzegać procedur w mojej pracy

0,77

0

0,824

0

3

P12

Aby wprowadzić zmiany w mojej pracy muszę przejść wiele
formalnych procedur biurokratycznych

1,58

1

1,027

0

4

P13

Chciał(a)bym, aby przełożeni dali mi więcej uprawnień do
podejmowania decyzji

1,62

2

0,965

0

4

P14

Potrafię szybko zająć się problemami, które wymagają
natychmiastowej uwagi

3,26

3

0,812

0

4

a – istnieje wiele wartości modalnych. Podano wartość najmniejszą.
Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie wyników zaprezentowanych w tabeli 4. można zauważyć, że w opinii badanych, poziom emprowermentu w obszarze ciągłego doskonalenia nie jest ani
wysoki, ani niski. Średnia arytmetyczna sumy ocen wszystkich pytań wynosi 2,36, co
umiejscawia ją nieco powyżej oceny neutralnej. W opinii ankietowanych, poziom emprowermentu jest najniższy w punkcie odnoszącym się do konieczności ścisłego przestrzegania procedur. Odczucie takie może wynikać z charakteru administracji publicznej,
która działa w oparciu o wymagania ustawowe. Wymagania prawne często stanowią
barierę ograniczającą możliwości doskonalenia (np. procesów). Badani wysoko ocenili
swoje możliwości w zakresie: wykorzystywania własnej kreatywności przy rozwiązywaniu problemów, samodzielności i odpowiedzialności na stanowisku pracy oraz szybkości
w podejmowaniu działań usprawniających.
W ostatniej części analizy danych weryfikacji poddano zależność pomiędzy upełnomocnieniem pracowników a uczestniczeniem w działaniach doskonalących i/lub
zgłaszaniem własnych pomysłów doskonalących. W tym celu zastosowano testy współzależności (korelacji) mierzone współczynnikiem Rho Spearmana. W tabeli 5. zaprezentowano wyniki analizy korelacji pomiędzy uczestniczeniem w działaniach doskonalących i/lub zgłaszaniem własnych pomysłów a emprowermentem.
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Tabela 5. Korelacja pomiędzy uczestniczeniem w działaniach doskonalących i/lub
zgłaszaniem własnych pomysłów doskonalących a emprowermentem
Współczynnik korelacji
Rho Spearmana

Upełnomocnienie

1

0,193

Istotność (dwustronna)

.

0,167

N

53

53

Źródło: opracowanie własne.

Analiza wykazała, że zależności pomiędzy upełnomocnieniem pracowników
a uczestniczeniem w działaniach doskonalących i/lub zgłaszaniem własnych pomysłów
doskonalących nie są istotne statystycznie (ρ = 0,193, p = 0,167, NS).
W tabeli 6. przedstawiono, które z poszczególnych pytań odnoszących się do identyfikacji poziomu emprowermentu są powiązane z podejmowaniem działań doskonalących i/lub zgłaszaniem pomysłów doskonalących.
Tabela 6. Związki pomiędzy emprowermentem a podejmowaniem działań
doskonalących i/lub zgłaszaniem pomysłów doskonalących
Uczestniczenie w działaniach doskonalących i/lub zgłaszanie własnych
pomysłów
Współczynnik korelacji
Istotność (dwustronna)
P1

0,290*

0,035

P2

-0,117

0,405

P3

0,172

0,217

P4

0,143

0,306

P5

0,049

0,727

P6

0,299*

0,030

P7

0,167

0,231

P8

0,138

0,324

P9

0,193

0,166

P10

0,215

0,122

P11

-0,307*

0,025

P12

-0,025

0,862

P13

0,035

0,805

P14

0,246

0,076

* – korelacja jest istotna na poziomie 0,05 (dwustronnie).
Źródło: opracowanie własne.
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Przeprowadzona analiza wykazała, że istotne statystycznie zależności zachodzą pomiędzy zmienną uczestniczenie w działaniach doskonalących i/lub zgłaszanie własnych
pomysłów a zmiennymi:
·· Mogę samodzielnie decydować o tym, w jaki sposób wykonywać swoją pracę, aby
realizowane przez mnie procesy (zadania) cechowały się jak najwyższą jakością –
umiarkowanie mocna korelacja dodatnia Rho Spearmana = 0,290 (N = 53, p = 0,035)
– oznacza, że im wyższy poziom poczucia możliwości samodzielnego decydowania
o tym w jaki sposób wykonywać swoja pracę, tym wyższa skłonności do uczestniczenia w działaniach doskonalących i zgłaszania własnych pomysłów.
·· Jestem samodzielny na swoim stanowisku pracy i posiadam dużą kontrolę nad tym, jak
tę pracę wykonuję – umiarkowanie mocna korelacja dodatnia Rho Spearmana = 0,299 (N
= 53, p < 0,030) – oznacza, że im wyższy poziom poczucia samodzielności i posiadania
dużej kontroli nad tym, jak wykonywać pracę, tym wyższa skłonność do uczestniczenia
w działaniach doskonalących i zgłaszania własnych pomysłów doskonalących.
·· Muszę ściśle przestrzegać procedur w mojej pracy – umiarkowanie mocna korelacja
ujemna Rho Spearmana = - 0,307 (N = 53, p = 0,025) – oznacza, że im niższy poziom
poczucia przymusu ścisłego przestrzegania procedur w pracy, tym wyższy poziom
uczestniczenia w działaniach doskonalących i zgłaszania własnych pomysłów.
Pozostałe z zależności przedstawionych w tabeli 6. są nieistotne statystycznie.

Wnioski
Głównym celem podjętych badań było dokonanie diagnozy upełnomocnienia pracowników w odniesieniu do wprowadzania zmian doskonalących oraz określenie związków
pomiędzy upełnomocnieniem a podejmowaniem działań doskonalących. Badania wykazały, że poziom emprowermentu w zakresie ciągłego doskonalenia jest wyższy w grupie osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych niż w grupie pracowników niepełniących takiej funkcji. Różnic takich nie stwierdzono w przypadku grupy właścicieli
procesów i osób nieposiadających własności procesów. Może to sugerować potrzebę
zwiększenia uprawnień decyzyjnych w zakresie wprowadzania zmian doskonalących,
zwłaszcza w grupie właścicieli procesów, którzy z racji powierzonej im funkcji są odpowiedzialni za ich pomiar, analizę i doskonalenie. Ponadto wyniki badań wskazują na
występowanie zależności pomiędzy podejmowaniem działań doskonalących i/lub zgłaszaniem pomysłów doskonalących a poziomem emprowermentu. Pracownicy chętniej
angażują się w proces ciągłego doskonalenia, gdy:
·· mają poczucie samodzielnego decydowania o tym, w jaki sposób wykonywać swoja
pracę,
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·· mają poczucie samodzielności i posiadania dużej kontroli nad tym, jak wykonywać
pracę,
·· nie mają poczucia przymusu ścisłego przestrzegania procedur w pracy.
Wdrażanie emprowermentu w administracji samorządowej jest procesem trudnym i długotrwałym. Wymaga od przełożonych zaufania w stosunku do podwładnych. Niemniej zwiększanie realnego wpływu pracowników na to, w jaki sposób
funkcjonuje urząd może być dla nich istotną zachętą do podejmowania działań doskonalących.
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Współpraca w obszarze nowych rozwiązań
oraz źródła aktywności innowacyjnej
a instytucje wsparcia biznesu – przypadek
województwa wielkopolskiego
Cooperation in Innovation Activities and Sources
of Innovation Activities and Business Support Organizations –
the Case of the Wielkopolskie Voivodship
Abstract: Transfer of knowledge is one of the most important among many factors that affect
the level of innovation activity of enterprises. The aim of the survey conducted in 2017 on 819
industrial enterprises from the Wielkopolskie voivodship was to determine the impact of the
business support organizations on the spillover of knowledge in a form of cooperation in the
area of new solutions. It was checked how is the relationship between cooperation and the
selected sources of innovation activity. The research hypothesis was the claim that this impact
will be diversified. Innovation centers will stimulate more likely the cooperation between the
sphere of science and enterprises than other business support organizations.
As a result of analyzes carried out using logit modeling, the research hypothesis was confirmed. In addition, it was noticed that entrepreneurs who used the services of innovation
centers (i.e. technology parks, technology incubators, academic business incubators and
technology transfer centers) cooperated more often with entities from the sphere of science
than enterprises that used the services of financing institutions. Moreover, business support
organizations stimulated technology transfer easier in terms of the sector (with suppliers, recipients, within the corporate group) rather than with institutions in the field of science. Similar analogies appeared in the case of sources of innovation activity.
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Wstęp
Współcześnie nie ma konieczności dowodzenia, że aktywność innowacyjna odgrywa
znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym. Większy nacisk kładziony jest na zagadnienia
związane z jej stymulowaniem, chociażby poprzez właściwe budowanie polityki innowacyjnej. W badaniach prowadzonych przez Etzkowitza i Leydesdorffa [2002, ss. 2–5] dowiedziono, że innowacje najlepiej jest kreować w ramach tzw. potrójnej helisy (triple helix), tj. we współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, sferą nauki i sferą rządową. W tym
kontekście niezwykle istotne jest, aby narzędzia wykorzystywane do stymulowania rozwoju niwelowały dysproporcje pomiędzy regionami [Han, Yoo, Kwak 2018, ss. 137–162].
Jedną z możliwości stymulowania aktywności innowacyjnej dają tzw. instytucje
wsparcia biznesu. Organizacje te są wykonawczym ogniwem programów wsparcia [Matusiak, Mażewska, Banisch 2011, s. 35]. W Polsce dzieli się je ze względu na funkcje, które
wypełniają w gospodarce, na [Matusiak 2011, s. 182]:
·· ośrodki innowacji – mają na celu szeroką promocję i inkubację innowacyjnej przedsiębiorczości, transfer technologii i dostarczanie usług proinnowacyjnych, aktywizację
przedsiębiorczości akademickiej i współpracę nauki z biznesem; wymienić tu należy
parki technologiczne, inkubatory technologiczne, centra transferu technologii i akademickie inkubatory przedsiębiorczości;
·· parabankowe instytucje finansowe – ich celem jest ograniczanie dyskryminacji finansowej nowo powstałych oraz małych firm bez historii kredytowej, dostarczanie
usług finansowych dostosowanych do specyfiki nowych przedsięwzięć gospodarczych; w Polsce występują sieci aniołów biznesu, lokalne/regionalne fundusze pożyczkowe i fundusze poręczeń kredytowych;
·· ośrodki przedsiębiorczości – ich zadaniem jest szeroka promocja i inkubacja przedsiębiorczości (często w grupach dyskryminowanych), dostarczanie usług wsparcia do
małych firm i aktywizacja rozwoju regionów peryferyjnych lub dotkniętych kryzysem
strukturalnym; do tej grupy należą ośrodki szkoleniowo-doradcze.
Ośrodki innowacji są instytucjami, których model funkcjonowania został zaczerpnięty
z rozwiniętych krajów Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych. Badania prowadzone we Włoszech dowiodły, że podmioty zlokalizowane na terenie parków technologicznych
łatwiej wchodzą w interakcje z instytucjami ze sfery nauki [Rocio Vasquez-Urriago, Barge-Gil, Modrego Rico 2016, ss. 137–147]. Korzyści te są szczególnie widoczne w przypadku
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firm, które rozwijają się szybko i dynamicznie [Arauzo-Carod, Segarra-Blasco, Teruel 2018,
ss. 645–658]. Na terenie parków lub szkół wyższych działają inkubatory technologiczne i/lub
akademickie inkubatory przedsiębiorczości. Instytucje te są różnie oceniane, jednak ich lokatorzy w stosunku do podmiotów zlokalizowanych poza inkubatorami mają lepsze wskaźniki
wzrostu, szybciej wdrażają zaawansowane technologie czy łatwiej nawiązują współpracę
(szczególnie z uniwersytetami) [Colombo, Delmastro 2002, ss. 1103–1122]. Wymierne korzyści dla gospodarki przynoszą centra transferu technologii, które są zlokalizowane przy
szkołach wyższych. Zwiększają one szanse na tworzenie wynalazków przez uczelnię, a także
stanowią przykłady dobrych praktyk, które są chętnie imitowane przez inne szkoły wyższe
[Castillo, Gilless, Heiman, Zilberman 2018, ss. 120–138].
Instytucje finansujące wypełniają lukę związaną z pozyskiwaniem funduszy na aktywność innowacyjną. Aniołowie biznesu, oprócz środków finansowych przekazywanych
w zamian za udziały w dokapitalizowywanych przedsiębiorstwach, dostarczają także
know-how. Inwestorzy ci funkcjonują na całym świecie, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe są natomiast podmiotami charakterystycznymi dla Europy Środkowo-Wschodniej.
Ośrodki szkoleniowo-doradcze świadczą usługi związane z podnoszeniem potencjału gospodarczego regionu, w którym działają, oraz poprawą jakości życia lokalnej społeczności [Koprowska-Skalska 2010, s. 143].
Celem niniejszego artykułu jest określenie wpływu instytucji wsparcia biznesu na
rozprzestrzenianie się wiedzy, objawiające się nawiązywaniem współpracy w obszarze
nowych rozwiązań, oraz sprawdzenie, czy istnieje związek pomiędzy wybieranymi źródłami aktywności innowacyjnej a współpracą. Uwzględniając różną specyfikę instytucji
wsparcia, hipotezę badawczą zbudowano jako twierdzenie, że wpływ ten będzie zróżnicowany, a transfer wiedzy ze sfery nauki do biznesu w większym stopniu będą stymulować ośrodki innowacji aniżeli pozostałe instytucje wsparcia.

Metodyka przeprowadzonego badania
Zmiennymi zależnymi w prowadzonym badaniu były współpraca innowacyjna oraz źródła aktywności innowacyjnej. Atrybuty współpracy w obszarze nowych rozwiązań oraz jej
źródła zostały wyróżnione zgodnie z międzynarodowymi standardami gromadzenia i interpretacji danych związanych z innowacjami zawartymi w Podręczniku Oslo. W związku
z tym współpracę podzielono na następujące grupy [OECD, Eurostat, ss. 83–84]:
·· współpracę z podmiotami ze sfery nauki – jednostkami Państwowej Akademii Nauk
(PAN), szkołami wyższymi, krajowymi i zagranicznymi instytutami badawczymi,
·· współpracę w obrębie przemysłu – z dostawcami, odbiorcami, w obrębie grupy kapitałowej i z konkurentami.
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Źródła aktywności innowacyjnej podzielono na następujące grupy [OECD, Eurostat, s. 86]:
·· wewnętrzne źródła w ramach przedsiębiorstwa,
·· źródła z sektora publicznego (instytucje naukowe) – placówki Państwowej Akademii
Nauk, szkoły wyższe, krajowe i zagraniczne jednostki badawcze,
·· źródła pochodzące z rynku – dostawcy, klienci, konkurencja,
·· ogólne źródła informacji – konferencje, targi, wystawy oraz czasopisma i publikacje
branżowe.
Jako zmienne niezależne przyjęto instytucje wsparcia biznesu najczęściej występujące
w Polsce, tj. parki technologiczne, inkubatory technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, sieci aniołów biznesu, lokalne i/lub regionalne fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych oraz ośrodki szkoleniowo- doradcze.
Formularz ankietowy został tak skonstruowany, aby odpowiedzi udzielane przez respondentów były twierdzące lub przeczące. Oznacza to, że zmienne miały charakter dychotomiczny – odpowiedziom twierdzącym (np. gdy badany podmiot korzystał z usług
inkubatorów) przypisywano wartość 1, a odpowiedziom przeczącym (np. gdy przedsiębiorstwo nie współpracowało w obszarze nowych rozwiązań) wartość 0.
Dychotomiczny charakter zmiennych powoduje, że w analizach materiału badawczego
można posłużyć się rachunkiem prawdopodobieństwa. Liniowy model prawdopodobieństwa można łatwo szacować za pomocą metod regresji wielorakiej, jednak jego wykorzystanie jest niewskazane, bowiem wartości takiej funkcji mogą być ujemne lub większe od
jedności, a w przypadku niniejszego badania wartości te są pozbawione interpretacyjnego
sensu [Stanisz 2007, s. 217]. Dużo lepsze dopasowanie do zmiennych daje w tej sytuacji regresja logistyczna. Ogólnie rzecz ujmując, regresja logistyczna jest matematycznym modelem, który możemy użyć w celu opisania wpływu kilku zmiennych X1, X2, …, Xk na dychotomiczną zmienną Y. Gdy wszystkie zmienne niezależne są jakościowe, model regresji
logistycznej jest równoznaczny z modelem log-liniowym [Świadek 2011, s. 102].
Do szacowania parametrów modeli ze zmienną dychotomiczną stosuje się metodę
największej wiarygodności (MNW). Polega ona na tym, że poszukuje się wektora parametrów α(kM)L, który gwarantuje największe prawdopodobieństwo otrzymania wielkości zaobserwowanych w próbie [Welfe 2008, s. 73]. Maksymalizację funkcji wiarygodności dokonuje się za pomocą technik używanych przy estymacji nieliniowej [Maddala 2001, s. 73].
W modelach logitowych istotnym miernikiem określania prawdopodobieństwa są
szanse (odds). Przez pojęcie szansy rozumie się stosunek prawdopodobieństwa, że dane
zjawisko wystąpi, do prawdopodobieństwa, że dane zjawisko nie wystąpi [Danieluk 2010,
s. 206]. W prowadzonym badaniu porównywane są ze sobą dwie grupy przedsiębiorstw –
takie, które korzystały z usług jednej bądź kilku analizowanych instytucji wsparcia z tymi,
które tego nie czyniły. W związku z tym można porównać ze sobą ilorazy szans (odds ratio)
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dwóch klas obserwacji. Iloraz szans wskazuje relację, że dane zdarzenie (np. nawiązanie
współpracy z dostawcami) znajdzie się w pierwszej grupie elementów (np. w przedsiębiorstwach korzystających z usług parków technologicznych) w stosunku do tego, że znajdzie
się ono także w drugiej (np. w grupie podmiotów, które nie korzystały z usług parków).
Zapisuje się je wzorem [Stanisz 2007, s. 221]:
OddsRatio =

p1 1 − p 2 p1 (1 − p 2 )
=
.
1 − p1 p 2
p 2 (1 − p1 )

Wartości ilorazu szans interpretuje się następująco:
·· OddsRatio > 1 – w pierwszej grupie zajście zdarzenia jest bardziej prawdopodobne,
·· OddsRatio < 1 – w pierwszej grupie zajście zdarzenia jest mniej prawdopodobne,
·· OddsRatio = 1 – w obu klasach obserwacji zdarzenie jest tak samo prawdopodobne.
W artykule zaprezentowano wartości ilorazów szans, które spełniają warunki istotności statystycznej.

Charakterystyka próby badawczej
W badaniu wpływu instytucji wsparcia biznesu na transfer wiedzy ze sfery nauki do przemysłu w województwie wielkopolskim w latach 2014–2016 wzięło udział 819 przedsiębiorstw, których profil odpowiada sekcji C Polskiej Kwalifikacji Działalności: Przetwórstwo
przemysłowe.
Niecałe 40% próby badawczej stanowiły przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników (mikro). Zbliżony do tej wielkości (ponad 35%) był udział przedsiębiorstw
małych, które charakteryzują się zatrudnieniem od 10 do 40 pracowników. Przedsiębiorstwa średnie (50–249 zatrudnionych) stanowiły nieco ponad 18% próby badawczej,
a podmioty posiadające powyżej 250 pracowników (przedsiębiorstwa duże) blisko 7%.
Tabela 1. Struktura badanych przedsiębiorstw pod względem klas wielkości
wyróżnionych na podstawie poziomu zatrudnienia
Wielkość
przedsiębiorstwa
Mikro
Małe
Średnie
Duże
Suma

Liczba przedsiębiorstw

Udziały procentowe

322
290
152
55
819

39,3%
35,5%
18,5%
6,7%
100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.
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Ponad połowę badanych podmiotów stanowiły przedsiębiorstwa wykorzystujące
niską technikę wytwarzania. Nieco ponad 27% wyniósł udział przedsiębiorstw, których profil działalności pozwolił na zakwalifikowanie ich do grona podmiotów o średnio-niskiej technice wytwarzania, a ponad 15% o średnio-wysokiej. Podmioty zaawansowane technicznie (wysoka technika wytwarzania) stanowiły ponad 2% badanych
przedsiębiorstw.
Tabela 2. Struktura badanych przedsiębiorstw pod względem poziomu
zaawansowaniatechnicznego
Wielkość
przedsiębiorstwa
Niska
Średnio-niska
Średnio-wysoka
Wysoka
Suma

Liczba przedsiębiorstw

Udziały procentowe

451
223
126
19
819

55,1%
27,2%
15,4%
2,3%
100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

W przypadku udziałów procentowych obrazujących współpracę przedsiębiorstw
przemysłowych z instytucjami wsparcia biznesu ich suma nie jest równa 100%, ponieważ jedno przedsiębiorstwo mogło korzystać z usług kilku instytucji wsparcia.
W województwie wielkopolskim w badanym okresie największą popularnością cieszyły się ośrodki szkoleniowo-doradcze, z usług których skorzystała 1/3 badanych podmiotów. 20% badanych przedsiębiorstw korzystało z usług funduszy pożyczkowych
i poręczeniowych, a zaledwie niecałe 4% z usług sieci aniołów biznesu.
Spośród ośrodków innowacji najwięcej przedsiębiorstw współpracowało z parkami
technologicznymi. Stanowiły one 8% próby badawczej. O połowę mniej podmiotów
było usługobiorcami centrów transferu technologii. Nieco ponad 3% przedsiębiorstw
kooperowało z inkubatorami technologicznymi, a ponad 2% z akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości.
Tabela 3. Współpraca badanych przedsiębiorstw z instytucjami wsparcia biznesu
Instytucja wsparcia
Parki technologiczne
Inkubatory technologiczne
Akademickie inkubatory
przedsiębiorczości
Centra transferu technologii

44

Liczba przedsiębiorstw
66
27

Udziały procentowe
8,1%
3,3%

18

2,2%

33

4,0%
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Instytucja wsparcia
Sieci aniołów biznesu
Lokalne lub regionalne fundusze
pożyczkowe
Fundusze poręczeń kredytowych
Ośrodki szkoleniowo-doradcze

Liczba przedsiębiorstw
31

Udziały procentowe
3,8%

159

19,4%

165
273

20,1%
33,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Współpraca w obszarze innowacyjnych rozwiązań
oraz źródła aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw
przemysłowych województwa wielkopolskiego
a instytucje wsparcia biznesu
W województwie wielkopolskim współpracę w obszarze nowych rozwiązań z instytucjami
ze sfery nauki inicjują głównie ośrodki innowacji. Analizując tabelę 1, zauważa się, że pod ich
wpływem znacznie rośnie prawdopodobieństwo wdrażania nowości w kooperacji ze wszystkimi analizowanymi instytucjami sfery nauki. Parki technologiczne blisko 5-krotnie, a inkubatory technologiczne 7-krotnie zwiększają szanse na kooperację z jednostkami Państwowej
Akademii Nauk. Współpracę ze szkołami wyższymi ponad 3 razy częściej podejmują przedsiębiorstwa, które korzystały z usług parków technologicznych. W przypadku akademickich
inkubatorów przedsiębiorczości i inkubatorów technologicznych wartość ilorazów szans
jest jeszcze większa. Pierwsza instytucja powoduje, że przedsiębiorcy blisko 6 razy, a druga
7,5 razy częściej współpracują ze szkołami wyższymi. Kooperację z uczelniami inicjują też
ośrodki szkoleniowo-doradcze. Przedsiębiorstwa, które korzystały z ich usług blisko 2-krotnie
częściej współpracowały ze szkołami wyższymi. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczymi inicjowały inkubatory technologiczne i akademickie. Inkubatory technologiczne blisko 8 razy, a akademickie 9 razy zwiększały szanse przedsiębiorstw na wdrażanie nowości we współpracy z krajowymi jednostkami badawczymi. W przypadku jednostek
zagranicznych ten wpływ był jeszcze większy. Inkubatory technologiczne blisko 12-krotnie,
a akademickie ponad 19-krotnie zwiększały szanse na współpracę z zagranicznymi jednostkami badawczymi. Ponadto ośrodki szkoleniowo-doradcze powodowały, że przedsiębiorcy
2,5 razy częściej współpracowali z krajowymi jednostkami badawczymi.
Niepokojący jest fakt, że we wszystkich oszacowanych modelach stała kształtowała się
na bardzo niskim poziomie. Oznacza to, że w przedsiębiorstwach, które korzystały z usług
instytucji wsparcia, dla których oszacowany iloraz szans nie spełniał warunków istotności
statystycznej (nie zamieszczono go w tabeli), szanse na nawiązanie analizowanych rodzajów współpracy były mniejsze niż w przedsiębiorstwach, które nie korzystały z ich usług.
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Tabela 1. Wpływ instytucji wsparcia biznesu na nawiązywanie współpracy
w obszarze nowych rozwiązań z instytucjami sfery nauki w województwie
wielkopolskim w latach 2014–2016
Współpraca z

Krajowymi
jednostkami
badawczymi

Zagranicznymi
jednostkami
badawczymi

7,54*

7,92*

11,90*

5,76*

8,89*

19,07*

1,90**

2,53***

0,01*

0,03*

0,01*

0,003*

0,0014

0,0000

0,0002

0,0015

Jednostkami PAN

Szkołami wyższymi

Parki technologiczne

4,91*

3,39*

Inkubatory technologiczne

6,66**

Instytucja
wsparcia

Akademickie inkubatory
przedsiębiorczości
Centra transferu technologii
Sieci aniołów biznesu
Lokalne/regionalne fundusze
pożyczkowe
Fundusze poręczeń
kredytowych
Ośrodki szkoleniowodoradcze
Stała
Wartość granicznego
poziomu istotności modelu
* - poziom istotności 0,01
** - poziom istotności 0,05
*** - poziom istotności 0,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Współpracę innowacyjną w obrębie przemysłu stymuluje większa liczba instytucji wsparcia niż ze sferą nauki. W tym obszarze aktywne są nie tylko ośrodki innowacji
i ośrodki szkoleniowo-doradcze, ale także instytucje finansujące.
Największa liczba instytucji wsparcia przyczynia się do nawiązywania współpracy
z dostawcami. W przedsiębiorstwach, które korzystały z usług sieci aniołów biznesu,
szanse na jej nawiązanie są ponad 3-krotnie, a inkubatorów technologicznych blisko
3-krotnie większe niż w podmiotach, które nie były usługobiorcami tych instytucji.
Niższe wartości ilorazów szans oszacowano dla funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, a także ośrodków szkoleniowo-doradczych. Fundusze pożyczkowe blisko 2 razy,
a poręczeniowe 1,5 razy zwiększały szanse na współpracę z dostawcami. Podmioty
korzystające z usług ośrodków szkoleniowo-doradczych o ponad 70% częściej kooperowały z dostawcami. W oszacowanym modelu stała wyniosła 0,26. Oznacza to, że trzy
pozostałe instytucje wsparcia (parki technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości i centra transferu technologii) nie zwiększały szans na zajście współpracy
z dostawcami.
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Przedsiębiorcy, którzy korzystali z usług inkubatorów technologicznych, ponad 5 razy,
a akademickich inkubatorów przedsiębiorczości blisko 3 razy częściej, wprowadzali na rynek wyroby we współpracy z odbiorcami. Do tego typu kooperacji przyczyniały się też
fundusze poręczeń kredytowych i ośrodki szkoleniowo-doradcze. Pod ich wpływem szanse na kooperację rosły blisko 2-krotnie.
Współpracę przedsiębiorstw w obrębie grupy kapitałowej stymulowały, podobnie jak w przypadku kooperacji z odbiorcami, inkubatory technologiczne i akademickie. Korzystanie z usług pierwszych z wymienionych instytucji zwiększało szanse na
połączenie przedsiębiorstw w obrębie grupy (w celu tworzenia nowych wyrobów)
blisko 6-krotnie, a drugich – ponad 7,5 razy. Ten rodzaj współpracy stymulowały też
ośrodki szkoleniowo-doradcze, pod wpływem których szanse na kooperację rosły
blisko 3 razy.
We wszystkich oszacowanych modelach stała była mniejsza od jedności, co oznacza,
że instytucje, dla których oszacowany iloraz szans nie spełniał warunków istotności statystycznej, łącznie nie przyczyniały się do inicjowania kooperacji.
Na tym etapie rozważań należy podkreślić, że żadna z badanych instytucji wsparcia
biznesu w badanym regionie nie przyczyniała się do zwiększania szans na koopetycję.
Tabela 2. Wpływ instytucji wsparcia biznesu na nawiązywanie współpracy
w obszarze nowych rozwiązań w obrębie przemysłu w województwie wielkopolskim
w latach 2014–2016
Współpraca z
Instytucja
wsparcia

Dostawcami

Odbiorcami

W obrębie grupy
kapitałowej

2,99**

5,29*

5,81*

2,99**

7,65*

Konkurentami

Parki technologiczne
Inkubatory
technologiczne
Akademickie inkubatory
przedsiębiorczości
Centra transferu
technologii
Sieci aniołów biznesu

3,27*

Lokalne/regionalne
fundusze pożyczkowe

1,92*

Fundusze poręczeń
kredytowych

1,57**

1,95*

Ośrodki szkoleniowodoradcze

1,76*

1,96*

2,92*
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Współpraca z
Instytucja
wsparcia
Stała
Wartość granicznego
poziomu istotności
modelu

Dostawcami

Odbiorcami

W obrębie grupy
kapitałowej

0,26*

0,16*

0,02

0,0000

0,0000

0,0000

Konkurentami

* - poziom istotności 0,01
** - poziom istotności 0,05
*** - poziom istotności 0,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

W województwie wielkopolskim w latach 2014–2016 instytucje wsparcia biznesu
przyczyniały się do poszukiwania wiedzy o nowościach we wszystkich analizowanych
instytucjach ze sfery nauki, jednak najczęściej stymulowały one do przeszukiwania szkół
wyższych. Ponad 3,5-krotnie szanse na wystąpienie tego rodzaju źródła rosły w przedsiębiorstwach, które korzystały z usług inkubatorów technologicznych, a blisko 3-krotnie
akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, centrów transferu technologii i sieci aniołów biznesu. Na poszukiwanie nowej wiedzy w szkołach wyższych 2 razy częściej decydowali się usługobiorcy funduszy pożyczkowych i ośrodków szkoleniowo-doradczych.
Na wykorzystanie jako źródła aktywności innowacyjnej stowarzyszeń naukowo-technicznych wpływały inkubatory technologiczne, centra transferu technologii
i ośrodki szkoleniowo-doradcze. Pierwsza z wymienionych instytucji zwiększała szanse
5,6 razy, druga ponad 3, a trzecia blisko 2,5 razy.
Nowej wiedzy w zagranicznych jednostkach badawczych poszukiwali przedsiębiorcy pod wpływem parków technologicznych (ponad 4-krotnie częściej niż ci, którzy
z usług parków nie korzystali) oraz inkubatorów technologicznych (ponad 8,5-krotnie).
Akademickie inkubatory przedsiębiorczości ponad 15 razy zwiększały szanse na wykorzystanie wiedzy drzemiącej w krajowych jednostkach badawczych, a centra transferu
technologii ponad 21 razy stymulowały do poszukiwania wiedzy o nowościach w placówkach PAN.
Stała we wszystkich modelach była poniżej jedności, co oznacza, że instytucje wsparcia, których iloraz szans nie spełniał warunków istotności statystycznej, nie wpływały
pozytywnie na poszukiwanie wiedzy o nowościach w sferze nauki.
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Tabela 3. Wpływ instytucji wsparcia biznesu na wykorzystanie źródeł aktywności
innowacyjnej związanych ze sferą nauki w województwie wielkopolskim w latach
2014–2016
Współpraca z
Instytucja
wsparcia

Placówki PAN

Jednostki
badawcze
i instytuty
rozwojowe

Zagraniczne
jednostki
badawcze

Parki technologiczne

4,23*

Inkubatory
technologiczne

8,59*

Akademickie
inkubatory
przedsiębiorczości
Centra transferu
technologii

15,65**

Szkoły wyższe

Stowarzyszenia
naukowo-techniczne

3,51**

5,63*

2,91***

21,54*

2,86**

Sieci aniołów biznesu

2,66**

Lokalne/regionalne
fundusze pożyczkowe

2,06**

3,28**

Fundusze poręczeń
kredytowych
Ośrodki szkoleniowodoradcze
Stała
Wartość granicznego
poziomu istotności
modelu

2,06*

2,44*

0,01*

0,004*

0,02*

0,05*

0,03*

0,0001

0,0685

0,0000

0,0000

0,0000

* - poziom istotności 0,01
** - poziom istotności 0,05
*** - poziom istotności 0,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Instytucje wsparcia biznesu, wśród źródeł aktywności innowacyjnej pochodzących
z przemysłu, najczęściej przyczyniały się do wykorzystania konferencji, targów i wystaw.
Przedsiębiorcy, którzy korzystali z usług akademickich inkubatorów przedsiębiorczości,
4 razy częściej, a w przypadku inkubatorów technologicznych – 3,5 razy częściej, poszukiwali nowej wiedzy o tego typu wydarzeniach. Szanse na wykorzystanie tego samego
źródła blisko 3-krotnie zwiększyły się dzięki aniołom biznesu i funduszom pożyczkowym, a blisko 2-krotnie – funduszom kredytowym i ośrodkom szkoleniowo-doradczym.
Nowej wiedzy wewnątrz przedsiębiorstwa poszukiwali usługobiorcy instytucji finansujących oraz akademickich inkubatorów przedsiębiorczości. Największy wpływ
w tym obszarze miały inkubatory akademickie, które 3-krotnie zwiększały iloraz szans.
Podmioty, które współpracowały z sieciami aniołów biznesu, blisko 2,5 razy częściej,
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z funduszami pożyczkowymi 2 razy częściej, a z poręczeniowymi ponad 1,5 razy częściej wykorzystywały wewnętrzny potencjał przedsiębiorstw jako źródło wiedzy o nowościach. Instytucje finansujące odgrywały rolę w przypadku stymulowania przedsiębiorstw do wykorzystania dostawców jako źródła innowacji. Podmioty współpracujące
z sieciami aniołów biznesu ponad 2,5-krotnie częściej wykorzystywały potencjał dostawców, z funduszami poręczeniowymi ponad 2-krotnie częściej, a z pożyczkowymi
1,5 razy częściej.
Czasopisma i publikacje branżowe były ponad 2,5 razy częściej wykorzystywane
jako źródło wiedzy o nowościach w przedsiębiorstwach, które korzystały z usług funduszy pożyczkowych i sieci aniołów biznesu oraz blisko 2 razy częściej wśród usługobiorców ośrodków szkoleniowo-doradczych.
Klientów jako źródło aktywności innowacyjnej ponad 4 razy częściej traktują usługobiorcy funduszy pożyczkowych, a blisko 1,5 razy częściej ośrodków szkoleniowo-doradczych.
Stałe dla omówionych modeli były mniejsze od jedności, co oznacza (podobnie jak
w poprzednich przypadkach), że pozostałe instytucje wsparcia nie zwiększały szans na
wykorzystanie analizowanych źródeł aktywności innowacyjnej. Jedyny wyjątek stanowili klienci (stała wyniosła 1,41). Dowodzi to, że ośrodki innowacji, sieci aniołów biznesu oraz fundusze poręczeń kredytowych łącznie także przyczyniają się do zwiększania
szans na poszukiwanie nowej wiedzy u klientów.
Tabela 4. Wpływ instytucji wsparcia biznesu na wykorzystanie źródeł aktywności
innowacyjnej pochodzących z przemysłu w województwie wielkopolskim w latach
2014–2016
Współpraca z
Instytucja
wsparcia

Wewnętrzne
w firmie

Dostawcy

Klienci

Konkurenci

Konferencje,
targi,
wystawy

Czasopisma
i publikacje
branżowe

Parki technologiczne
Inkubatory
technologiczne
Akademickie
inkubatory
przedsiębiorczości

3,56*

3,03***

4,06**

Centra transferu
technologii
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Sieci aniołów biznesu

2,45**

2,64**

Lokalne/regionalne
fundusze pożyczkowe

2,02*

1,51**

4,33*

2,78**

2,55**

2,67*

2,66*
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Współpraca z
Instytucja
wsparcia

Wewnętrzne
w firmie

Dostawcy

1,57*

2,29*

Fundusze poręczeń
kredytowych
Ośrodki szkoleniowodoradcze
Stała
Wartość granicznego
poziomu istotności
modelu

Klienci

Konkurenci

Konferencje,
targi,
wystawy

Czasopisma
i publikacje
branżowe

1,78*
1,39***

1,89*

1,86*

0,75*

0,65*

1,41*

0,29*

0,19*

0,0000

0,0000

0,0002

0,0000

0,0000

* - poziom istotności 0,01
** - poziom istotności 0,05
*** - poziom istotności 0,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Zakończenie
Analiza wpływu instytucji wsparcia biznesu na nawiązywanie współpracy w obszarze nowych rozwiązań oraz na wykorzystanie źródeł aktywności innowacyjnej dostarczyła kilku
istotnych informacji o badanym regionie.
Porównując inicjowanie współpracy przedsiębiorstw z podmiotami ze sfery nauki
i pomiędzy przedsiębiorstwami, zauważono, że dla obu grup oszacowano podobną
liczbę ilorazów szans, które spełniały warunki istotności statystycznej. W pierwszym
przypadku było ich 11, a w drugim 12. Różnie przedstawiała się jednak ich struktura.
Współpracę z podmiotami ze sfery nauki inicjowały głównie ośrodki innowacji: inkubatory technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości i parki technologiczne. W dwóch przypadkach (szkoły wyższe i krajowe jednostki badawcze) były
to też ośrodki szkoleniowo-doradcze. Dla kooperacji z innymi przedsiębiorstwami
inicjowanymi przez ośrodki innowacji oszacowano natomiast o połowę mniej istotnych statystycznie ilorazów szans. Ich funkcję w tym obszarze przejęły sieci aniołów biznesu, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, które pobudzały współpracę
z dostawcami i odbiorcami. Na tym etapie analiz należy zaznaczyć, że współpracę
w obrębie przemysłu cechują niższe wartości ilorazów szans, niż miało to miejsce
w przypadku współpracy ze sferą nauki. Dowodzi to, że instytucje wsparcia stanowią
ważne ogniwo w procesie pobudzania innowacyjności regionu. Widoczna jest też
ich specjalizacja – ośrodki innowacji częściej pobudzały kooperację ze sferą nauki
niż w obrębie przedsiębiorstw. Pokazuje to, że w regionach z silnym zapleczem naukowym instytucje wsparcia pozwalają na transfer wiedzy ze sfery nauki do biznesu.
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Tendencja, która zaznaczyła się w przypadku współpracy w obszarze nowych rozwiązań, ujawniła się także w wykorzystaniu źródeł aktywności innowacyjnej. Interesujące
wnioski nasuwają się jedynie w przypadku centrów transferu technologii. Nie odnotowano
wpływu tej instytucji na nawiązywanie współpracy w obszarze nowych rozwiązań, jednak
przyczyniała się ona do poszukiwania nowej wiedzy w placówkach PAN, szkołach wyższych
i stowarzyszeniach naukowo-technicznych. Może to oznaczać, że centra przyczyniają się do
zawierania umów kupna-sprzedaży nowych technologii, a nie ich tworzenia od podstaw.
Duży wpływ ośrodków innowacji na współpracę innowacyjną zawieraną przez
badane przedsiębiorstwa napawa optymizmem, jednak jeżeli zwróci się uwagę na
liczbę podmiotów, które korzystały z ich usług, to okaże się, że oddziaływanie nie
jest już tak znaczące. Formularz ankietowy wypełniło 819 podmiotów, a zaledwie
66 z nich współpracowało z parkami technologicznymi. W przypadku pozostałych
ośrodków innowacji liczba ta była jeszcze mniejsza. Oznacza to, że przedsiębiorcy
powinni być zachęcani do korzystania z usług ośrodków innowacji. Szczególnie
może odnosić się to do młodych, dopiero zakładanych podmiotów. Inkubatory
technologiczne oraz akademickie inkubatory przedsiębiorczości były instytucjami,
dla których oszacowane ilorazy szans miały najwyższe wartości. Dowodzi to, jak ważne jest doradztwo i wsparcie w przypadku młodych, dopiero tworzonych podmiotów.
Młodzi przedsiębiorcy, chcący zdobyć pozycję na rynku, są zmuszani do twórczego
i kreatywnego myślenia w tworzeniu swojej oferty. Jednocześnie pomoc oferowana
przez inkubatory pozwala im bezpiecznie się rozwijać i zdobywać miejsce w branży.
W przypadku badanych usługobiorców instytucji wsparcia biznesu najbardziej popularnymi źródłami aktywności innowacyjnej były szkoły wyższe oraz konferencje, targi i wystawy. Wykorzystywanie szkół wyższych jako źródła wiedzy o nowościach może
wskazywać, że podmioty te stają się coraz bardziej otwarte na świat biznesu oraz że
następuje ich powolna ewolucja z uczelni drugiej do trzeciej generacji. Funkcjonowanie
takich uczelni jest pożądane z punktu widzenia rozwoju regionu, z tego względu warto rozważać tworzenie przy uczelniach wyższych centrów transferu technologii, które
skupiałyby się na komercjalizowaniu tworzonych na nich nowości. Duże wykorzystanie
konferencji, targów i wystaw w kontekście aktywności innowacyjnej pokazuje, że spotkania przedsiębiorców face to face są ważne dla ich rozwoju. W tym kontekście władze
samorządowe mogłyby inicjować podobne wydarzenia w regionach, którymi kierują.
Instytucje finansujące częściej były aktywne w pobudzaniu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami. Może to wynikać ze specyfiki usług, jakie świadczą. Pożyczki
udzielane przez fundusze pożyczkowe lub poręczane przez fundusze poręczeniowe
opiewają zwykle na kwotę do 120 tys. zł. Często skupiają się one na wsparciu dla grup
wykluczonych (osoby bezrobotne, niepełnosprawne), co w połączeniu z niewielkimi
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kwotami pożyczek nie jest dużym impulsem dla innowacyjności. Bez wątpienia kapitał, który pochodzi z funduszy, przyczynia się do prowadzenia aktywności innowacyjnej, jednak szanse na jej pojawienie się są mniejsze niż w przypadku korzystania
z usług ośrodków innowacji.
W świetle powyższych wniosków postawiona na początku artykułu hipoteza badawcza potwierdziła się – wpływ instytucji wsparcia na nawiązywanie współpracy w obszarze nowych rozwiązań w badanych przedsiębiorstwach był zróżnicowany. Ośrodki innowacji częściej przyczyniały się do transferu wiedzy ze sfery nauki do biznesu, a pozostałe
ośrodki były bardziej aktywne w obszarze współpracy sektorowej. Podobne analogie
wystąpiły w przypadku wykorzystania źródeł aktywności innowacyjnej.
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Zastosowanie usprawnień w modelu zarządzania
gospodarką komunalną
The Use of Improvements in the Municipal Economy
Management Model
Abstract: The work concerned the model of municipal economy management in the
Świebodzice commune. The changes have been proposed in such departments as transport, management and technology. They will allow in the future to bring greater benefits
to the enterprise and residents of the commune. A municipal waste management system
functioning was presented. The analysis of the municipal economy system in Świebodzice
was made. Proposals for modernizing a given system have been presented to improve its
efficiency and gain more benefits for the plant as well as for residents and the environment.
Key words: management, transport, ecology

Wprowadzenie
W Polsce wszystkie wymagania w zakresie gospodarki odpadami zostały zaczerpnięte
z unijnych aktów prawnych – ustaw, rozporządzeń i dyrektyw.
Zapisy ustaw dotyczą zarówno przedsiębiorców, jak i osób prywatnych. Dodatkowe
obowiązki zostały nałożone także na gminy. Nowelizacją wprowadzono nowy rodzaj
odpadów, mianowicie odpady z wypadków, zdefiniowane jako odpady z akcji ratowniczych lub gaśniczych, z wyłączeniem odpadów powstałych w wyniku poważnych awarii
przemysłowych lub innych. Ustawa określa normy postępowania z odpadami, a w szczególności dotyczy [Rosik-Dulewska 2010, ss. 20–22]:
·· zapobiegania powstawaniu i minimalizacji ich ilości,
·· usuwania ich z miejsc powstawania,
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·· odzyskiwania lub unieszkodliwiania ich w celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia
ludzi, jak również ochrony środowiska.
Podział odpadów jest przeprowadzany z uwzględnieniem wielu kryteriów dotyczących właściwości fizykochemicznych, biologicznych, technologicznych i ekonomicznych odpadów. Takimi kryteriami mogą być [Szołtysek 2009, ss. 23–24]:
·· pochodzenie,
·· skład surowcowy i chemiczny,
·· stan skupienia,
·· toksyczność,
·· poziom zagrożenia dla środowiska,
·· przydatność do dalszego wykorzystania.
Biorąc pod uwagę właściwości odpadów, a głównie udział w ich składzie frakcji organicznej, dzieli się je na [Rosik-Dulewska 2010, s. 29]:
·· mineralne – zawierające niską ilość (do 1%) substancji organicznej,
·· organiczno-mineralne – zawierające w swoim składzie 5–50% substancji organicznej,
·· organiczne – w których ilość substancji organicznej wynosi więcej niż 50%.
Spośród międzynarodowych (regionalnych) klasyfikacji odpadów do najważniejszych zalicza się klasyfikacje przygotowane przez EKG, RWPG i EWG. Największy zasięg
geograficzno-gospodarczy ma klasyfikacja EKG, dlatego projekt klasyfikacji standardowej odpadów (z 12–16.06.1989 r.) przyjęto za podstawę jednolitej klasyfikacji odpadów w Polsce.
Odpady komunalne zgodnie z definicją są to odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych (oprócz pojazdów wycofanych z eksploatacji), a także odpady,
w skład których nie wchodzą odpady niebezpieczne pochodzące od innych wytwórców
odpadów, które są zbliżone pod względem charakteru lub składu do odpadów powstających w gospodarstwach domowych [Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 roku]. Ta
grupa odpadów powstaje w gospodarstwach domowych oraz obiektach użytku publicznego i obsługi ludności. Oprócz wymienionych należy tu również zaliczyć porzucone
wraki pojazdów, odpady uliczne oraz zanieczyszczenia gromadzone w zbiornikach bezodpływowych. Do tej grupy nie zaliczają się odpady, które pochodzą z zakładów weterynaryjnych i opieki zdrowotnej.
Odpady komunalne można generalnie podzielić na:
·· bezpieczne,
·· niebezpieczne – które wymagają szczególnej ostrożności i specjalnego traktowania.
Dlatego też wymagają one postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami.
Odpadami niebezpiecznymi są także niektóre odpady z gospodarstw domowych [Korzeniowski 1999, s. 45].
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W odpadach komunalnych nie powinna znaleźć się grupa odpadów niebezpiecznych.
Są to odpady, które ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne, biologiczne i inne
cechy stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia zarówno ludzi, jak i ekosystemu. Najczęściej
zalicza się do nich wszelkie tłuszcze i mieszaniny olejów z oczyszczalni ścieków, zawierające drobnoustroje patogenne, przeterminowane środki ochrony roślin, odpady z sektora
medycznego oraz ziemię skażoną metalami ciężkimi i substancjami ropopochodnymi [Żygadło 2002, s. 11].
Do tej grupy zalicza się również odpady problemowe, czyli odpady, które są nieobojętne dla zdrowia i środowiska (określane są w ten sposób tylko do czasu, gdy znajdują
się w gospodarstwach domowych, po oddaniu do punku zbiórki są odpadami niebezpiecznymi), odpady promieniotwórcze oraz odpady płynne (bytowo-gospodarcze),
które pochodzą z budynków użytku publicznego nieobjętych siecią kanalizacyjną. Ta
grupa odpadów stanowi bardzo duże wyzwanie dla osób i instytucji zajmujących się ich
gospodarką, jest także zagrożeniem dla życia i zdrowia.
Osobne regulacje prawne stosowane są w przypadku odpadów medycznych. Odpady
medyczne są to wszystkie odpady powstające w takich instytucjach, jak ośrodki służby
zdrowia, ośrodki weterynaryjne, badawcze, laboratoria, zakłady farmakologiczne, prywatne gabinety lekarskie i stomatologiczne, ambulatoria, instytucje i laboratoria badawcze
i analityczne, zakłady kosmetyczne oraz pozostałości po domowym leczeniu. Skład morfologiczny odpadów medycznych jest bardzo zróżnicowany, brak jest również ujednoliconych metod ich badania. Trudności oznaczania wynikają z przestrzegania zasad BHP.

Charakterystyka odpadów komunalnych
Około 10% wszystkich odpadów wyprodukowanych w Polsce stanowią odpady komunalne. Mimo małego udziału we wszystkich odpadach stanowią one bardzo ważną
grupę, gdyż to właśnie one nadają się do przetworzenia na wiele innych wyrobów, co
pozwala zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska, a także daje możliwość zarobienia
na „śmieciach”.
Odpady komunalne charakteryzują się tym, że ich skład jakościowy i ilościowy jest
zmienny w zależności od czasu i miejsca ich powstawania. Dlatego też należy opisać
ich właściwości, aby ułatwić sposób postępowania z nimi. Ze względu na różnorodność
odpadów określono trzy główne rodzaje ich właściwości: fizyczne, paliwowe oraz nawozowe. Dzięki takiemu podziałowi łatwiej jest nam wykonać badania, które ułatwiają
dobór optymalnych technologii do utylizacji i recyklingu odpadów.
Właściwości fizyczne odpadów komunalnych są mierzone za pomocą kilku wskaźników. Pierwszy z nich to ciężar objętościowy, inaczej gęstość objętościowa. Mierzony on
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jest w kg/m3 w miejscach gromadzenia odpadów, to znaczy w przeznaczonych do tego
pojemnikach. Kolejny wskaźnik to zawartość frakcji, inaczej analiza sitowa.
Zwraca się również uwagę na właściwości paliwowe, które wymierzane są za pomocą
takich wskaźników, jak zawartość wody (wilgotność), zawartość części palnych (w skład
których wchodzą C – Węgiel, H – Wodór, S – Siarka, N – Azot, Cl – Chlor, O – Tlen), zawartość części niepalnych, ilość części lotnych w częściach palnych, ciepło spalania (kJ/kg),
wartość opałowa robocza (kJ/kg) oraz składniki agresywne (takie jak SO2 – dwutlenek
siarki, HCl – chlorowodór oraz N2O5 – tlenek azotu (V)) [Rosik-Dulewska 2010, s. 56].
W dzisiejszych czasach dział gospodarki odpadami jest bardzo ważny i często staje
się zarzewiem wielu konfliktów, dlatego musi spełnić dwa podstawowe wymagania:
·· zgodności z zasadami ochrony środowiska,
·· zgodności z zasadami gospodarki materiałowej.
Spełniając te wymogi, należy również pamiętać, aby koszty ich realizacji były jak
najniższe. Aby udało się to osiągnąć, należy uwzględnić wszystkie elementy systemu
gospodarki odpadami. Składowe tego systemu to [Rosik-Dulewska 2010, s. 65]:
·· zbieranie,
·· transport,
·· odzysk,
·· unieszkodliwienie odpadów oraz nadzór nad sposobem i miejscem unieszkodliwiania.
Gospodarka odpadami komunalnymi powinna być systemem złożonym ze starannie powiązanych ze sobą elementów. Niestety obecnie tak nie jest. Wielu właścicieli
nieruchomości podpisuje umowy z podmiotami zajmującymi się tylko i wyłącznie wywozem odpadów, co powoduje, że na rynku pojawia się wiele przedsiębiorstw ze złym
zapleczem technicznym. Aktualnie dąży się do tego, by odbiór odpadów był połączony
z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów w sposób trwały, w ramach jednego zintegrowanego systemu. Przykład takiego systemu obrazuje rysunek 1.
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Rysunek 1. System gospodarowania odpadami komunalnymi

Źródło: [Gospodarka odpadami komunalnymi m.st. Warszawy – zarys koncepcji [online], http://www.
zm.org.pl/?a=odpady-warszawa-2007].

System ten powinien tworzyć logistycznie zorganizowany system gospodarowania
odpadami. Do głównych składników tego systemu zalicza się:
·· gromadzenie odpadów,
·· wywóz odpadów,
·· gospodarcze wykorzystanie, przetworzenie lub unieszkodliwienie odpadów,
·· określenie sposobu, w jaki są gromadzone odpady,
·· uwzględnienie efektywności eksploatacyjnej,
·· dobór środków transportu oraz tras wywozu [Fehner, Przybycin 2003].
Na wybór technik i technologii gromadzenia odpadów mają wpływ takie czynniki, jak
częstotliwość zbiórki odpadów, rodzaje pojemników oraz wysokość kosztów poniesionych
przez przedsiębiorstwo. Wszystkie te czynniki oddziałują na kształt logistycznego systemu
zbiórki oraz całkowite koszty jego funkcjonowania. Należy pamiętać, że odpady optymalnie
powinny być odbierane raz w tygodniu, ponieważ zawierają bioodpady, które przyczyniają się do rozwoju szkodliwych czynników. Po określeniu częstotliwości powinno wybrać się
sprzęt do gromadzenia odpadów. Przy jego wyborze należy zwracać uwagę na takie cechy,
jak: łatwość utrzymania czystości, trwałość, szczelność, łatwość transportu, otwierania i zamykania pojemnika, ochrona użytkowników oraz ograniczona hałaśliwość. W miastach najczęściej stosowane są dwa typy systemu zbierania odpadów, co ilustruje poniższy rysunek.
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Rysunek 2. Schemat układów zbierania odpadów w systemie jedno- i dwustopniowym

Źródło: [Szołtysek 2005, s. 235].

Obecnie bardziej polecana jest metoda dwustopniowa. Odpowiednia lokalizacja
stacji przeładunkowej umożliwia znaczne zwiększenie ekonomii zbiórki oraz transportu
odpadów i lepsze zagospodarowanie sprzętu, który nie do końca nadaje się do transportu dalekobieżnego [Korzeń 2001, s. 58].
Rozwój systemów wywozu odpadów powinien iść w kierunku [Szołtysek 2001, s. 99]:
·· zwiększenia wielofunkcyjności i elastyczności taboru,
·· doskonalenia metod załadunku i zmniejszenia liczby ekip wywozowych,
·· doskonalenia taboru, który współpracuje z kontenerami wymiennymi.

Gospodarki odpadami komunalnymi w Świebodzicach
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia
13 września 1996 r. [Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.] w gminie Świebodzice wprowadzono nowy system gospodarki odpadami obowiązujący od 1 października 2013 roku.
Aktualnie mieszkańcy płacą tzw. podatek śmieciowy, podczas gdy gmina gospodaruje
środkami od mieszkańców z pobieranych opłat za odpady, jednocześnie egzekwując od
wybranych firm w drodze przetargu odpowiednią jakość usług.
Zarówno gmina, jak i podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości mają obowiązek składania sprawozdań z realizacji wyznaczonych zadań, co
umożliwia określenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji, które są przeznaczone do składowania.
Wspomniane sprawozdania mają obowiązek składać:
·· podmioty, które odbierają odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – obowiązek złożenia kwartalnego sprawozdawania do gminy;
·· podmioty które zajmują się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem
nieczystości ciekłych – obowiązek złożenia kwartalnego sprawozdawania do gminy;
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·· burmistrz – obowiązek składania rocznego sprawozdawania marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska1.
Podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Świebodzice, wybranym na drodze przetargu, jest ZGK
Świebodzice Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Strzegomskiej 30. Od 1 lipca
2013 roku selektywna zbiórka na terenie gminy Świebodzice zorganizowana jest z podziałem na frakcje odpadów, takie jak:
• papier,
• tworzywa sztuczne,
• szkło,
• pozostałe zmieszane odpady komunalne.
Zmieszane odpady komunalne zbierane są przez mieszkańców na terenie nieruchomości, natomiast odpady gromadzone selektywnie (z papieru i tektury, opakowań
z tworzyw sztucznych oraz ze szkła) zbierane są na terenie Świebodzic w systemie tzw.
donoszenia.
W poniższej tabeli przedstawiono przyjęte stawki ze względu na pojemność pojemnika.
Tabela 1. Stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o określonej
pojemności z terenu nieruchomości niezamieszkałej

Źródło: [dokumentacja uzyskana z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach].

Na podstawie sprawozdań od przedsiębiorstw odbierających odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości stworzono zestawienie ilości odebranych odpadów komunalnych ze Świebodzic w latach 2013 i 2014 z podziałem na poszczególne frakcje odpadów.
Analizując niżej przedstawioną tabelę, można zauważyć, że wielkość odpadów z grupy 15 i 20 spadła w 2014 roku w stosunku do 2013 roku o 5,02%, natomiast biorąc pod
uwagę również odpady z grupy 17, wielkość ich spadła w tym samym okresie o 6,25%.
1

Opracowano na podstawie dokumentacji z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach.
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Tabela 2. Zestawienie ilości odebranych odpadów komunalnych ze Świebodzic
w latach 2013 i 2014 z podziałem na frakcje

Źródło: [dokumentacja uzyskana z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach].
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Ocena istniejącego systemu w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej w Świebodzicach
Istniejący system gospodarki odpadami funkcjonujący w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach jest dobrze rozwinięty, spełnia wszelkie prawne i technologiczne wymagania, umożliwiające mu działanie wspólnie z Regionalnymi Instalacjami do
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Ażeby osiągnąć wymagany przepisami
poziom odzysku, Zakład Gospodarki Komunalnej musiał przekształcić system zbierania
i odbioru odpadów, mimo to nadal jest wiele elementów, które wymagają poprawienia.
Jedną z takich rzeczy jest system odbierania odpadów segregowanych. W przeciwieństwie do odpadów zmieszanych, które mają określony harmonogram (każda ulica przydzielona jest do danego dnia tygodnia), odbiór odpadów segregowanych odbywa się
bez ustalonego harmonogramu. Kierowca dostaje tylko i wyłącznie spis ulic, na których
znajdują się pojemniki z odpadami segregowanymi, które musi odebrać podczas swojej
zmiany. Jest to duży błąd ze strony Zakładu Gospodarki Komunalnej, gdyż w ten sposób
traci on kontrolę nad wykonaną przez pracownika pracą. Ponieważ trasa jest nieokreślona, pracownik może jeździć zbyt długimi trasami lub jeździć w inne miejsca na koszt
organizacji. W ciągu swojej zmiany kierowca odbiera jeden rodzaj segregowanych odpadów, w razie przepełnienia pojazdu musi zawieźć odpady do punktu odbioru, zostawić je tam i dokończyć zbiór z pozostałych miejsc. Ogólnie rzecz ujmując, dany system,
mimo zmian, które zostały wprowadzone w poprzednich latach, ciągle ma niedociągnięcia. Wiele rzeczy w jego funkcjonowaniu powinno zostać zmienione, aby poprawić
jego sprawność, zwiększyć liczbę osób segregujących śmieci, polepszyć stan jakościowy
i ilościowy odpadów, zmniejszyć koszty działalności, ale również zadbać o środowisko,
zmniejszyć stopień jego zanieczyszczenia i poprawić jego stan.

Modernizacja istniejącego systemu gospodarki odpadami
Analizując całościowo system gospodarki komunalnej, można zauważyć potrzebę wprowadzenia kilku zmian. Jedną z nich jest stworzenie harmonogramu odbioru odpadów
komunalnych zbieranych w sposób selektywny. Taki harmonogram obecnie nie istnieje,
przez co Zakład Gospodarki Komunalnej nie ma wystarczającej kontroli nad pracownikiem. Mając informacje na temat punktów odbioru odpadów segregowanych, pojemności pojemników znajdujących się w tych punktach oraz pojemności samochodu specjalistycznego do odbioru tych odpadów, można zaproponować optymalną trasę przejazdu
kierowcy i w ten sposób zminimalizować czas pracy kierowcy oraz koszty transportu odpadów segregowanych. Samochód specjalistyczny w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
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w Świebodzicach ma pojemność maksymalną 19 000 litrów. Załącznik nr 2 przedstawia
wszystkie punkty odbioru odpadów segregowanych w porządku alfabetycznym z podziałem na poszczególne pojemniki: kosze 1100 l i 2500 l na tworzywa sztuczne, pojemniki 1100 l i 1500 l na szkło oraz 1100 l i 1500 l na papier. Trasy będą proponowane
w dwóch wariantach – pierwszy wariant dla odpadów z tworzywa sztucznego, drugi wariant – zarówno dla odpadów ze szkła, jak i papieru, ponieważ pojemniki są takiej samej
pojemności i większość z nich znajduje się w tych samych punktach. Przy ustalaniu tras
założono, że pojemniki w punktach odbioru są wypełnione w 100% swojej pojemności.
Wybrano dwa rewiry, dla których zostaną przedstawione trasy odbioru odpadów segregowanych. Pierwszy z nich to Ciernie, w których znajduje się 10 punktów, w których są
zlokalizowane pojemniki na odpady z tworzywa sztucznego i 14 na odpady ze szkła lub
papieru. Niżej przedstawiono trasę dla odpadów z tworzywa sztucznego (rysunek 1).
Rysunek 1. Propozycja trasy dla odpadów z tworzywa segregowanego na terenie
Cierni

Źródło: opracowanie własne.

Na tej trasie oznaczono w kolejności odbioru następujące ulice:
Start – Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Ciernie – Zielona 1100 l, ul. Ciernie – Wodna sklep 1100 l, ul. Ciernie – Wodna przystanek V 2500 l, ul. Ciernie – pętla 2500 l, Ciernie
Szkoła nr 6 2500 l, Białe Górki 2500 l, ul. Ciernie – Wodna 55 1100 l, AREWA 1100 l, Ciernie
– Środkowa k/mostu 2500 l, ul. Środkowa 2 1100 l, łącznie: 18 000 l.
Trasa zapewnia ładowność samochodu w 95%, nie ma możliwości jej zwiększenia,
ponieważ pojemniki mają zbyt dużą pojemność w stosunku do dostępnego miejsca na
pace samochodu. Kolejną trasą jest odbiór odpadów ze szkła lub papieru na tym samym
terenie, na którym znajduje się poprzednia trasa. W przypadku tej trasy zostały dodane
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dodatkowe punkty w celu zapewnienia odpowiedniego załadowania paki samochodu
(rysunek 2).
Rysunek 2. Propozycja trasy dla odpadów ze szkła lub papieru dla Cierni

Źródło: opracowanie własne.

Kolejność odbioru przedstawia się następująco:
Start – Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Ciernie – Zielona 1100 l, ul. Ciernie – Wodna sklep 1100 l, ul. Ciernie – Wodna przystanek V 1500 l, ul. Ciernie – pętla 1500 l, Ciernie
Szkoła nr 6 1500 l, Białe Górki 1500 l, AREWA 1100 l, Ciernie – Środkowa k/mostu 1500 l,
ul. Środkowa (Galery) 1500 l, ul. Graniczna 6 (Sklep) 1500 l, ul. Łączna kładka 1500 l, ul.
Łączna Hirek 1500 l, ul. Strzegomska 37 1100 l, łącznie: 17 900 l.
Trasa ta zapewnia 94,2% ładowności samochodu. Jest to wystarczające zapełnienie,
ponieważ może się zdarzyć, że kilka pojemników na trasie jest przepełnionych. Kolejnym rejonem, który został wybrany, jest część Osiedla Piastowskiego. Znajduje się tutaj
8 punktów, w których zlokalizowane są pojemniki na odpady z tworzywa sztucznego
i 15 punktów odbioru odpadów ze szkła lub papieru. Jako pierwsza została przedstawiona trasa dla odpadów z tworzywa sztucznego (rysunek 3).
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Rysunek 3. Propozycja trasy dla odpadów z tworzywa sztucznego dla rejonu
Osiedla Piastowskiego

Źródło: opracowanie własne.

Kolejność trasy wygląda następująco:
Start – Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Krzywoustego B. 19 2500 l, ul. Krzywoustego B. 20 2500 l, ul. Krzywoustego B. 37 2500 l, ul. Krzywoustego B. 55 2500 l, ul. Krzywoustego B. 67 2500 l, ul. Krzywoustego B. 69 2500 l, ul. Przechodnia 1100 l, ul. Piasta 6
2500 l, łącznie: 18600l.
Ładowność na tej trasie wynosi 98%. Jest to odpowiedni wynik, ponieważ samochód
jest prawie całkowicie zapełniony, nie jeździ z pustą paką, dzięki czemu nie przynosi
strat dla przedsiębiorstwa.
Kolejną trasą jest zbiór odpadów ze szkła lub papieru w tym samym rejonie co poprzednia trasa, z wykorzystaniem tych samych punktów odbioru i dodaniem kilku nowych, aby samochód został załadowany w jak największym stopniu (rysunek 4).
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Rysunek 4. Propozycja trasy odbioru odpadów ze szkła lub papieru dla rejonu
Osiedla Piastowskiego

Źródło: opracowanie własne.

Odbiór odpadów ze szkła lub papieru na danej trasie wygląda następująco:
Start – Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Krzywoustego B. 19 1100 l, ul. Krzywoustego B. 20 1100 l, ul. Krzywoustego B. 37 1100 l, ul. Krzywoustego B. 39 1100 l, ul. Krzywoustego B. 55 1500 l, ul. Krzywoustego B. 67 1500 l, ul. Krzywoustego B. 69 1500 l, ul. Księcia
Bolka 7 1500 l, ul. Księcia Bolka 32 1500 l, ul. Śmiałego 7 1100 l, ul. Piasta 6 1100 l, ul. Piasta
8 1100 l, ul. Piasta 22 1100 l, ul. 11-go listopada 1100 l, ul. 11-go listopada domki 1500l,
łącznie: 18900l.
W przypadku tej trasy ładowność wynosi 99,5%. Jest to odpowiedni wynik, ponieważ 0,5% pozostaje do wykorzystania w przypadku przepełnionych pojemników.
Kolejną zmianą powinno być zwiększenie poziomu edukacji ekologicznej związanej
z odpadami komunalnymi, w szczególności dotyczącej segregacji odpadów i zakazu ich
spalania, aby podnieść świadomość mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z wytwarzanymi przez nich odpadami i zachęcić ich do segregacji odpadów. Może
to poprawić stan jakościowy tych odpadów, dzięki czemu będzie można je w większym
stopniu ponownie wykorzystywać, zmniejszając przy tym koszty utylizacji pozostałych
odpadów, jak również koszty produkcji nowych towarów.
Ważnym elementem jest również zwiększenie skali zbiorów odpadów kuchennych
pochodzenia roślinnego, ulegających biodegradacji, jak również odpadów zielonych,
takich jak trawa, liście czy gałęzie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej. Z takich odpadów, dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii, możemy
odzyskiwać energię i dzięki temu zmniejszyć koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa
poprzez zmniejszenie zużycia energii pozyskiwanej ze źródeł nieodnawialnych.
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Niezbędną zmianą jest zakup nowych pojemników na odpady komunalne, w szczególności na odpady zbierane selektywnie. Obecnie ciągle wzrasta ilość odpadów,
w związku z czym większość pojemników jest coraz częściej przepełniona. Prowadzi to
do powstawania nielegalnych wysypisk śmieci, a co się z tym również wiąże, wielu chorób zakaźnych, rozwijających się podczas rozkładu tych odpadów w miejscach niedostosowanych. Dzięki zakupowi dodatkowych pojemników nie tylko zmniejszy się ryzyko
z tym związane, ale również zwiększy się skala segregacji odpadów, ponieważ mieszkańcy będą mieli łatwiejszy dostęp do tych pojemników.

Zakończenie
Podsumowując badania i przedstawione informacje, można wysnuć kilka ważnych wniosków, a mianowicie, że:
·· Zakład Gospodarki Komunalnej w gminie Świebodzice działa poprawnie, jednak kilka elementów należałoby w przyszłości zmienić w celu usprawnienia systemu.
·· Mieszkańcy są nie do końca zadowoleni z systemu gospodarki komunalnej w Świebodzicach. Uważają, że jest za mało pojemników na odpady, w szczególności na odpady segregowane. Odpady zbierane w sposób selektywny podczas odbioru są wrzucane do jednego auta niezależnie od rodzaju odpadów, co sprawia, że mieszkańcy czują
się zniechęceni do segregacji.
·· Z powodu niskiego stopnia segregacji powstaje wiele odpadów zmieszanych, co
sprawia, że rosną koszty i pojawiają się nowe problemy związane z ich utylizacją.
·· Zakład Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach powinien poprawić stopień kontroli zarówno nad kierowcami (szczególnie tymi, którzy zbierają odpady segregowane
i nie mają ustalonego harmonogramu), jak również nad zakładami odpowiedzialnymi
za odbiór odpadów, aby uzyskane od nich dane były rzetelne i w pełni prawdziwe,
a dzięki temu możliwe stało się kontrolowanie morfologii odpadów i skupianie się na
grupach odpadów, których jest najwięcej i które są najbardziej szkodliwe.
·· Cel niniejszej pracy został zrealizowany, jednak w przyszłości można by wprowadzić
jeszcze wiele nowych rozwiązań, zarówno jeśli chodzi o sposoby gospodarowania odpadami, jak i pracę pracowników fizycznych zajmujących się odbieraniem odpadów, a także pracowników umysłowych zajmujących się funkcjonowaniem istniejącego systemu.
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Ocena dojrzałości procesu ciągłego doskonalenia
w administracji samorządowej na przykładzie Urzędu
Miasta Zielona Góra
Assessment of the Maturity of the Continuous Improvement
Process in Local Government Administration on the Example
of Zielona Góra City Hall
Abstract: Contemporary local government units function in the conditions of dynamic
changes taking place in their environment. Therefore, public managers are increasingly required to undertake activities aimed not only at improving the quality of services provided
but also at focusing on improving the efficiency and effectiveness of processes. Solutions
that support pro-quality activities in the organization, often used in Polish local government administration, are quality management systems compliant with the requirements of
the ISO 9001 standard. Research indicates that in many cases these units do not reach the
desired levels of maturity. Big problems appear especially in the area of analysis, measurement and improvement of processes. The purpose of the article is to diagnose the maturity
of the continuous improvement process in the city office. In the first part of the study an
analysis of continuous improvement based on the results of literature research was conducted. Then the methodology of empirical research is presented. The next part describes
the results of research in the area of maturity assessment of the continuous improvement
process. The article summarizes the most important conclusions from the research and recommendations for the examined unit.
Key words: local government administration, continuous improvement, quality management, process approach, ISO 9001
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Wprowadzenie
Poprawa skuteczności i efektywności funkcjonowania organizacji oraz doskonalenie
jakości świadczonych usług to istotne cele wielu współczesnych jednostek samorządu
terytorialnego. W dorobku nauk organizacji i zarządzania znajduje się wiele koncepcji,
które bezpośrednio lub pośrednio mogą przyczynić się do osiągnięcia powyższych celów, na przykład Total Quality Management, Business Process Reengineering czy też
lean management. Do najpopularniejszych rozwiązań w zakresie doskonalenia jakości
w polskich urzędach administracji samorządowej można zaliczyć systemy zarządzania
jakością zgodne z wymaganiami normy ISO 9001. Przedstawione rozwiązania bazują
na podejściu procesowym, którego nieodłącznym elementem jest ciągłe doskonalenie
(continuous improvement – CI). Badania w obszarze podejścia procesowego w polskiej
administracji samorządowej wskazują na jego niski poziom dojrzałości [Flieger 2013; Ludwiczak 2018]. Jednym ze zidentyfikowanych problemów są podejmowane przez urzędy działania w zakresie pomiarów, analizy i doskonalenia procesów, które często tylko
w niewielkim stopniu przekładają się na poprawę jakości funkcjonowania tych jednostek. Może to wynikać z niskiego poziomu dojrzałości procesu ciągłego doskonalenia
w badanych organizacjach. Celem opracowania jest diagnoza dojrzałości procesu ciągłego doskonalenia w urzędzie miasta. Aby zrealizować przedstawiony cel dokonano identyfikacji dojrzałości procesu ciągłego doskonalenia z wykorzystaniem kwestionariusza
samooceny. Przeprowadzono również analizę krytyczno-poznawczą literatury oraz uzupełniająco wywiad nieustrukturyzowany.

Ciągłe doskonalenie w administracji publicznej w świetle
badań literaturowych
Identyfikacja pojęcia ciągłego doskonalenia jest trudna z uwagi na mnogość koncepcji,
w których występuje to zagadnienie. Istotny wkład w rozwój koncepcji CI odnaleźć można
w pracach E. Deminga, który definiuje je jako „ciągłe i niekończące się ulepszanie procesu
produkcji oraz usług, które powodują poprawę jakości, produktywności oraz zmniejszenie
kosztów” [Kucińska-Landwójtowicz 2015, s. 297]. W literaturze zagadnienie to jest również
utożsamiane z filozofią kaizen (w jap.: kai – zmiana, zen – dobry), której przesłanie głosi, iż
„żaden dzień nie powinien minąć bez dokonania jakiejś poprawy w którymś z obszarów
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ciągłe doskonalenie dotyczy każdego – zarówno członków kierownictwa jak i szeregowych pracowników” [Burchart-Korol, Furman 2007, s. 135].
Podkreśla ono zatem znaczenie ciągłych, niewielkich usprawnień, które łącznie, w dłuższej
perspektywie czasowej, przekładają się na sukces organizacji.
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Pojęcie ciągłego doskonalenia jest różnie interpretowane, a na przestrzeni lat ewoluowało, co szczegółowo prezentuje A. Kucińska-Landwójtowicz [2015, s. 297]. Na potrzeby niniejszego opracowania ciągłe doskonalenie rozumie się zgodnie z definicją zaproponowaną przez K. Fryer i in. [2007, s. 498], że CI występuje, gdy wszyscy członkowie
organizacji współpracują na bieżąco usprawniając procesy oraz redukując błędy w celu
poprawy swojej skuteczności i efektywności dla klienta. Należy zaznaczyć, że w oryginalnie przytoczonej definicji zamiast „skuteczności” i „efektywności” występuje wyrażenie „performance”. W literaturze anglojęzycznej nie ma zgodności co do jednoznacznej
interpretacji tego pojęcia. W związku z powyższym oraz odnosząc się do pojęcia jakości,
której wyznacznikami są skuteczność i efektywność, autorka przychyla się do opinii tych
badaczy, którzy są zdania, że „performance” zawiera w sobie pojęcie efektywności oraz
skuteczności jako stopnia realizacji celów w odniesieniu do jakości [por. Hester, Meyers 2012, ss. 186–187]. Warto ponadto zauważyć, że ciągłe doskonalenie wymaga czasu zanim jego wpływ będzie naprawdę odczuwalny oraz że musi być zarządzane jako
proces, a nie pojedyncze zdarzenie [Bessant i in. 1994, s. 18]. W związku z powyższym
w opinii autorki zasadnym jest stosowanie określenia „proces ciągłego doskonalenia”.
W literaturze wskazuje się wiele przykładów wykorzystania ciągłego doskonalenia
do usprawniania administracji publicznej. Występuje ono między innymi w kontekście
wdrażania systemów zarządzania jakością, zgodnych z wymaganiami ISO 9001 [Ludwiczak 2018], TQM [Karyotakis, Moustakis 2014], lean government [Hasenjager 2006; Suárez-Barraza, Miguel-Dávila 2014], six sigma [Kumar, Bauer 2010]. Znaczna część badań odnosi się do studiów przypadku obrazujących procesy wdrażania zmian usprawniających
oraz ich wyniki. Ze względu na różnorodność koncepcji, na których opiera się wprowadzanie zmian doskonalących, podejście do ich wdrażania nie jest jednakowe. Niemniej
jednak we wszystkich przypadkach efekty tych działań uzależnione są od czynników
sukcesu. K. Fryer i in. [2007] prezentują przegląd piśmiennictwa na temat czynników
wspierających lub wspomagających ciągłe doskonalenie. Z 29 artykułów odnoszących
się do omawianego zagadnienia tylko 4 koncentrują się wyłącznie na sektorze publicznym, a w 15 opracowaniach uwzględniono niektóre organizacje sektora publicznego.
Najczęściej wymienianymi krytycznymi czynnikami sukcesu są: zaangażowanie kierownictwa, szkolenie i uczenie się, zarządzanie dostawcami, zarządzanie klientami, dane jakościowe, pomiary i raportowanie. Autorzy wskazują ponadto na to, że w odniesieniu do
sektora publicznego istotne znaczenie mają również takie czynniki jak kultura jakości,
komunikacja, praca zespołowa i uprawomocnienie pracowników. Rzadko wymienianymi czynnikami są: bieżąca ocena, monitorowanie i rola samooceny. W przypadku modeli
samooceny (np. EFQM, CAF) jest to interesujący wynik z uwagi na to, że ocena ciągłego
doskonalenia jest jednym z podstawowych elementów tych narzędzi.
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Metodyka badań empirycznych
Aby zrealizować przedstawiony we wstępnej części artykułu cel, w pierwszym kwartale 2018 r. przeprowadzono badanie w Urzędzie Miasta Zielona Góra. Jednostka ta pełni funkcję miasta na prawach powiatu i zatrudnia łącznie, na wszystkich stanowiskach,
614 pracowników. Od 2006 roku w urzędzie funkcjonuje system zarządzania jakością
zgodny z wymaganiami normy ISO 9001. Oznacza to, że od więcej niż 8 lat stosuje się
w nim podejście procesowe. W trakcie badania najwyższe kierownictwo zadeklarowało, że dla wybranych (kluczowych) procesów określono cele oraz właścicieli. Ponadto
dokonuje się systematycznej analizy ich skuteczności. Zgodnie z wymaganiami normy
ISO 9001 proces ciągłego doskonalenia prowadzony jest w oparciu o cykl ciągłego doskonalenia PDCA Deminga.
W badaniu wykorzystano kwestionariusz oceny opracowany na podstawie modelu
dojrzałości ciągłego doskonalenia stworzonego przez K. Fryer i S. Ogden [2014]. Model
ten opiera się na zastawie ośmiu zachowań organizacyjnych, które zdaniem jego twórców można wykorzystać do oceny dojrzałości oraz kierowania postępem organizacyjnym na trzech kluczowych etapach dojrzałości CI.
W nawiązaniu do powyższego modelu skierowane do pracowników urzędu pytania
podzielono na osiem kluczowych obszarów: integrację CI z organizacją, zasięg projektów doskonalących, wsparcie kadry zarządzającej, strategiczne zarządzanie wynikami,
szkolenia i uczenie się w obszarze CI, system nagradzania pracowników zaangażowanych w ciągłe doskonalenie, kulturę nieobwiniania innych oraz komunikacja. Ponadto,
celem uzupełnienia informacji, przeprowadzono wywiad bezpośredni nieustrukturyzowany z przedstawicielem najwyższego kierownictwa urzędu.
Do przeprowadzenia badania wykorzystano skalę ocen od 1 do 3 odpowiadającą
trzem poziomom dojrzałości procesu ciągłego doskonalenia, gdzie kolejne cyfry reprezentowały poziomy opisane w tabeli 1.
Tabela 1. Poziomy dojrzałości procesu ciągłego doskonalenia
Poziom
dojrzałości
0
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Poziom funkcjonowania

Wskazówki

Na etapie tym nie ma widocznych zmian
Przechodzenie przez ruchy (going w postawach pracowników lub w kulturze
through the motions)
organizacyjnej w odniesieniu do ciągłego
doskonalenia.
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Poziom
dojrzałości

Poziom funkcjonowania

1

Transformacja (transforming)

2

Wbudowanie (embedded)

Wskazówki
Organizacje stopniowo przejmują obyczaje CI.
Jest to etap przejściowy, w którym organizacje
demonstrują dowody CI, a systemy wciąż są
poprawiane.
CI jest osadzone w organizacji. Na tym poziomie
CI jest uważany za normalny sposób pracy w całej
organizacji i jest widoczny we wszystkich miejscach.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Fryer, Ogden, Jiju 2013, ss. 481–494].

Kwestionariusz samooceny został skierowany do pracowników urzędu zatrudnionych na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej z wyłączeniem pracowników na
stanowiskach fizycznych. Rozróżniono wśród nich 4 grupy: pracowników zatrudnionych
na stanowiskach kierowniczych, pracowników nie będących kierownikami, właścicieli
procesów i pracowników nie będących właścicielami procesów.
Przeprowadzone badanie miało charakter pilotażowy. Jego celem, oprócz wyżej
przedstawionego celu głównego, była ocena przydatności narzędzia w warunkach
polskiej administracji samorządowej. Elementem badania pilotażowego było ponadto
sprawdzenie responsywności we wszystkich badanych grupach. W wyniku przeprowadzonych badań otrzymano 53 poprawnie wypełnione kwestionariusze z czego: 14 wypełnili kierownicy, 39 pracownicy niebędący kierownikami, 16 właściciele procesów
i 37 pracownicy niebędący właścicielami procesów. Uzyskane wyniki poddano analizie,
którą podzielono na dwa etapy. W pierwszym etapie zanalizowano uzyskane dane z wykorzystaniem statystyki opisowej, w drugim dokonano interpretacji jakościowej uzyskanych wyników.
W pierwszym etapie analizy zweryfikowano czy występują różnice w ocenie poziomu dojrzałości procesu ciągłego doskonalenia pomiędzy poszczególnymi grupami
badanych. W tym celu dokonano sprawdzenia istotności statystycznej różnic w ocenie
procesu ciągłego doskonalenia, we wszystkich ośmiu kluczowych obszarach w poszczególnych grupach badanych. W tym celu przeprowadzono test Chi-kwadrat przy poziomie istotności 0,05. Wyniki testu pokazano w tabeli 2.
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Tabela 2. Różnice w ocenie dojrzałości procesu ciągłego doskonalenia pomiędzy
poszczególnymi grupami pracowników
Chi-kwadrat Pearsona
Kierownicy/pracownicy
Obszary

Właściciel procesu / nie-właściciel procesu

Istotność
asymptotyczna

Wartość

Wartość

(dwustronna)

Istotność
asymptotyczna
(dwustronna)

W1 – integracja CI

2,921

0,232

2,364

0,307

W2 – projekty

0,023

0,998

0,886

0,642

W3 – wsparcie

1,663

0,435

0,591

0,744

W4 – zarządzanie

1,345

0,650

0,950

0,622

W5 – nagradzanie

3,218

0,200

0,806

0,668

W6 – szkolenia

2,868

0,238

0,485

0,785

W7 – komunikacja

0,919

0,632

1,314

0,518

W8 – kultura

2,068

0,356

2,543

0,280

Źródło: opracowanie własne.

W związku z tym, że wartość w komórce istotność asymptotyczna (dwustronna) jest
> 0,05, można wnioskować, iż nie występują istotne statystycznie różnice w ocenie dojrzałości procesu integracji pomiędzy właścicielami procesu, a osobami niebędącymi
właścicielami procesu oraz pomiędzy kierownikami i osobami, które nie pełnią funkcji
kierowniczych. Jednakże w celu potwierdzenia testu Chi-kwadrat dodatkowo dokonano weryfikacji danych statystycznych w oparciu o współczynnik U Manna-Whitneya
i W Wilcoxona dla zmiennej grupującej pracowników zatrudnionych na stanowiskach
kierowniczych i pracowników niebędących kierownikami. Wyniki badania przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Różnice w ocenie dojrzałości procesu ciągłego doskonalenia dla zmiennej
grupującej kierownicy/pracownicy niebędący kierownikami
W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

U MannaWhitneya

Współczynnik

231,000

270,000

227,000

247,000

227,500

222,000

271,500

247,500

W Wilcoxona

336,000

1051,000

1007,000

352,000

1007,500

1002,000

1051,500

1027,500

0,350

0,963

0,543

0,543

0,274

0,189

0,971

0,573

Istotność
asymptotyczna
(dwustronna)

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowa weryfikacja danych statystycznych potwierdziła wyniki testu Chi-kwadrat – współczynnik U Manna-Whitneya i W Wilcoxona również nie osiągają istotnych
statystycznie wartości. Oznacza to, że nie ma istotnych statystycznie różnic pomiędzy
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dwoma grupami wyróżnionymi ze względu na funkcję w organizacji (tzn. kierownicy/
/pracownicy) na żadnym z ośmiu wymiarów.
Podsumowując powyższą analizę nie potwierdzono, że istnieją istotne statystycznie
różnice pomiędzy grupą kierowników i grupą pracowników w ocenie dojrzałości procesów. Analogicznie nie można potwierdzić, iż istnieją różnice istotne statystycznie pomiędzy osobami będącymi i niebędącymi właścicielami procesów w ocenie dojrzałości tych
procesów. Biorąc pod uwagę powyższe wyniki badań statystycznych, w dalszej części
opracowania skoncentrowano się na omówieniu wyników oceny procesu ciągłego doskonalenia, bez podziału na poszczególne grupy badanych.
W drugim etapie analizy zinterpretowano uzyskane wyniki w podziale na osiem kluczowych obszarów wpływających na proces ciągłego doskonalenia.

Integracja ciągłego doskonalenia
Obszar ten odnosi się do tego w jaki sposób postrzegany jest proces ciągłego doskonalenia
w organizacji – jako dodatkowy obowiązek czy też jako integralna część pracy. Na pytanie
o zakres stosowanego w urzędzie procesu ciągłego doskonalenia 13 badanych oceniło, że
występuje brak formalnego, ustrukturyzowanego i zdyscyplinowanego podejścia do usprawniania realizowanych procesów, 20 badanych stwierdziło, że stosuje się formalny proces rozwiązywania problemów, natomiast w ocenie pozostałych 20 osób ciągłe usprawnianie procesów stanowi integralną część pracy indywidualnej i zespołowej wszystkich pracowników na
każdym szczeblu struktury organizacyjnej, a w organizacji dominuje kultura ciągłego usprawniania, poszukiwania lepszych rozwiązań. Kolejnym pytaniem zadanym w kontekście oceny
integracji CI było to, czy identyfikowane w urzędzie problemy jakościowe rozwiązywane są
samodzielnie, czy do tego celu wykorzystuje się zasoby zewnętrzne (np. ekspertów, firmy
konsultingowe). Większość badanych, tj. 48 osób, potwierdziło rozwiązywanie problemów we
własnym zakresie. Przeciwną opinię wyraziło 5 pracowników. W ramach oceny integracji ciągłego doskonalenia zapytano ponadto, czy w urzędzie tworzone są zespoły ds. doskonalenia,
które identyfikują i realizują projekty doskonalące. Na zadane pytanie 15 osób odpowiedziało
twierdząco, 36 przecząco, a 2 osoby nie wyraziły opinii. Ostatnim pytaniem w omawianym obszarze było to, czy w urzędzie prowadzi się regularne przeglądy systemu ciągłego doskonalenia w całej organizacji. Uzyskano 17 twierdzących i 36 przeczących odpowiedzi.
Podsumowując można stwierdzić, że badana jednostka w zakresie integrowania procesu ciągłego doskonalenia w organizacji znajduje się w fazie transformacji. Oznacza to,
że stopniowo rozwijana jest kultura ciągłego doskonalenia, niemniej jednak podejmowanie działań usprawniających nie jest jeszcze traktowane przez pracowników jako ich
integralna część pracy.
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Zakres projektów ciągłego doskonalenia
Obszar ten odnosi się do stopnia zaangażowania wewnątrzorganizacyjnego i międzyorganizacyjnego w działania związane z doskonaleniem organizacji. W zakresie
omawianego obszaru w pierwszej kolejności zapytano badanych jak oceniają zasięg
realizowanych projektów doskonalących. W opinii 32 badanych działania doskonalące w urzędzie realizowane są na niewielką skalę, zazwyczaj wewnątrz własnej komórki organizacyjnej. Zdaniem 13 pracowników w działania związane z doskonaleniem
angażuje się pracowników z innych działów organizacyjnych (tworzy się międzywydziałowe zespoły doskonalące) jednak pomysły doskonalące pochodzą raczej z wnętrza komórki organizacyjnej, z której pochodzi właściciel procesu niż z zewnątrz (z innych działów). Zdaniem 8 badanych w działania związane z poszukiwaniem nowych,
lepszych rozwiązań w pełni angażują się wszystkie strony zainteresowane (np. wszyscy uczestnicy procesu).
W dalszej kolejności zapytano czy w urzędzie realizowane są konkretne projekty doskonalące we współpracy z klientami, dostawcami (lub innymi interesariuszami). Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 18 ankietowanych, natomiast zaprzeczyło 35
osób. Ponadto zweryfikowano, czy pracownicy pracując nad projektami usprawniającymi rozpatrują pomysły w kontekście potrzeb i oczekiwań swoich wewnętrznych
i zewnętrznych klientów i dostawców, na co 30 osób odpowiedziało twierdząco, a 23
osoby przecząco. Podsumowując wyniki badań w ramach zasięgu projektów ciągłego doskonalenia można stwierdzić, że badana jednostka stopniowo przechodzi z fazy
przechodzenia przez ruchy do fazy transformacji. Przeważająca część działań doskonalących wciąż realizowana jest w ramach komórek funkcjonalnych i na niewielką
skalę oraz zbyt rzadko włącza się w proces doskonalenia zarówno wewnętrznych, jak
i zewnętrznych klientów.
Wsparcie kadry zarządzającej
Oceniając wspieranie procesu ciągłego doskonalenia przez kadrę zarządzającą, 30 badanych zauważa w tym obszarze sporadyczne działania pojedynczych kierowników,
16 badanych uważa, że realizowana w urzędzie strategia zarządzania obliguje kadrę zarządzającą do zaangażowania w proces ciągłego doskonalenia, przez co w organizacji
systematycznie podejmuje się konkretne działania doskonalące. Z kolei pełne i osobiste
zaangażowanie kadry zarządzającej w ciągłe usprawnianie we współpracy z pracownikami jest widoczne w całym urzędzie tylko w opinii 7 ankietowanych. Uzyskane wyniki plasują dojrzałość procesu CI pomiędzy fazą przechodzenia przez ruchy a fazą transformacji.
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Strategiczne zarządzanie wynikami
Obszar ten odnosi się do powiązania ciągłego doskonalenia z realizacją celów strategicznych organizacji. W ramach jego oceny zapytano w jaki sposób prowadzone są w urzędzie
działania doskonalące. Najwięcej, bo 30 badanych, uważa, że są one prowadzone doraźnie (wtedy, gdy pojawiają się problemy). Przy opracowywaniu usprawnień kładziony jest
nacisk na krótkoterminowe korzyści. Brakuje strategii zarządzania ukierunkowanej na doskonalenie skuteczności i efektywności procesów. Zdaniem 16 osób działania doskonalące
są powiązane z celami strategicznymi organizacji. Wszyscy pracownicy rozumieją strategię
i cele organizacji oraz monitorują wyniki swoich działań doskonalących. Natomiast w opinii 7 badanych działania doskonalące ukierunkowane są na poprawę skuteczności i efektywności procesów. Pracownicy rozumieją w jaki sposób ich wydajność wpływa na realizację celów strategicznych organizacji. Dokonuje się regularnych pomiarów skuteczności
i efektywności procesów. Z przedstawionych wyżej danych wynika, że działania operacyjne
w zakresie ciągłego doskonalenia nie są wystarczająco powiązane ze strategią organizacji
i znajduje się ona pomiędzy fazą przechodzenia przez ruchy a fazą transformacji.
System nagradzania pracowników zaangażowanych w ciągłe doskonalenie
W ramach oceny systemu nagradzania pracowników zaangażowanych w proces ciągłego doskonalenia zapytano, czy w urzędzie istnieje system motywacji nagradzający pracowników angażujących się w proces ciągłego doskonalenia. Najwięcej, 34 badanych,
wyraziło przekonanie, że występuje brak systemu nagradzania/uznania pracowników.
17 osób stwierdziło, że pracownicy nagradzani są za angażowanie się w proces ciągłego
doskonalenia w ramach ogólnego systemu nagród funkcjonującego w urzędzie (np. przy
okresowej ocenie pracownika), natomiast 2 osoby uważają, że istnieje system nagród
i uznawania w skali całej organizacji dedykowany zaangażowaniu pracowników w proces ciągłego doskonalenia. Uzyskane wyniki wskazują na niski poziom dojrzałości procesu ciągłego doskonalenia w obszarze systemu motywowania pracowników w zakresie
ciągłego doskonalenia. Badana jednostka znajduje się pomiędzy fazą przechodzenia
przez ruchy a fazą transformacji.
Szkolenia i uczenie się w obszarze CI
W dalszej części badania zapytano jak kształtuje się system podnoszenia wiedzy pracowników w obszarze ciągłego doskonalenia. 38 osób spośród badanych uznało, że szkolenia
w zakresie metod i narzędzi ciągłego doskonalenia prowadzone są doraźnie (tj. nieregularnie, jeżeli występuje taka potrzeba), a 14 badanych stwierdziło, że dostępne są regularne szkolenia z podstawowych metod i narzędzi ciągłego doskonalenia. Osoby i grupy
na wszystkich poziomach dzielą się swoim doświadczeniem ze wszystkich doświadczeń
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zawodowych. Tylko 1 osoba uważa, że organizacja jako całość generuje zdolność uczenia się poprzez działania związane z ciągłym doskonaleniem. Każdy jest zaangażowany
w dzielenie się wiedzą i tworzenie kompletnej organizacji uczącej się. Uzyskane wyniki
wskazują na to, że w obszarze szkoleń i uczenia się w zakresie CI badana jednostka znajduje się pomiędzy fazą przechodzenia przez ruchy a fazą transformacji.
Kultura nieobwiniania innych (no blame culture)
Obszar ten odnosi się do takiego kształtowania środowiska pracy, w którym pracownicy nie
będą obawiali się podejmować działań doskonalących w obawie przed negatywną reakcją
przełożonych lub współpracowników w przypadku ich niepowodzenia. W ramach tego obszaru w pierwszej kolejności zapytano ankietowanych, czy obawiają się przedstawiać swoje
sugestie/pomysły dotyczące zmian usprawniających. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 21
osób, zaprzeczyło 31 osób, a 1 osoba nie wyraziła opinii na ten temat. Kolejnym pytaniem
było to, czy przełożeni wspierają pomysły doskonalące, nie karząc błędów, ale zachęcając
do uczenia się na nich. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 35 pracowników, przeczącej 15, a 3
osoby nie wyraziły opinii. Jako ostatnie zadano pytanie odnoszące się do reakcji wszystkich
pracowników na błędy, tj. czy kiedy coś idzie nie tak, naturalną reakcją pracowników w urzędzie na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej jest poszukiwanie przyczyn problemów, zamiast obwiniania jednostek. Z twierdzeniem zgodziło się 20 pracowników, 31 osób
było przeciwnego zdania, a 2 osoby nie wyraziły opinii. Liczba pozytywnych i negatywnych
odpowiedzi na pierwsze i trzecie pytanie jest podobna. Dużo lepiej oceniono wspieranie
przez kadrę zarządzającą pomysłów doskonalących zgłaszanych przez pracowników. Warto
zauważyć, że wynik ten nie współgra z wynikami oceny obszaru wsparcia kadry zarządzającej. Może to wynikać z tego, że w przypadku oceny kultury nieobwiniania innych pracownicy oceniali pojedyncze inicjatywy w ramach własnych komórek organizacyjnych, natomiast
w przypadku obszaru wsparcia kadry zarządzającej dokonywali oceny ogólnej.
Podsumowując można zaobserwować, że badana jednostka w zakresie kształtowania
kultury nieobwiniania innych znajduje się w fazie transformacji i stopniowo przechodzi do
fazy wbudowania, co oznacza, że ciągłe doskonalenie osadzone w organizacji jest uważane za normalny sposób pracy w całej organizacji i jest widoczne we wszystkich miejscach.
Komunikacja
W celu oceny tego obszaru poproszono badanych o określenie jaka forma komunikacji dominuje w urzędzie w odniesieniu do prowadzonych działań doskonalących. Najwięcej, bo
35 badanych, uznało, że dominuje komunikacja w dół, czyli przekazywane są informacje
(decyzje) od kierownika do pracownika. Kolejnych 16 pracowników uważa, że dominuje
skuteczna i efektywna komunikacja wertykalna – w górę i w dół organizacji (tj. pracownicy,
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oprócz realizacji decyzji kadry kierowniczej, mają możliwość wyrażania opinii bądź przedstawiania własnych propozycji usprawnień). Jedynie 2 ankietowanych uznało, że zachodzą
skuteczne i efektywne przepływy komunikacyjne w pionie i poziomie – wertykalne i horyzontalne (pracownicy w ramach podejmowanych działań doskonalących komunikują się
zarówno z kadrą kierowniczą, jak i współpracownikami). Komunikacja w procesie ciągłego
doskonalenia znajduje się na najniższym poziomie dojrzałości.
W końcowym etapie analizy danych dokonano podsumowania uzyskanych wyników. Obliczono średnie arytmetyczne, mediany i dominanty dla uzyskanych wartości.
Zestawienie statystyk opisowych przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Wyniki oceny ciągłego doskonalenia w podziale na kluczowe obszary
W1

W2

W3

W4

integracja

projekty

wsparcie

zarządzanie

Średnia

1,0472

0,7862

0,5660

0,5849

0,3962

0,3019

0,3774

1,1195

Mediana

1,0000

0,6667

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,3333

0,75

0,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

Dominanta

W5

W6

nagradzanie szkolenia

W7
komunikacja

W8 kultura

Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzona samoocena poziomu dojrzałości procesu ciągłego doskonalenia
wskazuje na to, że badana jednostka znajduje się pomiędzy początkową fazą dojrzałości
procesu ciągłego doskonalenia określaną jako przechodzenie przez ruchy a fazą transformacji. Najbardziej rozwiniętymi obszarami są: integracja CI oraz kultura nieobwiniania innych. Z kolei do najsłabiej ocenionych obszarów zalicza się: szkolenia i uczenie się
w obszarze CI oraz system nagradzania pracowników zaangażowanych w ciągłe doskonalenie oraz komunikację.

Podsumowanie
Głównym celem podjętych badań było określenie poziomu dojrzałości procesu
ciągłego doskonalenia w wybranej jednostce samorządu terytorialnego. W wyniku
przeprowadzonej analizy określono poziomy dojrzałości w zakresie ośmiu kluczowych
czynników sukcesu, czyli obszarów, które, jeśli są zadowalające, zapewniają jego
prawidłowe funkcjonowanie. Badania wykazały, że omawiana jednostka znajduje się
w początkowej fazie dojrzałości procesu ciągłego doskonalenia. Wyżej niż przeciętnie
oceniony obszar integracji ciągłego doskonalenia może wynikać z funkcjonujących
w urzędzie od 2006 r. rozwiązań systemowych w odniesieniu do zarządzania jakością.
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Z kolei najsłabiej oceniane obszary dotyczące szkolenia i uczenia się w obszarze CI, systemu
nagradzania pracowników zaangażowanych w ciągłe doskonalenie oraz komunikacji
wskazują na potrzebę wzmocnienia działań ukierunkowanych na kształtowanie kultury
organizacyjnej sprzyjającej ciągłemu doskonaleniu, zwłaszcza w zakresie uczenia się
i dzielenia się wiedzą, zwiększania zaangażowania pracowników w CI, oraz wzmacniania
wertykalnej i horyzontalnej komunikacji pomiędzy pracownikami.
Zastosowane w badaniu narzędzie do oceny poziomu dojrzałości ciągłego doskonalenia można uznać za użyteczne i pomocne w zarządzaniu jakością w administracji
samorządowej. Niemniej jednak istnieje koniczność kontynuacji badań w obszarze identyfikacji krytycznych czynników sukcesu warunkujących sprawne zarządzanie procesem
ciągłego doskonalenia w warunkach polskiej administracji samorządowej.
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Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna przedsiębiorstw
w kontekście transformacji technologicznej Przemysł 4.0.
Rekomendacje dla firm Dolnego Śląska
External and Internal Communication in Enterprises
in the Context of Technological Transformation of Industry 4.0.
Recommendations for Companies in Lower Silesia
Abstract: The basis for the technological transformation related to the implementation of
the Industry 4.0 concept is the extensive and appropriate use of the latest IT solutions. Information models, which provide a detailed description of IT properties required to create
integration inside and outside smart factories, are among many reference models describing
the paradigms of the Industry 4.0 concept. Interoperability is an essential requirement for
information exchange in the Industry 4.0 paradigm. Therefore, in order to meet this requirement it is necessary not only to indicate which current or known standards should be the base
for its future implementation, but also to identify areas and directions of this transformation.
The article raises the issue of information exchange in business with a view of requirements
for Industry 4.0 paradigm, which requires the introduction of specific solutions (implementation
of new standards, changes in currently operating systems, etc.). Currently, there is a tendency
to create modern communication solutions which are easily modifiable and can operate in the
broadly understood “cloud”. The article attempts to identify and holistically approach the factors
determining the emergence of such solutions. Basing on their own pilot studies, the authors
identify areas which need special attention and rapid transformation in the currently operating
enterprises in order to meet the requirements of the Industry 4.0 paradigm.
Key words: Interoperability, Industry 4.0, ebXML, smart factories
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Wprowadzenie
Klaus Schwab, założyciel i przewodniczący World Economic Forum w swojej książce The Fourth Industrial Revolution stwierdził: „Stoimy u progu technologicznej rewolucji, która gruntownie zmienia sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i współistniejemy. W swojej skali, zakresie
i kompleksowości transformacja ta będzie czymś, czego ludzkość dotychczas nie doświadczyła…” [Schwab 2016]. Zachodzące zmiany, określane jako rewolucja przemysłowa 4.0,
charakteryzują się przede wszystkim postępującą transformacją cyfrową, powstawaniem
zintegrowanej sieci połączeń pomiędzy produktami, łańcuchami wartości i modelami biznesowymi.
Podstawą tej transformacji jest szerokie i właściwe wykorzystanie najnowszych
rozwiązań z obszaru IT. Wśród wielu modeli referencyjnych opisujących paradygmaty
koncepcji Przemysłu 4.0 są przedstawiane modele informacyjne, które szczegółowo
omawiają własności IT wymagane do tworzenia integracji wewnątrz i na zewnątrz inteligentnych fabryk. Interoperacyjność jest podstawowym wymogiem wymiany informacji
w paradygmacie Przemysłu 4.0 – aby spełnić ten wymóg, konieczne jest nie tylko wskazanie, na którym z obecnie funkcjonujących lub znanych standardów oprzeć przyszłą jej
realizację, ale również identyfikacja obszarów i kierunków tej transformacji.
Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, Instytut Logistyki WSB w Wrocławiu realizuje program badań empirycznych, których celem jest wskazanie obszarów i kierunków przekształceń w logistyce, szczególnie w kontekście rozwoju i wdrażania założeń
koncepcji Przemysł 4.0 i innych budowanych na jej podstawach jak np. Logistyka 4.0
czy Łańcuch dostaw 4.0. Celem tych badań jest ocena stanu wiedzy, jak i potrzeb oraz
możliwości współpracy przy wdrażaniu nowoczesnych koncepcji. Istotnym elementem
badań były również określenie dynamiki przewidywanych zmian i określenie potrzeb
wdrażania wskazanych koncepcji do praktyki gospodarczej z uwzględnieniem specyfiki
firm Dolnego Śląska, które są bardzo mocno powiązane z gospodarką niemiecką.
Celem tego artykułu jest przede wszystkim likwidacja luki w wiedzy, jaką wykryto
w wyniku przeprowadzenia badań. W likwidacji tej luki wykorzystano ustrukturalizowany przegląd literatury, który stał się podstawą do zaprezentowania założeń teoretycznych koncepcji Przemysłu 4.0 oraz wynikających z niej potrzeb w zakresie wykorzystania najnowszych technologii IT w ramach cyfrowej transformacji. Z kolei do prezentacji
stanu wiedzy i stopnia zaangażowania w transformację cyfrową związaną z koncepcja
Przemysłu 4.0 wśród pracodawców i kadry menadżerskiej firm Dolnego Śląska, wykorzystano wyniki badań jakościowych, jak i ilościowych, przeprowadzonych przez Zespół
Badawczy Instytutu Logistyki WSB we Wrocławiu w latach 2016–2018.
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Założenia i podstawy cyfrowej transformacji
Dynamika dzisiejszego świata stawia przedsiębiorstwom nowe wyzwania. Mobilne urządzenia
połączone bezprzewodowo stworzyły niespotykane możliwości komunikacji dla społeczeństwa. Jesteśmy obecnie w stanie komunikować się z większością osób niemal w dowolnym
czasie i prawie z każdego miejsca. Ten stopień łączności i komunikacji coraz częściej znajduje
zastosowanie w systemach technicznych. Przykładem tego trendu jest Internet przedmiotów
(IoT), technologie Machine-to-Machine (M2M), Industry 4.0 i Cyber-Physical Systems (CPS).
Wszystko to wykorzystuje konfigurowalność i połączone funkcje systemów komunikacyjnych.
Jednak przy wszystkich okazjach należy uwzględnić szereg potrzeb związanych z wyzwaniami, które należy przezwyciężyć, aby zaprojektować i obsługiwać takie systemy.
Cyber-Physical Systems (CPS) to systemy współpracy jednostek obliczeniowych, które
są w intensywnym związku z otaczającym ich światem fizycznym i jego bieżącymi procesami, zapewniając jednocześnie korzystanie z dostępu do danych i usług przetwarzania danych dostępnych w Internecie. Potencjał CPS do zmiany każdego aspektu życia jest
ogromny. Koncepcje, takie jak autonomiczne samochody, robotyka, inteligentne budynki,
inteligentna sieć elektryczna, inteligentna produkcja i wszczepiane urządzenia medyczne,
to tylko niektóre przykłady, które już zostały zaimplementowane do praktyki.
Rysunek 1. Interakcje między ludźmi a maszynami w systemach cyber-fizycznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Monostori 2014].
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Cyber-fizyczne systemy produkcyjne (CPPS), opierające się na najnowszych i przewidywalnych dalszych osiągnięciach informatyki (CS), technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ITC) oraz produkcji i technologii (MST), doprowadziły do czwartej rewolucji
przemysłowej, często notowanej, jako Przemysł 4.0. Według Federalnego Ministerstwa
Edukacji i Badań, Niemcy (BMBF): „Przemysł jest na progu czwartej rewolucji przemysłowej. Sterowane przez Internet, rzeczywiste i wirtualne światy są coraz bliżej siebie,
tworząc Internet Rzeczy. Produkcja przemysłowa przyszłości będzie charakteryzowała
się silną indywidualizacją produktów w warunkach wysoce elastycznej (wielkoseryjnej)
produkcji, szerokiej integracji klientów i partnerów biznesowych i procesów o wartości
dodanej oraz łączenia produkcji i wysokiej jakości usługi prowadzących do tak zwanych
produktów hybrydowych” [Acatech 2013].
Cyber-fizyczne systemy produkcyjne CPPS umożliwią i będą wspierać komunikację
między ludźmi, maszynami i produktami. Elementy CPPS są w stanie pozyskiwać i przetwarzać dane oraz mogą samodzielnie kontrolować pewne zadania i wchodzić w interakcje z ludźmi za pośrednictwem interfejsów (rysunek 1).
Poprzez rozwój CPS, rozwój nowych modeli biznesowych, oczekuje się nowych usług,
które mogą zmienić wiele aspektów naszego życia. Potencjalne obszary zastosowań są
prawie nieograniczone: ruch lotniczy i lądowy; dyskretne i ciągłe systemy produkcyjne;
logistyka; nauki medyczne, produkcja energii, otaczająca nas infrastruktura i rozrywka itd.
Wymogi, jakie opisują ten system, są bardzo szerokie i wieloaspektowe:
·· odporność na każdym poziomie,
·· samoorganizacja, samokonserwacja, samodoskonalenie,
·· bezpieczeństwo,
·· zdalna diagnoza,
·· kontrola w czasie rzeczywistym,
·· autonomiczna nawigacja,
·· przezroczystość,
·· przewidywalność,
·· wydajność,
·· poprawność modelu, itp.

Modele referencyjne Przemysłu 4.0
Współdziałanie pomiędzy urządzeniami, czujnikami i heterogenicznymi systemami jest
kluczowym czynnikiem dla realizacji wizji Przemysłu 4.0, tj. tworzenia inteligentnych fabryk poprzez umożliwienie inteligentnej współpracy między ludźmi i maszynami. W celu
wzmocnienia interoperacyjności w inteligentnych fabrykach zaproponowano standardy
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i architektury referencyjne. Normy pozwalają na opis komponentów, systemów i procesów, a także interakcji między nimi. Architektury referencyjne klasyfikują, wyrównują i integrują standardy przemysłowe zgodnie z ich celami i funkcjami. Społeczności przemysłowe państw w Europie, w Stanach Zjednoczonych i Azji zaproponowały różne architektury
referencyjne. Jednak interoperacyjność analogicznych standardów w tych architekturach
referencyjnych jest utrudniona ze względu na odmienną reprezentację podobnych procesów lub części produkcyjnych.
Chociaż standardy są rozszerzane lub dostosowywane regionalnie, reprezentują
wspólne rozumienie terminów dla szerokiego grona praktyków z branży. Istnieją standardy opisujące całe przedsiębiorstwo, podczas gdy inne zostały opracowane w celu
rozwiązania konkretnych problemów, takich jak programowanie sterowników PLC, projektowanie automatyzacji lub unikalna identyfikacja. Konkretnymi przykładami bardzo
istotnymi dla Przemysłu 4.0 są AutomationML dla mechatronicznego modelowania danych i OPC UA dla komunikacji maszyna-maszyna.
Różne organizacje opracowały architekturę referencyjną, aby dostosować standardy w kontekście Przemysłu 4.0. W Niemczech Deutsches Institut für Normung (DIN)
wraz z innymi organizacjami opublikował Reference Architecture Model for Industry 4.0
(RAMI 4.0). W Stanach Zjednoczonych Narodowy Instytut Standardów i Technologii
(NIST) opublikował Mapy standardów dla inteligentnych systemów produkcyjnych. W Chinach, Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacji (MIIT) i Administracja Normalizacyjna w Chinach (SAC) opublikowały „Krajowe wytyczne dotyczące architektury inteligentnych standardów przemysłowych”. Wszystkie te architektury odniesienia dążą
do wspólnego celu dostarczania „map drogowych” działania, dotyczących stosowania
norm dla inteligentnych fabryk.
Modele informacyjne
Grupa modeli informacyjnych dotyczących Przemysłu 4.0 bardziej szczegółowo omawia
właściwości IT wymagane do tworzenia integracji wewnątrz i na zewnątrz inteligentnych
fabryk. Mazak i in. koncentrują się na horyzontalnej integracji przedsiębiorstw [Mazak
i in. 2015]. Wymóg, który przewidziano jako obowiązkowy, to interoperacyjność, a dostępne standardy wymiany danych są analizowane w pierwszej kolejności. Celem proponowanego modelu jest określenie odpowiednich standardów dla sektora Przemysłu 4.0
poprzez klasyfikację wzdłuż trzech wymiarów. Pierwszy wymiar wyróżnia strategiczną/
/taktyczną i operacyjną warstwę w celu określenia języków, które są odpowiednie do
opisu biznesowych i operacyjnych funkcji odpowiedzialnych za tworzenie wartości. Drugi wymiar wyróżnia procesy wewnętrzne względem przedsiębiorstwa (np. produkcji) lub
zewnętrzne (np. dostarczania).
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Trzeci wymiar odróżnia biznesowy widok operacyjny (BOV), który składa się z reguł
i narzędzi używanych do opisywania biznesowych aspektów wymiany danych od funkcjonalnego widoku usług (FSV), który dotyczy technicznej implementacji standardów IT
(Open Norma EDI, ISO/IEC 14662, 2010).

Rysunek 2. Architektura LISA

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Theorin i in. 2016.

Model zaproponowany przez Theorina i in. wręcz przeciwnie, zapewnia architekturę do osiągnięcia pionowej integracji wewnątrz systemu produkcyjnego [Theorin i in.
2016], Architektura Systemu Informacji Liniowej (LISA, rys. 2) jest architekturą sterowaną
zdarzeniami, w której każdy obiekt może wysyłać komunikaty do każdego z pozostałych, gdy wystąpi zdarzenie. Na przykład zdarzenia mogą reprezentować operację wykonywaną przez pracownika lub cykl maszynowy. Zaletą LISA jest to, że komunikacja
jest możliwa między różnymi rodzajami punktów końcowych, zdolnych do przechwytywania informacji z kilku interfejsów i protokołów oraz konwersji ich w standardowy format LISA. Na przykład dane pozyskane z urządzeń w hali (na przykład czujników) mogą
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być przesyłane jako proste bity do punktu końcowego, który jest przystosowanym adapterem programowym, zdolnym do przekształcania bitów pochodzących z różnych
urządzeń w zmienne zgodne z LISA.
Modele RAMI 4.0 i IIRA
W celu wsparcia kwestii standaryzacji Smart Manufacturing, w ramach niemieckiej
Platformy Przemysł 4.0 (Plattform Industrie 4.0), została utworzona grupa ds. architektury referencyjnej, standardów i norm z udziałem DIN (Niemiecki Instytut Normalizacyjny)
i DKE (Niemiecka Komisja ds. Technologie informacyjne). W kwietniu 2015 r. zaproponowano nowy model referencyjny: Referencyjny Model Architektury dla Przemysłu 4.0
(The Reference Architecture Model for Industry 4.0). (RAMI 4.0). RAMI 4.0 został opracowany na podstawie modelu Smart Grid Architecture (SGAM), który został zdefiniowany
przez the European Smart Grid Coordination, aby objąć i umieścić wszystkie standardy
dostępne w różnych dziedzinach oraz opisać interoperacyjność i wymianę informacji
w inteligentnych sieciach.
Rysunek 3. Referencyjna architektura RAMI 4.0

Źródło: opracowanie własne na podstawie [raport stanu ZVEI RAMI 4.0, 2015].

Aby dostosować ten model do Przemysłu 4.0, SGAM został wzbogacony o komponenty, które są charakterystyczne dla produkcji przemysłowej, i ostatecznie architektura
RAMI 4.0 została zdefiniowana jako struktura trójwymiarowa.
Pierwsza oś pozioma (rys. 3) reprezentuje łańcuch wartości i cykl życia, wprowadzając różnicę między typem a instancją dla każdego komponentu scenariusza przemysłowego, taki jak maszyna, produkt, zakład. Podstawowe rozróżnienie polega na tym, że
typ stanowi ogólną koncepcję komponentu, gdy jest przewidywany na etapie rozwoju.
Typ to pojęcie teoretyczn, plan i obejmuje etapy od projektowania do testowania. Typ
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staje się instancją, kiedy jest tworzony w rzeczywistym świecie i może generować wiele
różnych podobnych instancji, z własnym cyklem życia.
Druga oś pozioma (rysunek 3) reprezentuje różne hierarchie systemu produkcyjnego,
zgodnie z normami IEC 62264 i IEC 61512. Takie elementy, jak urządzenia sterujące, stacje robocze, przedsiębiorstwa są wspólne dla każdego systemu, ale dodatkowo RAMI 4.0
wprowadza dwie nowości: połączony świat z jednej strony, reprezentujący sieć między
przedsiębiorstwami i produkt z drugiej strony, aby zrozumieć potrzebę inteligentniejszego produktu, zdolnego do komunikacji z całym systemem. Natomiast oś pionowa składa
się z sześciu warstw, które opisują różne perspektywy, takie jak świat fizyczny (zasób), integracja oprogramowania i sprzętu, możliwości komunikacyjne, właściwości funkcjonalne, tworzenie informacji poprzez dane i procesy biznesowe. Można powiedzieć, że sześć
warstw to reprezentacja IT jako komponentu Przemysłu 4.0, który składa się z obiektu
i jego powłoki administracyjnej, która zawiera wirtualną reprezentację obiektu [Halilaj i in.
2016]. Powłoka administracyjna zapewnia interfejsy umożliwiające zgodność komunikacji,
identyfikowalność, wirtualny opis funkcji i usług [raport stanu ZVEI RAMI 4.0, 2015].
Równolegle z niemieckimi inicjatywami, w USA Industrial Internet Consortium rozpoczęło tworzenie modelu reprezentującego architekturę systemów internetowych
w kontekście przemysłowym. W maju 2015 r. konsorcjum opracowało Industrial Internet Reference Architecture (IIRA), model oparty na standardzie ISO/IEC/IEEE 42010: 2011,
w którym nacisk położony jest na właściwości systemu, jakie są postrzegane przez różnych zaangażowanych interesariuszy. Zainteresowane strony w tym kontekście obejmują użytkowników systemu, operatorów, właścicieli, dostawców, programistów i techników, którzy utrzymują i serwisują systemy. IIRA to zestaw warstw reprezentujących
perspektywy interesariuszy, określanych jako punkty widzenia: biznes, zastosowanie,
funkcjonalność i implementacja. Każda warstwa IIRA zawiera zbiór zagadnień interesujących dla różnych interesariuszy. Chociaż RAMI 4.0 i IIRA zostały zaprojektowane w wyniku wielu badań dotyczących innowacyjnych technologii stosowanych w produkcji,
uznano, że oba modele referencyjne muszą być odpowiednio zintegrowane.
Modele opisane powyżej przedstawiają niektóre próby konceptualizacji Przemysłu 4.0. Można jednak zauważyć, że większość z nich koncentruje się na prezentacji IT
systemu produkcyjnego, wykorzystując innowacyjne technologie dostępne dla komunikacji, wymiany danych, automatyzacji i sterowania.

Wymiana danych
Wybór standardu wymiany danych może być zupełnie niezależny od oprogramowania, z którego korzysta partner biznesowy. Bardzo często systemy zarządzania przedsiębiorstwem
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(ERP) komunikują się ze sobą poprzez własne dedykowane standardy. W swojej pracy Lozano
i współpracownicy [Lozano 2014] dokonali porównania trzech systemów ERP w kontekście
wymiany danych Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX oraz SAP Business One,
wskazując jak mocno niejednolite podejścia reprezentują wymienione oprogramowania.
Wymiana informacji pomiędzy dwoma partnerami biznesowymi jest bardzo łatwa dla posiadaczy tego samego systemu. Gdy kontrahenci wykorzystują oprogramowanie innych producentów to istnieją trzy główne podejścia (zakładające integracje wymiany danych z ERP).
Pierwszym z nich są tak zwane translatory pozwalające na przetłumaczenie dokumentu generowanego przez dwa różne systemy ERP. Drugie podejście to wykorzystanie zewnętrznej
platformy – serwisu, który pozwala na dostęp do danych z różnych systemów ERP (formalnie
również tłumaczy wymieniane dane), przykładem może być EMA (Enterprise Mobile Application) [Al. Bar 2011]. Trzeci sposób to wykorzystanie w systemie ERP modułu (oprogramowania) do przesyłania EDI [Mazak 2015].
Rysunek 4. Wymiana informacji pomiędzy systemami ERP

Źródło: opracowanie własne.

W tym kontekście należy nadmienić, że systemy ERP mogą nie zrozumieć przesyłanych standardowych komunikatów EDI – czyli je zignorować, jeżeli nie posiadają dedykowanej aplikacji, zawierającej implementacje wspomnianego standardu [Engel 2013].
Wyżej opisana komunikacja pomiędzy dwoma partnerami biznesowymi wykorzystującymi system ERP A i B została zaprezentowana na rys. 4.
Dzięki EDI możliwe jest natychmiastowe przekazanie informacji z typowych dokumentów
handlowych (faktura itp.). EDI wykorzystuje ujednolicone standardy na całym świecie, dzięki czemu możliwa jest międzynarodowa wymiana informacji. EDI nie należy mylić z pocztą elektroniczną, gdyż jest to wymiana danych pomiędzy systemami, a nie pomiędzy ludźmi. Dane przekazywane w formacie EDI mogą być przetwarzane automatycznie przez komputer [EDI 2018].
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System EDI nie jest dedykowany małym firmom (jednosobowym), posiadającym
niewielkie kontakty handlowe oraz zajmującym się produkcją jednostkową lub na małą
skalę. Produkcja jednostkowa oparta jest na podejściu indywidualnym do klienta, natomiast EDI nastawione jest na powtarzalność. W takiej sytuacji koszt wynikający z wdrożenia byłby niewspółmiernie wielki w stosunku do zysków płynących z zastosowania tej
technologii.
Stąd można wyróżnić następujące zalety klasycznego EDI: szybkość przesyłania danych, wyeliminowanie błędów (powodem powstawania błędów jest wielokrotne wprowadzanie do systemów komputerowych tej samej faktury, powoduje to pomyłki i nieścisłości. Na podstawie badań stwierdzono, że ludzie w komunikacji mylą się średnio
3 razy na 100 [Gibson 2005]); redukcja kosztów, polepszenie jakości obsługi klientów,
optymalizacja zapasów magazynowych, skrócenie czasu czynności związanych z realizacją transakcji.
Natomiast głównymi wadami klasycznego EDI są: poziom skomplikowania komunikatów EDI (mała elastyczność – konieczność opracowywania sub-komunikatów dla konkretnych potrzeb, znaczna ilość dokumentacji – dla każdego nowego sub-komunikatu
niezbędny jest nowy opis standardu), mnogość standardów oraz wersji katalogów i komunikatów, problemy z ich utrzymaniem i aktualizacją, wysokie koszty, trudny i długotrwały proces wdrażania, jedynie standardy struktury danych EDI, brak standaryzacji na
poziomie procesów biznesowych [Krawczyk 2011].

Tendencje i kierunki rozwoju
Wśród wielu grup pytań dotyczących problemów związanych z przygotowaniem firm
Dolnego Śląska do zmian, które niesie za sobą wdrożenie koncepcji związanych z Rewolucją przemysłową 4.0, wskazano na zagadnienia związane z poziomą i pionową integracją oprogramowania.
Standard EDI może być wykorzystany we wszystkich obszarach wymiany danych,
zatem można traktować go jako rozwiązania Przemysłu 4.0,. stąd rekomendacją dla firm
Dolnego Śląska w zakresie komunikacji zewnętrznej przedsiębiorstwa w kontekście
transformacji technologicznej Przemysłu 4.0 jest oparcie jej na modelu EDI. Obecnie
istnieje kilka rozwiązań realizacji standardu wymiany komunikacji EDI, które pozwalają
przedsiębiorstwu na dopasowanie go do swojej specyfiki. Przy wyborze uwzględnić należy rozwiązania: Lite EDI, Web EDI, traditional EDI, CEFACT bazujące na UMM, czyli CCTS.
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Rysunek 5. Tendencje na rynku elektronicznej wymiany danych

Źródło: opracowanie własne.

Rozwiązanie w postaci Web EDI jest implementacją stosowaną przez małe firmy, które
wykorzystują elektroniczną wymianę danych z większym partnerem. To rozwiązanie asymetryczne, w którym duża firma ponosi całkowite koszty wdrożenia, gdyż jest dostawcą
strony www. Natomiast mniejszy partner uzyskuje jedynie dostęp do danych. Web EDI jest
stosowane, gdy mniejszy partner nie posiada wystarczających zasobów do wdrożenia EDI.
W celu korzystania z Web EDI wystarczy mieć dostęp do Internetu oraz przeglądarkę internetową. Wadę stanowi brak możliwości integracji Web EDI z własnym oprogramowaniem.
Rozwiązanie Lite EDI, podobnie jak Web EDI, bazuje na wykorzystaniu przeglądarek internetowych. Przedsiębiorstwa, które postanowiły uczestniczyć w elektronicznej wymianie
danych, wykorzystują samodzielnie zaprogramowaną lub zakupioną prostszą wersje EDI.
Umożliwia ona uczestnikom wymianę informacji za pomocą formularzy, które są przesyłane przez serwer centralny do innych użytkowników systemu.

Zakończenie
Jednym z najczęściej podejmowanych problemów w ramach dyskusji na temat: założeń
i implementacji koncepcji Przemysłu 4.0 są zagadnienia związane z poziomą i pionową
integracją oprogramowania. Jak wynika z przeprowadzonych badań wśród kadry zarządzającej firm Dolnego Śląska generowane są najczęściej takie pytania, jak:
1. W jaki sposób integrować systemy komputerowe wykorzystywane w przedsiębiorstwie z koncepcją Przemysłu 4.0?
2. Jaki powinien być stopień i zakres integracji oraz współdziałania różnych systemów IT w ramach opisywanej koncepcji?
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3. Transformacja IT i transformacja cyfrowa w ramach koncepcji Przemysłu 4.0?
4. Czy dane będą mogły być swobodnie przesyłane pomiędzy systemami?
5. Czy systemy i rozwiązania dedykowane w ramach koncepcji Przemysłu 4.0 wykorzystywane są tylko w komunikacji z klientami czy też w innych relacjach np. z dostawcami?
Najwięcej odpowiedzi, dyskusji i rozważań dotyczyło metod oraz sposobów wdrażania konkretnych rozwiązań technologicznych zgodnych z koncepcją Przemysłu 4.0.
Przedsiębiorstwa mają trudności z wyborem metody wdrażania konkretnego rozwiązania technologicznego oraz wskazania kolejności, w jakiej chcą budować swoje systemy przyszłości. Technologiczna zmiana dotyczy każdego obszaru przedsiębiorstwa
i generuje cyfrowe dane, których analiza nabiera coraz większego biznesowego znaczenia. Wnioski z analizy prowadzą np. do odkrywania prawidłowości powiązań danych,
ujawniając w ten sposób potencjał generowania nowych strumieni przychodów. Firmy
są świadome konieczności przeprowadzenia transformacji, mimo że nadal pozostają
w modelach biznesowych ze starej gospodarki. Jednakże zadają pytanie – jaką transformację mają przeprowadzić: transformację IT czy transformację cyfrową Przemysłu 4.0.
Przedstawione w artykule wyniki badań jednoznacznie wskazują, że w dzisiejszych
czasach pojawia się szereg nowoczesnych rozwiązań z obszaru wymiany danych. Stare rozwiązania, związane z wymianą danych, oparte na doczasowych koncepcjach wykorzystania EDI, szczególnie w relacji Business-to-Business (B2B), w kontekście potrzeb
i wymogów założeń koncepcji Przemysłu 4.0, nie spełniają oczekiwań. Firmy zaczynają
poszukiwać nowych rozwiązań w obszarze danych, słusznie postrzegając ten obszar
jako newralgiczny.
W odpowiedzi powstały systemy wymiany danych, wykorzystujące różne języki
programowania (np. XML, UMM i inne), jednak największe szanse rozwoju na rynku we
wspomnianym zakresie posiada rozwiązanie ebXML.
ebXML CCTS opisuje i specyfikuje nowe podejście do dobrze znanego problemu
braku informacji w interoperacyjności między aplikacjami w obszarze e-biznesu. Tradycyjne standardy wymiany danych koncentrują się na statycznych definicjach komunikatów, które nie spełniają wystarczającego stopnia interoperacyjności lub elastyczności.
Standard CCTS ebXML zaspokaja potrzebę bardziej elastycznego i interpretacyjnego
sposobu standaryzacji semantyki biznesowej. Natomiast w kontekście wymiany danych
rozwiązania chmurowe zmieniają istniejący paradygmat, dostosowując możliwości
do potrzeb najnowszych koncepcji i rozwiązań wynikających z transformacji cyfrowej
XXI wieku. Jego podstawową zaletą, w aspekcie wskazanych potrzeb i rozwiązań, jest
dostępność, natomiast podstawowym problemem bezpieczeństwo danych.
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Zarządzanie szkołą zawodową w Polsce – między
europejskim rynkiem pracy a systemem oświaty
Managing Vocational School in Poland between
the European Labor Market and the Education System
Abstract: The authorities were forced to pay attention to the condition of the vocational
education in Poland due to the lack of skilled workers reported by the enterprises. The
problem consists of demographic problems and open labor market in the European Union
which competes with the conditions of remunerations.
For a few years there has been an attempt made to restore the attractiveness of the vocational education owing to which the system experiences many changes. In the article the
attempt was made to indicate current conditions for shaping the vocational education in
Poland, in particular from the perspective of those managing schools. The source of data are
mainly the results of Union projects, due to which it is possible to monitor the education
conditions in Poland in short time distances.
The conclusions from the research indicate for the existence of multi-level network of conditions of managing the vocational education in Poland. The manager faces the requirements
imposed by the law acts and education system, but the role of the self-government managing
bodies and local employers is equally important. The school managers must define their goals in a language of benefits for the client, for whom one should take care. Additionally, they
are subject to the pressure of maintaining the level of employment in their facilities. Thus, they
appear in many roles – a clerk, manager and employer and teacher. Each role requires variable
competences. The questions comes up whether the tasks for the chain of the system were defined in a realistic way.
Key words: vocational school, education system, european labor market
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Wstęp
Po latach deprecjonowania szkolnictwa zawodowego w Polsce i preferowania wykształcenia prowadzącego co najmniej do egzaminu dojrzałości rynek upomniał się o ważne
ogniwo w systemie gospodarczym, jakim są dobrze wykwalifikowani fachowcy i rzemieślnicy. W toku przekierowywania strumieni młodzieży do szkół ogólnokształcących
okazało się, że zaniedbano kształcenie zawodowe, stanowiące ofertę dla uczniów, którzy nie mają aspiracji lub predyspozycji do zdawania matury i podejmowania studiów.
Dopiero w sytuacji deficytów siły roboczej podjęto działania reaktywujące szkołę zawodową. Nie są one łatwe i trwają już kilka lat. Promowanie wykształcenia maturalnego
i obniżanie progów rekrutacyjnych zwiększyło dostępność tej formy edukacji i liczbę jej
uczniów. Natomiast pozycja szkół uczących zawodu ewoluuje.
Celem badań było przedstawienie uwarunkowań funkcjonowania współcześnie
szkoły zawodowej w Polsce, w szczególności z perspektywy zarządzania tą szkołą i kompetencji, jakie powinni posiadać dyrektorzy tych placówek, by sprostać wyzwaniom stawianym szkołom przez system edukacji i otoczenie społeczno-instytucjonalne. Przyjęto hipotezą badawczą, że aktualnie pozycja dyrektora szkoły oscyluje między funkcją
urzędniczą, nauczycielską i menedżerską, bez jasnego wskazania, która z tych ról jest najistotniejsza w prowadzeniu placówki i na które kompetencje należy kłaść nacisk w rozwoju kadr. Podstawę rozważań stanowiły głównie wyniki monitoringów przeprowadzanych w szkołach zawodowych w ramach programów Unii Europejskiej, które umożliwiły
badanie stanu oświaty w stosunkowo krótkich odcinkach czasu, oraz dane statystyczne
obrazujące procesy w oświacie zawodowej.

Szkoły zawodowe w procesie zmian
Przeprowadzona w 1998 roku reforma oświaty zakładała objęcie nauczaniem licealnym
do 80% uczniów rocznika. Zmieniono wówczas strukturę ustroju, m.in. wprowadzając
nowy typ szkoły – gimnazjum, wydłużając tym samym kształcenie obowiązkowe o rok.
Szkoły zawodowe zaplanowano w systemie dwuletnim, a kształcenie zawodowe miało
być w znacznym stopniu realizowane przez licea profilowane (w praktyce uruchomione
w 2002 roku), dające także możliwość przystąpienia do matury. Technika miały docelowo
zostać wycofane z systemu. Upowszechniano policealne szkoły zawodowe pozwalające
rozwijać kompetencje zawodowe na wyższym poziomie [Raport o Rozwoju Społecznym
Polska 2004, s. 48]. Po kilku latach funkcjonowania liceów profilowanych dostrzeżono
jednak, że były one nietrafionym pomysłem. Absolwenci powiększali rzesze bezrobotnych, gdyż ich umiejętności zawodowe okazywały się niewystarczające do tego, by zdać
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egzaminy zawodowe, a dodatkowo słabo wypadali na egzaminach maturalnych, co zamykało im drogę na studia. Od 2012 roku licea profilowane były wycofywane ze struktury
szkół i wygaszono je w 2014 roku. Niemniej 10 lat od ogłoszenia reformy, w roku szkolnym 2008/2009, edukacja w aż 83% szkół ponadgimnazjalnych kończyła się egzaminem
maturalnym [Stasiak 2011, s. 345].
Równolegle od 1990 roku przebiegało wdrażanie systemu samorządu terytorialnego, który przejął rolę organów prowadzących szkoły. Między innymi zmiana sposobów
finansowania spowodowała, że samorządy wybierały kierunki kształcenia niewymagające
utrzymywania drogich pracowni. Szkoły zawodowe znikały z mapy oświaty, przyszkolne
warsztaty likwidowano, a pozostałe placówki stawały się coraz bardziej niedoposażone,
bez dobrych programów nauczania i z dużą częścią kadry na progu emerytury.
W 1990 roku w Polsce działało ponad 9,5 tys. szkół zawodowych, wybieranych przez
ok. 63% absolwentów rocznika. W 2003 roku w stosunku do 1990 roku:
·· wzrosła o 34% liczba uczniów techników,
·· wzrosła o 69% liczba uczniów liceów ogólnokształcących,
·· wzrosła o 145% liczba słuchaczy szkół policealnych.
Jednocześnie o ok. 75% spadła liczba osób kształcących się w szkołach zawodowych
[MENiS 2005].
Tabela 1. Uczniowie klas pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży
i dorosłych w latach 1995–2017
szkoły zawodowe (%)

technika (%)

licea
ogólnokształcące (%)

1995/96

33,6

38,4

28,1

2007/08

16,2

27,7

41,1

2012/13

14,9

29,5

50,4

2014/15

15,1

33,0

51,2

2016/17

14,0
(w tym 31,7% K)

35,0
(w tym 39,9% K)

47,7
(w tym 62,3% K)

rok

Żródło: opracowanie własne na podstawie: Stat.gov.pl, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2014/2015
i 2016/2017.
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Tabela 2. Liczba szkół zawodowych i techników w Polsce w latach
1990/1991–2016/2017
rok

liczba szkół zawodowych

liczba techników

1990/91

2 995

3 607

2013/14

1 721

2 026

2016/17

1 663

1 905

Źródło: opracowanie własne na podstawie Stat.gov.pl, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2014/2015
i 2016/2017.

Duża reforma kształcenia zawodowego przeprowadzona została w 2012 roku. Jej
postanowienia były wdrażane przez kilka lat, jednocześnie towarzyszyły im ciągłe pomniejsze modyfikacje. Najistotniejszą zmianę stanowiło podzielenie podstaw programowych na kwalifikacje w zawodach. W cyklu nauki uczeń zdawał egzamin z jednej lub
kilku kwalifikacji, a wszystkie one składały się na dyplom w zawodzie. Część egzaminów
odbywała się w trakcie roku szkolnego, co powodowało konieczność organizacji innego
niż dotychczas cyklu nauczania i dostosowania funkcjonowania placówki do nowych
warunków. Podczas egzaminów zawodowych w kwalifikacjach, jeżeli odbywają się one
w szkole, zadaniem dyrekcji jest zapewnienie kadry egzaminującej. Gdy są to nauczyciele, należy uwzględnić ich absencję na lekcjach. W szkołach zawodowych siatka zajęć
uwzględniać musi dodatkowo fakt, iż uczniowie kilka dni w tygodniu uczą się i pracują w zakładach pracy, a zajęcia teoretyczne w szkole odbywają się 1–3 dni w tygodniu.
Ponadto klasy są mieszane, rzadziej zdarzają się klasy homogeniczne zawodowo, dla
których łatwiej byłoby organizować zajęcia praktyczne.
Alternatywą dla egzaminów zawodowych w kwalifikacjach przeprowadzanych
w szkole są egzaminy w okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub przez pracodawców.
Podczas badania opinii dyrektorów szkół na ten temat uzyskano odpowiedzi, iż egzaminy
organizowane są w szkołach z różnych przyczyn: ze względu na komfort uczniów („w miejscu, w którym się uczyli, czują się bezpieczniej i pewniej”), z racji dodatkowych dochodów
dla nauczycieli egzaminujących („niektórzy ponieśli koszty dokwalifikowania się”), z powodu braku chętnych pracodawców do udostępnienia zakładów na potrzeby egzaminu
lub wobec niemożliwości zapewnienia przez pracodawców warunków lokalowych wymaganych przez przepisy egzaminacyjne [Egzaminy zawodowe – praktyka realizacji 2018, s. 4].
Kolejną zmianą, jaką przyniosła reforma, było umożliwienie realizowania szkołom zawodowym form kursowych, które różnią się w zakresie realizacji i programu nauczania
w stosunku do standardowych zajęć, ale powinny doprowadzić słuchacza do poziomu
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pozwalającego zdać egzamin zawodowy. Od reformy w roku 2012 zaczęto także promować nowe formy, w tym modułowe programy kształcenia zawodowego. Jest to forma
kształcenia zintegrowanego, łączącego ze sobą treści ze wszystkich dziedzin, które są odzwierciedleniem podstawy programowej. Treści podzielone są na moduły i na jednostki
szkoleniowe. Rezygnuje się z wykładów i metod podających na rzecz metod aktywizujących i symulacji możliwie zbliżonych do realnych warunków pracy. Zaletą tej formy kształcenia jest elastyczność – moduły można wycofywać i zastępować nowymi. Jednak takie
kształcenie wymaga autorskiej koncepcji programu nauczania dla zawodów i materiałów
dydaktycznych. Nauczyciel staje się koordynatorem działań ucznia, co wymaga zmiany
jego roli i odejścia od standardowego nauczania. Nie ma też możliwości, by nauczyciel
uczył tylko jednego przedmiotu, gdyż przekazuje kompetencje przekrojowo, w ujęciu całego zagadnienia zawodowego. Wyzwania organizacyjne i merytoryczne stojące przed
szkołą chcącą nauczać modułowo są tak duże, że mimo ponad 100 konferencji z udziałem
ponad 5 tys. interesariuszy kształcenia zawodowego zorganizowanych w latach 2012–2014
przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej kształcenia modułowego nie wprowadzono do większości szkół zawodowych [Pfeiffer 2015, s. 114].
Rok szkolny 2017/2018 upłynął pod znakiem kolejnych znaczących zmian w systemie: zasadnicze szkoły zawodowe zmieniły nazwę na „szkoły branżowe”, zmniejszono
też liczbę kwalifikacji w zawodach. Zatem aktualnie w budynkach szkół funkcjonują dwa
rodzaje szkół, gdyż uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w szkołach zasadniczych zawodowych i 4-letnich technikach, kończą je w tym trybie. Nowe roczniki, kończące 8-letnią
szkołę podstawową, rozpoczną naukę w szkołach średnich nowego typu.
Omawiając zmiany w oświacie zawodowej, należy odnotować realizację kilkuletniego projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków
Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” Unii Europejskiej [ORE 2018]. W ramach działań od 2016 roku opracowywane są nowe podstawy programowe nauczania
w zawodach z udziałem pracodawców danych branż, które systematycznie włączane są
do szkół. Wymaga to od kierownictwa placówek i nauczycieli monitorowania tych zmian
i dostosowywania warunków i programów kształcenia do nowych przepisów.

Zarządzanie szkołą zawodową – wyzwania
Zmiany w oświacie zawodowej w Polsce to jedno z wyzwań, z którymi mierzą się dyrektorzy zarządzający tymi placówkami. Reformy mają na celu naprawienie trudnej sytuacji
szkolnictwa zawodowego, na którą składa się wiele czynników.
Przede wszystkim szkoły zawodowe przegrywają konkurencję w zdobywaniu uczniów ze szkołami ogólnokształcącymi. O ile technika wybiera około 30% absolwentów
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gimnazjów, o tyle szkoły zasadnicze (branżowe) mniej niż 15%. Szkoły te zyskały miano
szkół dla uczniów mniej zdolnych i ambitnych, dających mniejsze szanse rozwoju i awansu zawodowego, wybieranych przez młodzież z ubogich środowisk, która musi szybko
zdobyć zawód, by zacząć się utrzymywać [szerzej: Chłoń-Domińczak 2015]. Chcąc zwiększać frekwencję w kolejnych rocznikach, trzeba mierzyć się z tym stereotypem. Dlatego
kampania ministerialna promująca edukację zawodową przebiegała pod hasłem „Szkoła zawodowa szkołą pierwszego wyboru”, a zmianę nazwy na szkoły branżowe uzasadniano koniecznością „odczarowania” negatywnego wizerunku szkół zawodowych.
Na wybór ścieżki kształcenia przez młodzież wpływa też prawdopodobieństwo jej
ukończenia. Tymczasem o ile do zdania egzaminu maturalnego wystarczy 30% punktów,
o tyle egzaminy zawodowe mają próg ustalony na poziomie co najmniej 50% i 75% punktów możliwych do uzyskania, odpowiednio z części pisemnej i praktycznej [Centralna Komisja Egzaminacyjna 2018]. Zadania pozyskania uczniów nie ułatwia też niż demograficzny.
Spadek liczby młodzieży w kolejnych rocznikach powoduje, że szkoły chcące przyciągnąć
odpowiednią liczbę kandydatów muszą posiadać atrakcyjną ofertę, w tym np. oferować nauczanie na odległość, nowoczesne wyposażenie, możliwość odbycia staży zagranicznych.
Liczba uczniów w szkole ma znaczenie nie tylko wizerunkowe, ale wpływa też na
finanse, które przekazywane są placówkom proporcjonalnie do liczebności ich odbiorców. Szkoły zawodowe są droższe w utrzymaniu niż szkoły ogólnokształcące, niewymagające doskonalenia czynności praktycznych w pracowniach wyposażonych w sprzęt,
co, w zależności od zawodu, może wiązać się z dużymi inwestycjami. By absolwenci
byli atrakcyjni dla pracodawców, powinni posiadać między innymi umiejętność obsługi
urządzeń, maszyn i programów komputerowych. Warto też w tym miejscu podkreślić, że
w związku z szybkim postępem technologicznym wyposażenie pracowni w urządzenia
wykorzystywane w danym zawodzie nie daje gwarancji, że nowoczesna nauka na nich
odbywać się będzie przez kilka lat. Alternatywą jest wybór modelu systemu dualnego,
mocno promowanego w Polsce przez władze oświatowe, który przynosi bardzo dobre
efekty w państwach Europy Zachodniej. Istotą tego systemu jest oparcie odpowiedzialności i finansowania kształcenia zawodowego na pracodawcach (a właściwie branżach).
W tym systemie szkoły są partnerem samorządu gospodarczego w wypełnianiu roli
edukacyjnej i są odpowiedzialne tylko za część teoretyczną. Taki model gwarantuje naukę w realnym środowisku pracy, co przekłada się na wysokie kompetencje i umiejętności. Jednak polscy pracodawcy nie są przekonani, że to na nich powinien spoczywać
ciężar edukacji i włączają się w nią najczęściej tylko w sytuacji braku pracowników na
rynku. Formą współpracy na linii szkoła–przedsiębiorstwo są między innymi klasy sponsorowane, w których nauka dedykowana jest konkretnemu pracodawcy, w zamian za
miejsca praktyk dla uczniów, a czasem także sponsorowanie wyposażenia pracowni. Jak
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pokazują statystyki, nie jest to jednak powszechna praktyka. Zaledwie 9% szkół zasadniczych i 6% techników deklaruje doposażenie szkoły przez pracodawców.
Tabela 3. Źródła finansowania doposażenia szkoły w związku z wdrażaniem nowej
podstawy programowej (2014 rok)
ZSZ (%)

Technika (%)

Środki UE

46

50

Środki organu prowadzącego

55

56

Środki własne szkoły

71

73

Środki pracodawców

9

6

Źródło: [Pffeifer 2015, s. 86].

Również w obszarze wsparcia kadrowego pracodawcy nie angażują się w szkołach.
W 2010 roku tylko co piąta szkoła zawodowa i co czwarte centrum kształcenia praktycznego deklarowały, iż pozyskały przedstawicieli pracodawców do pracy w szkole [Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce 2010]. Udział pracowników
branż w procesie edukacji może być szansą na wprowadzenie do procesu edukacji aktualnych treści i pespektywy pracodawców. Jednak na przeszkodzie stoi kilka czynników:
brak kwalifikacji pedagogicznych pracowników firm, wymaganych do nauczania; niższe
zarobki w oświacie niż w przemyśle, co zniechęca pracowników do pracy w szkole; brak
organizacyjnych rozwiązań „udostępniania” pracowników firm szkołom (w zakresie np.
ich czasu pracy, łączenia wynagrodzenia). Tymczasem kadra nauczająca przedmiotów
zawodowych w szkołach plasuje się na coraz wyższej średniej wiekowej, w związku
z czym problem braku nauczycieli coraz dotkliwiej wpływa na organizację zajęć. Od pedagogów na progu emerytury trudniej też wymagać aktualizacji kwalifikacji w postaci
staży w firmach czy kursów zawodowych, tymczasem zjawisko szybkiego rozwoju gospodarczego powoduje, że jest to warunek konieczny dla nauczających zawodów.
W związku ze wspomnianymi kursami kwalifikacyjnymi, które wprowadzono do
szkół zawodowych i technicznych, pojawia się nowy rodzaj odbiorców – osoby dorosłe,
które przekwalifikowują się lub dokwalifikowują. Zatem kadra szkół zawodowych staje
przed wyzwaniem zapoznania się z zasadami andragogiki i dostosowania nauczania do
potrzeb innej grupy, kształcącej się w innym trybie. Większość z ankietowanych nauczycieli czuje się przygotowana do pracy z osobami dorosłymi w ramach kwalifikacyjnych
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kursów zawodowych: odpowiedź twierdzącą udzieliło 83% nauczycieli zasadniczych
szkół zawodowych i 81% nauczycieli techników. Natomiast tylko nieliczni z nich wzięli
udział w uzupełnianiu kwalifikacji w tym zakresie. Do 2014 roku w opracowywaniu programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych nie uczestniczyło 78% nauczycieli zasadniczych szkół zawodowych i 79% nauczycieli techników [Pfeiffer 2015, s. 85]. Sytuacja
wskazuje na fakt wdrożenia formy edukacji, do której kadry nie zostały przygotowane
metodycznie. Europejskie kierunki kształcenia wyróżniają nauczanie dorosłych jako
osobną ścieżkę dydaktyczną wględem nauczania młodzieży. Należałoby w osobnym
badaniu sprawdzić, czy dyrektorzy polskich szkół zawodowych mają oferty i środki do
kwalifikowania nauczycieli w tym zakresie.
Wykres 1. Formy doskonalenia przygotowujące do pracy z osobami dorosłymi
ukończone przez nauczycieli zasadniczych szkół zawodowych i techników

Źródło: [Pffeifer 2015, s. 86].

Przedefiniowanie roli szkoły w systemie edukacji
W procesie zmian, jakie dotyczą kształcenia zawodowego w Polsce, pozycja szkół w systemie nadal nie jest jasno ustalona. Z jednej strony stanowią one podstawę modelu,
ponieważ nadal to szkoła stanowi zasadniczy filar wyborów kształcenia zawodowego
i ponosi największą odpowiedzialność za jego efekty. Podczas gdy łatwo odnaleźć rankingi szkół, ustalane np. według zdawalności egzaminów zawodowych, trudno natrafić
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na podobne w odniesieniu do pracodawców, nawet kształcących pracowników młodocianych. Z drugiej strony coraz częściej wysuwane są wobec szkół postulaty ścisłej kooperacji z pracodawcami i kształcenia według ich potrzeb, co niekiedy wymaga dużej
elastyczności i szybkiego reagowania w postaci oferty kształcenia w sytuacji dynamicznych zmian w gospodarce. Od dyrektora szkoły wymaga się podpisania umów o współpracę, przy czym leży to w interesie szkoły, nie przedsiębiorstwa. Ostatecznie to firma jest
beneficjentem efektów kształcenia, jednak w polskich warunkach nie ma mechanizmów
wpływania na nią, tak by wzięła na siebie część odpowiedzialności za te efekty, lub część
kosztów. Szkoła musi samodzielnie ponosić wydatki i zdana jest w tej kwestii na organ
prowadzący, którym jest instytucja publiczna, najmniej zaangażowana w tym układzie
w relację inwestycja-zysk. Dodatkowo szkoła ma małą realną możliwość wpływania na
jakość kształcenia zawodowego w firmach.
Inaczej reguluje to system dualny, w którym to pracodawca ponosi koszty i nakłady
pracownicze na kształcenie, w zamian za co otrzymuje „produkt”, na którego jakość sam
ma wpływ. Programy nauczania w systemie dualnym tworzą branże, w Polsce natomiast
odpowiedzialne jest za nie ministerstwo, centralnie delegujące podstawy programowe
w zawodach. Próba zachęcania przedsiębiorstw do współpracy w tym obszarze pokazuje, że nie jest to zadanie łatwe. We wspomnianym projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” ogłoszenia rekrutacyjne dla pracodawców ponawiane były nieraz
kilkakrotnie z powodu braku odpowiedzi [Ośrodek Rozwoju Edukacji 2018]. Ugruntowane przekonanie o publicznej edukacji jako zadaniu państwa sprawia, że przedsiębiorcy
nie są chętni do partycypowania w jej kosztach.
Powołując się na model dualny jako wzorzec do naśladowania, należy zaznaczyć, że
kształtował się on i funkcjonuje w warunkach gospodarek silnych i stabilnych, dla których perspektywa trzech, a nawet pięciu lat (a tyle trwa cykl edukacyjny) jest przewidywalna. Przedsiębiorcy mogą planować, czy będą w stanie zatrudnić aktualnych uczniów
i jak ta inwestycja się zwróci. W polskich warunkach jest to o wiele trudniejsze, szczególnie że to małe i średnie firmy wypracowują największy udział PKB, a ich sytuacja jest
najbardziej niestabilna. Niezwykle ważnym zagadnieniem w tym kontekście jest też wysoka konkurencyjność wynagrodzeń i duża liczba nieobsadzonych stanowisk w krajach
Europy Zachodniej i Północnej. Powoduje to duże wysysanie siły roboczej ze środkowowschodniej części kontynentu, w szczególności młodej. Również z tego powodu polski
praktykodawca nie ma gwarancji, że uczniowie, których wykształcił, pozostaną jego pracownikami. Argument ten często podnoszą pracodawcy zachęcani do organizacji miejsc
praktyk czy egzaminów zawodowych.
Szkoła oscyluje w tym układzie pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami, organem prowadzącym i organami kontroli merytorycznej (np. kuratorium), próbując odpowiedzieć na
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oczekiwania wszystkich interesariuszy. Wobec braku jasnego wskazania, jaką rolę w systemie powinny pełnić szkoły zawodowe, a z drugiej strony braku pełnej decyzyjności jej
zarządzających, mają one różną pozycję w regionie i różną efektywność, w zależności od
indywidualnych kompetencji dyrektora, układu sił między interesariuszami czy kondycji
regionu, w którym działają, gdyż za tym idzie zasobność organu prowadzącego. Pod uwagę należy wziąć jeszcze jeden czynnik – skuteczność szkoły lub jej organu prowadzącego
w pozyskiwaniu dotacji unijnych. Dzięki temu źródłu finansowania doposażono wiele pracowni. Z pewnością skokowo podniosło to jakość kształcenia praktycznego w szkołach,
jednak tym samym na nie przeniosło ciężar kształcenia i jest sprzeczne z polityką lokowania edukacji zawodowej w warunkach świata pracy. Państwo, realizując taki kierunek,
musi liczyć się z koniecznością przejęcia w przyszłości zadania modernizacji tej bazy i jej
utrzymania, gdyż fundusze unijne nie są nieograniczone w czasie. Podobnie sprzecznym
działaniem jest finansowanie ze środków UE pracodawców oferujących staże i samych stażystów. Po wyczerpaniu się dotacji trudno będzie przekonać obie strony, by współpracowały na podobnych zasadach na własny koszt.

Funkcja dyrektora jako wypadkowa wielu konieczności
i ograniczeń
Dyrektor szkoły zawodowej musi odnajdywać się w złożonej strukturze relacji wewnętrznych i zewnętrznych, jak też posiadać różnorodne kompetencje:
·· pedagogiczne – gdyż funkcja dyrektora nie zwalnia go z obowiązku prowadzenia lekcji;
·· menedżerskie – jako że zarządza placówką i jej organizacją oraz współpracuje z jej
otoczeniem biznesowym;
·· urzędnicze – gdyż pełni rolę realizatora i strażnika przepisów oświatowych.
Przed kadrą nauczycielską dyrektor występuje w roli pracodawcy, który powinien
zadbać o utrzymanie etatów w placówce, co jest trudne w warunkach spadku liczby uczniów w rocznikach oraz konieczności dopasowywania oferty szkoły do potrzeb rynku.
Podejmując decyzję o redukcji zatrudnienia lub poszerzeniu kadry o nauczycieli nowych
zawodów, mierzy się z presją pracowników, opinią związków zawodowych, których
przedstawiciele zasiadają w komisjach konkursowych przy wyborze dyrektora szkoły (podobnie zresztą jak przedstawiciele grona pedagogicznego), czy też regulacjami
ustawy Karta Nauczyciela (dzięki której nauczyciel jest jednym z najbardziej stabilnych
zawodów w Polsce – trudno jest pozbawić stanowiska nawet tych nauczycieli, którzy
starają się średnio lub słabo, mają słaby kontakt z uczniami, nie uzupełniają wiedzy).
Dyrektor szkoły nie ma swobody menedżera w przedsiębiorstwie, który może zwalniać
i zatrudniać pracowników według ustalonych przez siebie kryteriów efektywności czy
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powoływać zespół realizujący jego wizję placówki. Warto nadmienić, iż rada pedagogiczna także opiniuje pracę dyrektora i może wnosić do organu prowadzącego wnioski
o jego odwołanie.
Swoje kompetencje przedsiębiorcze dyrektor może natomiast wykorzystywać
w kontaktach z otoczeniem biznesowym szkoły. Od jego zdolności negocjacyjnych zależy liczba firm współpracujących w ramach organizacji miejsc praktyk, sponsorujących
klasy patronackie czy doposażających pracownie i warsztaty. Innym obszarem są projekty unijne. Opracowywanie wniosków o granty, a potem realizacja projektów i ich rozliczanie to swoista pierwsza linia frontu w zarządzaniu zorientowanym na efekty. Często
jest to konieczność i jedyna możliwość pozyskania dla placówki dodatkowych środków.
Ilość tablic z logotypami unijnymi w szkole to miernik operatywności kierownictwa i kadry w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych1.
Obecność Polski w Unii Europejskiej wiąże się z jeszcze jednym aspektem – obowiązywaniem prawa unijnego, które wprowadza do systemu oświaty między innymi mechanizmy ułatwiające transparentność i uznawalność kwalifikacji. Dla szkoły i zarządzających
oznacza to ciągły proces dostosowawczy do nowych wytycznych, np. systemu punktowego ECVET i Europejskich Ram Kwalifikacji [Komisja Europejska, Sieć Eurydice 2018].
W zakresie organizacyjno-finansowym dyrektor odpowiada przede wszystkim przed
organem prowadzącym. Urząd samorządu terytorialnego przyznaje środki na działalność
placówki i opiniuje pracę jej kierownictwa (poza szkołami resortowymi). Także otwieranie
nowych kierunków nauczania musi być poprzedzone zgodą organu prowadzącego. Dyrektor powinien wykazać zapotrzebowanie na dany zawód na rynku oraz zainteresowanie potencjalnych uczniów, ale nawet gdy dopełni tych formalności, nie ma gwarancji, że
urząd poprze jego wniosek. Ogranicza to decyzyjność dyrektora i jego inicjatywę. Badanie
przeprowadzone w 2010 roku w 379 powiatach (wśród głównych organów prowadzących
szkoły zawodowe i średnie techniczne) wykazało, że tylko 19 z nich, czyli 5%, posiadało
aktualne strategie w formie programów oświatowych o charakterze odrębnych dokumentów [Toft 2012, s. 1], a takie programy mogłyby być pewnym odniesieniem dla dyrektorów
szkół w postulowaniu zmian w placówce czy przy wytyczaniu celów rozwojowych.
W zakresie nadzoru nad realizacją zadań oświatowych dyrektor odpowiada przed
kuratorium. Stojąc na straży przepisów, wypełnia rolę urzędnika państwowego, który
może się poruszać jedynie w ramach określonych przez ustawy i rozporządzenia, a te
w przypadku prawa oświatowego są liczne i szczegółowe.

Dotacje pozyskiwane są dla szkół także przez organy prowadzące i nie zawsze są wyłącznie inicjatywą dyrekcji szkoły. Jednakże placówki, które nie radzą sobie z wykorzystywaniem środków, nie są brane pod uwagę
w ich rozdziale przez organy prowadzące, zagrożone wówczas ryzykiem nierozliczenia dofinansowania.
1
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Na koniec należy wskazać jeszcze jeden poziom zależności, w którym funkcjonuje
dyrektor szkoły, a mianowicie relacje z rodzicami (opiekunami) uczniów. W toku przemian w szkole znacznie wzrósł wpływ rodziców na życie szkoły. Dyrektor nie może zarządzać placówką wbrew ich opinii i musi liczyć się z formalną i nieformalną siłą wpływu
rodziców na swoją karierę. Tą drogą dochodzimy też do bezpośredniego beneficjenta
działań dyrektora – uczniów. Poprzez rodziców wyrażają oni swoje zdanie o pracy dyrektora, a w miejscu nauki mają przedstawicielstwo w postaci samorządu uczniowskiego,
z którym dyrektor powinien współpracować. Niż demograficzny spowodował, że szkoły
średnie muszą zabiegać o ucznia jak o klienta, który wybiera tego „usługodawcę”, który
w największym stopniu odpowiada na jego potrzeby. Tymczasem połączenie potencjałów i oczekiwań coraz starszej kadry przedmiotów zawodowych i młodego pokolenia
ery cyfrowej staje się coraz większym wyzwaniem.
Sami dyrektorzy w badaniu ich opinii na temat koniecznych zmian w szkołach zawodowych i technicznych skupili się raczej na aspektach techniczno-organizacyjnych.
W szczególności wymieniono:
·· zwiększenie liczby pracowni i stanowisk,
·· doposażenie pracowni dydaktycznych w sprzęt, narzędzia i materiały,
·· dofinansowanie placówek celem stworzenia realnych warunków realizacji efektów
kształcenia w ramach kwalifikacji,
·· większą współpracę z pracodawcami,
·· organizację egzaminów poza szkołą lub doposażenie pracowni egzaminacyjnych,
·· obniżenie pułapu procentowego z części praktycznej egzaminu, dopracowanie zadań i kluczy [Pfeiffer 2015, s. 28].

Podsumowanie
Zarządzający placówkami kształcenia zawodowego w Polsce na poziomie szkoły zawodowej (branżowej) oraz średniej technicznej stoją przed wieloma zadaniami, nie tylko dydaktycznymi. Mierzą się z wizerunkiem szkoły zawodowej jako „szkoły drugiego wyboru”,
co na tle niżu demograficznego potęguje trudności w pozyskaniu uczniów. Przeniesienie
ciężaru finansowania szkół na samorządy wprowadziło negocjacje finansowe z organem
prowadzącym na stałe do zadań dyrektora, podobnie jak konieczność utrzymywania dobrych relacji z lokalnymi pracodawcami.
Celem analizy było wskazanie uwarunkowań, w jakich funkcjonuje współcześnie szkoła zawodowa w Polsce, w szczególności z perspektywy zarządzania tą szkołą i kompetencji, jakie powinni posiadać dyrektorzy tych placówek. Postawiona na wstępie hipoteza, iż
pozycja dyrektora szkoły zawodowej i technicznej w aktualnych warunkach systemowych
112

Zarządzanie szkołą zawodową w Polsce – między europejskim rynkiem pracy
a systemem oświaty

oscyluje między funkcją urzędniczą, nauczycielską i menedżerską, bez jasnego wskazania,
która z tych ról jest najistotniejsza w prowadzeniu placówki i na które kompetencje należy
kłaść nacisk w rozwoju kadr, została potwierdzona w toku przeprowadzonej analizy. Wnioski z badań sugerują ponadto konieczność ustalenia pozycji szkół zawodowych i średnich
technicznych w systemie kształcenia zawodowego i stworzenie im stabilnych warunków
funkcjonowania. Potrzebne wydaje się doprecyzowanie roli szkoły w relacjach z organem
prowadzącym i otoczeniem gospodarczym oraz zapewnienie środków finansowych umożliwiających wypełnianie tej roli. W przypadku dyrektorów ustabilizowanie systemu dałoby
podstawę do stworzenia katalogu zadań zarządczych i wymaganych kompetencji. W obecnej sytuacji mają one zbyt szeroki zakres, by skupiała je w sobie jedna osoba. Dyrektorzy
są zatem „bardziej” nauczycielami/urzędnikami lub „bardziej” menedżerami. Realne sprawowanie funkcji zarządczej różni się w poszczególnych szkołach, zależne jest bowiem od
szeregu zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań, w tym formalnych i nieformalnych.
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wspomagający zarządzanie inteligentnym
transportem w służbie zdrowia
A Multidimensional Correspondence Model Supporting
Intelligent Transport Management in Healthcare
Abstract: The article presents a multidimensional model using the analysis of correspondence of MCA (multiple correspondence analysis) in the task of managing intelligent transport
in healthcare. It is an exploratory technique of qualitative data analysis that allows graphical
representation of variables in low-dimensional space. The model using correspondence analysis emerges relatively easily interpretable results. The article will show the technique of data
reduction. MCA is a method of co-occurrence of variable categories that can be measured on
a nominal scale. The graphic design of variables and the definition of relationships between
them will also be presented. This will allow to obtain a map of points using a multidimensional correspondence analysis and identification of existing clusters of variable categories that
support the use of telematics tools in the management of intelligent transport in healthcare.
Key words: transport, logistics process, telematics

Wprowadzenie
Inteligentne systemy transportowe to bardzo obszerne pojęcie. Systemy te pomagają
w rozwiązywaniu problemów w temacie poprawy zdolności i efektywności nie tylko na
liniach produkcyjnych, ale mają również swoje zastosowanie w sprawnym autonomicznym
przewozie ładunków w systemach transportu wewnętrznego i zewnętrznego. Inteligentne systemy transportowe przeobrażają dane w informację, a informacje w wiedzę, która
jest w stanie powiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa. Owe systemy integrują dane,
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dzięki którym możliwe jest osiągnięcie nowego wymiaru działalności. W dzisiejszych czasach inteligentne systemy transportowe odgrywają również bardzo dużą rolę w logistyce
miejskiej. Coraz częściej można spotkać się z takimi systemami w inteligentnych aptekach
czy systemach transportu szpitalnego, czego przykładem jest Szpital Wojewódzki nr 5
im. Świętej Barbary w Sosnowcu. W tej jednostce służby zdrowia powstała najnowocześniejsza apteka w Polsce. Zamiast pielęgniarek robot dozuje i dostarcza leki na poszczególne oddziały do pacjentów.

Inteligentne systemy transportowe
Nazwa Inteligentne Systemy Transportowe została zaakceptowana na pierwszym, światowym kongresie w Paryżu w 1994 r. ITS to cała gama technologii telekomunikacyjnych,
informatycznych, automatycznych i pomiarowych oraz technik zarządzania stosowanych
w transporcie w celu ochrony życia uczestników ruchu, zwiększenia efektywności systemu transportowego oraz ochrony zasobów środowiska naturalnego. Przykład architektury inteligentnych systemów transportowych przedstawiono na rysunku 1.
Rysunek 1. Architektura inteligentnych systemów transportowych

Źródło: opracowanie własne.
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Korzyści płynące z zastosowania Inteligentnych Systemów Transportowych:
·· zwiększenie płynności ruchu 20–25%;
·· poprawa bezpieczeństwa 40–80%;
·· redukcja czasu podróży o 45–70%;
·· redukcja emisji spalin do środowiska o 30–50%;
·· zwiększenie komfortu podróżowania;
·· redukcja kosztów zarządzania transportem;
·· redukcja kosztów związana z utrzymaniem infrastruktury drogowej;
·· poprawa wskaźników ekonomicznych [Litwin 2003].
ITS to prościej mówiąc systemy komunikacyjne i informacyjne, świadczące usługi
ściśle powiązane z wszelkimi rodzajami transportu i zarządzaniem ruchem, pozwalające
na lepsze informowanie różnych użytkowników oraz zapewniające bezpieczniejsze, bardziej skoordynowane korzystanie z sieci transportowych.
Inteligentna droga
Głównym składnikiem Inteligentnych Systemów Transportowych jest natomiast inteligentna droga. Za pomocą najnowszej generacji rozwiązań telematycznych narzędzie to
będzie informować nie tylko o wszelkiego dysfunkcjach, ale także prowadzić użytkowników drogi do wyznaczonego celu. W domyśle ma ona „sama” łączyć się z aplikacjami
tematycznymi zainstalowanymi w inteligentnym pojeździe. Szlak transportowy będzie
też na bieżąco mierzyć natężenie ruchu, sytuację pogodową, zapotrzebowanie na informację ze strony użytkowników, a w razie potrzeby informować służby ratownicze. Zebrane informacje w ten sposób mogą służyć do korekty programów sygnalizacji aglomeracji
miejskich, tworzenia centrum przepływu informacji, dokonywania opłat za korzystanie
z infrastruktury drogowej oraz powstania inteligentnych systemów bezpieczeństwa
w pojazdach przyszłości [Lewicki 2003].
Można zauważyć, że coraz więcej skrzyżowań w logistyce miejskiej uzyskuje sygnalizację świetlną. Istniejące wcześniej sygnalizacje są w wielu miejscach modernizowane,
ponieważ dążymy do tego, aby stworzyć inteligentny system sterowania ruchu. Celem
tego przedsięwzięcia w systemie transportowych metropolii ma być poprawa przepustowości ulic, (bez ich poszerzania), usprawnienie komunikacji publicznej oraz podwyższenie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Priorytetem jest
nadanie pierwszeństwa komunikacji miejskiej, z tego powodu cykle trwania świateł na
większości skrzyżowań zależą od tramwajów i autobusów. Komputer sterujący okresem
trwania poszczególnych świateł pobiera informacje o pojazdach zmierzających i czekających na skrzyżowaniu za pomocą odpowiednich detektorów, cewek indukcyjnych oraz
komputerów pokładowych zainstalowanych w tramwajach i autobusach. Wyznaczenie
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takiego priorytetu pierwszeństwa stwarza problemy w przepustowości ruchu pieszych.
Piesi często muszą długo oczekiwać na zmianę sygnalizatora na światło zielone. Pierwszeństwo transportu publicznego prowadzi do tego, że tak zarządza się zielonymi światłami, by najmniej czasu na skrzyżowaniu traciły pojazdy komunikacji miejskiej. Dopiero
później na zielone światło liczyć mogą samochody, a potem piesi i rowerzyści. Ponadto
piesi uskarżają się na krótki czas trwania zielonego światła. Wynika to z kodeksu drogowego, który mówi, że na zielonym świetle pieszy ma prawo wejść na skrzyżowanie.
Natomiast zejść ze skrzyżowania może, gdy sygnalizator wskazuje już światło czerwone. Programy sygnalizacji świetlnej są tak skonstruowane, że po zapaleniu czerwonego
światła dają pieszemu czas na ewakuację ze skrzyżowania, dopiero potem pozwalają
jechać użytkownikom dróg.
Nie można również zapominać o tak zwanych „zielonych falach”. W większości
wielkich aglomeracji miejskich spotykamy się z sytuacją, gdzie tak zwane „sypialnie”
znajdują się poza centrum miasta. Skutkiem tego jest największe zagęszczenie ruchu
w godzinach porannych i popołudniowych. Rozwiązanie tego problemu stanowi właśnie inteligentna droga. System analizuje natężenie ruchu zależne od pory dnia i w odpowiednim momencie tworzy tak zwaną zieloną falę, aby jak najszybciej rozładować
problem nagłego natężenia drogowego. Inteligentna sygnalizacja świetlna ma w swoim założeniu przynieść poprawę przepustowości ulic. Nie jest to najtańsze rozwiązanie,
wręcz bardzo kosztowne, ale jednak znacznie tańsze od poszerzania ulic czy budowy
wielopoziomowych skrzyżowań.
Narzędzia Inteligentnych Systemów Transportowych
Inteligentne Systemy Transportowe rozwijane są poprzez otwartość na wymagania, zrozumienie funkcji, środowiska i różnych zastosowań, z którymi system musi współpracować. Specjaliści z zakresu ITS wspominają o wymianie danych pomiędzy różnymi organizacjami, takimi jak policja, służby graniczne i ratunkowe.
Jednym z narzędzi, jakie mamy do dyspozycji, są systemy kierowania trasami ruchu.
Mają one za zadanie dostarczać kierowcom i użytkownikom drogi informacji pomocnych w osiągnieciu celu podróży. Najprościej mówiąc, taki system ma łączyć znajdujący
się w pojeździe urządzenie z cyfrową mapą miasta lub regionu oraz urządzeniami określającymi kierunek jazdy i przebytą odległość. System ten pozwala również na wprowadzenie danych o miejscach docelowych. Podawanie kierunków jazdy odbywa się za
pomocą wyświetlacza lub informacji głosowej. Dynamiczne kierowanie trasami ruchu
polega na dodaniu do statycznej informacji o ruchu innych danych otrzymanych drogą radiową z centrów lub urządzeń diagnostycznych. W ten sposób mamy możliwość
zaplanowania trasy oraz jej modyfikacji zależnie od aktualnych warunków. Dwufazowy
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system kierowania trasami ruchu zapewnia możliwość określenia optymalnej trasy, zarówno przez kierowcę w pojeździe, jak i użytkownika zewnętrznego [Wydro 2002].
Systemy automatycznej identyfikacji pojazdów umożliwiają identyfikację specjalnych cech pojazdu. System ten służy w transporcie drogowym do pobierania opłat,
kontroli wjazdu na określone obszary, identyfikacji kategorii pojazdów, odzyskiwania
skradzionego mienia. Dany pojazd posiada urządzenie zawierające dane, które pomagają w identyfikacji jak np. znacznik, typ pojazdu i jego numer rejestracyjny, rodzaj przewożonych towarów, prawo wjazdu na określony obszar.
Monitorowanie i prognozowanie ruchu to podstawowa funkcja systemów informacji i zarządzania ruchem. Monitorują one stan ruchu zależny od podmiotów dostarczających informację i zwykle obejmują takie obszary, jak: sterowanie ruchem miejskim,
określanie zajętości parkingów, systemy wykrywania nietypowych sytuacji drogowych,
monitorowanie środowiska, działania transportu publicznego. Przy zastosowaniu ITS informacja dotycząca wymienionych dziedzin gromadzona jest przez centrum zarządzania, które spełnia funkcję bazy danych.
Sterowanie ruchem miejskim to rozporządzanie ruchem za pomocą sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniach. Jest to funkcja systemów informacji i zarządzania ruchem.
Technologie bieżącego monitorowania stanu ruchu zależne są od podmiotów dostarczających informację i zwykle obejmują takie obszary, jak: sterowanie ruchem miejskim,
określanie zajętości parkingów, systemy wykrywania nietypowych sytuacji drogowych,
monitorowanie środowiska, działania transportu publicznego.
Bardzo dużym udogodnieniem dla kierowców jest również możliwość prognozowania zjawisk atmosferycznych w okresie trudnych i nietypowych warunków pogodowych.
Systemy monitorowania pogody zapewniają powiększenie bezpieczeństwa ruchu podczas zmian pogody. Zintegrowane systemy monitorowania wspierają kierowców, służby
zarządzania ruchem i służby utrzymania dróg w okresie zimowym. Wykorzystuje się do
tego celu obszerne dane uzyskane z centralnego systemu monitorowania.
Zaś sterowanie wjazdami na obwodnice miejskie jest rozwiązaniem polegającym na
umieszczeniu przed wjazdami na obwodnice miejskie sygnalizacji świetlnej sterującej
ruchem wjeżdżających pojazdów w okresach nasilenia ruchu. Jest formą zarządzania
mobilnością, której celem jest utrzymanie warunków swobodnego przepływu ruchu na
obwodnicach przez sprowadzanie zapotrzebowania na korzystanie z dróg do poziomu
nieprzewyższającego ich przepustowości. Podobna technika, zwana „bramkowaniem”,
stosowana jest w rozległych aglomeracjach dla ograniczania wjazdu na tereny miejskie
pojazdów jadących głównymi arteriami [Lewicki 2003].
Bardzo ciekawym rozwiązaniem, również podlegającym pod Inteligentne Systemy
Transportowe, są znaki drogowe o zmiennej treści. Pokazują one zmienne informacje
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w zależności od sytuacji drogowej. Znaki pokazują różne dane albo w postaci tekstu
i symboli na specjalnych ekranach albo mają postać obracających się bębnów pozwalających na wyświetlenie jednego kompletu informacji z pewnej ilości będącej do dyspozycji. Zmienne znaki drogowe są uruchamiane albo przez operatora, albo też mogą być
połączone z inteligentnym systemem sterowania. Najczęściej pojawiające się informacje
na tych znakach to te o prędkości jazdy, objazdach i opóźnieniach, transporcie publicznym, dostępnych parkingach i parkowaniu oraz ostrzeżenia o niebezpieczeństwach.

Procesy logistyczne wspierane przez inteligentne
systemy transportowe
Inteligentne systemy transportowe realizują pewne procesy logistyczne zachodzące wewnątrz danego przedsiębiorstwa bądź jednostki szpitalnej.
Proces jest to sekwencja lub częściowo uporządkowany zbiór powiązanych ze sobą
działań, które są powiązane przez czas, koszty i łączną ocenę wykonania oraz które są realizowane, aby osiągnąć zamierzony cel organizacji. Proces to więc celowa przemiana, która
prowadzi do osiągnięcia pewnego celu poprzez określone działania [Krawczyk 2001].
Prawidłowe określenie procesu wymaga wskazania, kto nim zarządza, a także określenia,
co jest niezbędne, aby rozpocząć proces oraz określenia oczekiwanych wyników i wskazania
jednostek, które mają być odbiorcami tych wyników. Określając proces należy też zidentyfikować czynniki, które mogą utrudniać przebieg procesu oraz ewentualne działania, które
będą zapobiegać problemom. Należy także przyporządkować wykonawców i środki do realizacji oraz uprawnienia do sterowania i kontrolowania przebiegiem procesu [Krawczyk 2001].
Istotą procesu jest przetworzenie czynników i elementów znajdujących się na wejściu w czynniki i elementy wyjściowe, które mają wyższą wartość dodaną dla klientów.
Procesy są zorientowane na klienta. Podczas procesu obiekt ma dodawaną wartość,
która pociąga za sobą koszty. Każdy proces jest odrębny i charakteryzuje się tym, że
ma przypisany sobie jednorodny układ czynności z wyraźnie określonym początkiem
i końcem, przez co procesy mogą być rozgraniczane [Balik 2010].
W praktyce procesy są realizowane równocześnie, więc wyodrębnienie procesów
jest tylko umowne. Wraz ze wzrostem liczby procesów w przedsiębiorstwie oraz ich złożoności, zaczynają być zależne od siebie wzajemnie. Dlatego też, aby nie przebiegały
w sposób chaotyczny i niezharmonizowany, ważna jest ich koordynacja. Polega ona na
podjęciu czynności w trakcie działań objętych procesami, które będą prowadzić do uzyskania jak największej zgodności celów, określenia zasad korzystania ze wspólnych zasobów oraz ustalenia pożądanych relacji czasowych. Koordynacja procesów jest zadaniem
logistyki [Krawczyk 2001].
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Jednym z najpopularniejszych pojęć logistyki jest pojęcie autorstwa D.J. Bowersoxa
i jest to „proces zarządzania sprawnym i efektywnym przepływem surowców, materiałów,
wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta”. Logistyka powinna zapewnić, aby produkt
został dostarczony w odpowiednie miejsce, do odpowiedniej osoby, w odpowiednim czasie, w odpowiedniej ilości, w odpowiednim stanie, a koszty były jak najniższe [Szpon, Dembińska-Cyran 2005]. Istotą logistyki jest przepływ dóbr fizycznych i powiązanych z nimi
informacji, poziom ciągłości i intensywność strumieni i ich niezawodność [Zając 2006].
Z połączenia pojęcia procesu z pojęciem logistyki wynika pojęcie procesu logistycznego.
Jest to rozmieszczenie, stan oraz przepływ składowych procesu, czyli ludzi, dóbr materialnych, informacji i środków finansowych, które wymagają koordynacji z innymi procesami ze
względu na lokalizację, czas, koszty i spełnienie celów organizacji. Proces staje się logistycznym, kiedy pojawia się potrzeba skoordynowania go z innymi procesami [Krawczyk 2001].
Podstawowe modele procesów logistycznych
Z logistycznego punktu widzenia ważne są koordynacja procesów oraz ich wejścia i wyjścia. To podstawowe parametry koordynacji [Krawczyk 2001]. Schemat procesu został
przedstawiony na rysunku 2.
Rysunek 2. Schemat procesu z wyróżnionym wejściem i wyjściem

Źródło: opracowanie własne na podstawie Krawczyk 2001, s. 47.

Na rysunku 2 przedstawiono schemat procesu, na którym zostało wyróżnione wejście, oznaczone I oraz wyjście, oznaczone O.
Należy rozważyć relacje pomiędzy wejściem a wyjściem procesu. Wyróżnia się cztery
podstawowe typy relacji:
·· wejście takie samo jak wyjście – I = O,
·· wejście jest przyporządkowane wyjściu – I = f1(O),
·· wyjście jest przyporządkowane wejściu – O = f2(I),
·· pomiędzy wejściem a wyjściem zachodzi pewna relacja, która nie jest przyporządkowaniem – I R O [Krawczyk 2001].
Należy określić, która relacja występuje, aby móc analizować konsekwencje, jakie pewien stan wejścia wywoła na wyjściu [Krawczyk 2001].
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Na rysunku przedstawiono procesy z poszczególnymi typami relacji.
Rysunek 3. Schematy procesów z typami relacji

a) wejście takie samo jak wyjście – I = O, b) wejście jest przyporządkowywane wyjściu – I = f1(O), c) wyjście
jest przyporządkowywane wejściu – O = f2(I), d) pomiędzy wejściem a wyjściem zachodzi pewna relacja,
która nie jest przyporządkowaniem – I R O
Źródło: opracowanie własne na podstawie Krawczyk 2001, ss. 47–49

Rysunek 3 przedstawia schematy procesów a) z relacją wejście takie samo jak wyjście, b) z relacją wejście jest przyporządkowane wyjściu, c) z relacją wyjście jest przyporządkowane wejściu oraz d) z relacją, która nie jest przyporządkowaniem. Wejście jest
oznaczone symbolem I, natomiast wyjście – symbolem O.
Przykładem procesu, w którym wejście jest takie samo jak wyjście może być składowanie produktów. W tym procesie produkty są wprowadzane na miejsce składowania, a po jakimś czasie zabierane z tego miejsca. Z procesem, w którym wejście
jest przyporządkowane wyjściu można się spotkać często. Przykładem może być wie122
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le procesów produkcyjnych. W tych procesach jest dokładnie podane, jakie surowce
są potrzebne na wejściu, aby wyprodukować dany produkt. Przykładem procesu,
w którym wyjście jest przyporządkowane wejściu, może być rozdzielanie produktów
sypkich lub płynnych. Parametry ustawione na wejściu procesu sterują wyjściem procesu. Procesy z typem relacji, która nie jest przyporządkowaniem, można spotkać najczęściej. W takich przypadkach koordynacja jest trudna. Przykładem takiego procesu
może być proces w zakładach mięsnych, w którym dokonuje się podziału mięsa na
mniejsze części. Dla ułatwienia w takich przypadkach dokonuje się podziału procesu
na podprocesy, które należą do któregoś z pierwszych trzech typów. Patrząc na zadania koordynujące procesy, Pod względem uwarunkowania zadań koordynujących
procesy, można wyróżnić:
·· procesy synchroniczne,
·· procesy seryjne,
·· procesy „krzyżujące się”.
Procesy synchroniczne to procesy wzajemnie niezależne, a istotą koordynacji są tu
aspekty czasowe. Podczas koordynacji istotna jest wymiana informacji [Krawczyk 2001].

Model wielowymiarowej analizy korespondencji we
wspomaganiu zarządzania inteligentnym transportem
w jednostkach szpitalnych
Wielowymiarowa analiza korespondencji jest metodą grupowania i identyfikacji danych o charakterze nominalnych bądź porządkowym. W artykule przedstawiony jest
klasyfikator, który służy do kolejkowania zleceń transportowych w obrębie jednostki
szpitalnej. Zatem będziemy rozważali rozwiązanie problemu kolejkowania zleceń na
leki z inteligentnej apteki szpitalnej w zależności od priorytetu zlecenia. Inteligentny
system transportowy będzie obejmował procesy zamówienia, realizacji zamówienia
przez inteligentne roboty w aptece szpitalnej i transport na oddział gotowych zamówień leków. Na rysunku 4 przedstawiono architekturę inteligentnego systemu transportowego.
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Rysunek 4. Architektura inteligentnego systemu transportowego w obrębie jednostki
szpitalnej

Źródło: opracowanie własne.

System działa w taki sposób, że lekarz na oddziale szpitalnym na podstawie badań
przedmiotowych wysyła aplikacją mobilną zlecenie na zamówione leki dla danego pacjenta do inteligentnej apteki. W tym celu określa on również priorytet ważności zlecenia. Jest to podejście uzasadnione, gdyż niektórzy pacjenci wymagają szybkiej realizacji
podaży leku. System inteligentnej apteki analizuje zamówienia i je realizuje, jednocześnie prowadząc ewidencję zapasów leków. Następnie system inteligentnego transportu
za pomocą autonomicznych pojazdów AGV w specjalnych korytarzach transportowych
dostarcza zlecenie z lekarstwami do wyznaczonych miejsc ich odbioru. Cała procedura
może trwać nawet do 10 minut.
Kluczową rolę w kolejkowaniu zleceń transportowych odgrywa wielowymiarowa
analiza korespondencji MCA. Analiza korespondencji to opisowa i eksploracyjna technika analizy tablic dwudzielczych i wielodzielczych, zawierających pewne miary charakteryzujące powiązanie między różnymi zmiennymi. Cele MCA to:
1. odkrycie kluczowych, ukrytych cech respondentów;
2. wskazanie współistniejących grup kategorii;
3. identyfikacja związków przyczynowo-skutkowych;
4. stworzenie mapy percepcyjnej;
5. identyfikacja jednorodnych grup respondentów.
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Model MCA w zadaniu realizacji kolejkowania inteligentnego transportu wewnętrznego
Z wykorzystaniem MCA w pierwszej kolejności na podstawie priorytetów wyznaczane są
częstości brzegowe:
,
(1)
,

(2)

Gdzie N jest liczbą zleceń w danej jednostce czasowej do inteligentnej apteki.
Na podstawie kryterium probabilistycznego ważności zlecenia (1) i (2) szacowane są
macierze profili brzegowych wierszowych:
(3)
i kolumnowych:
.

(3)

Następnie wyznaczana jest macierz wartości osobliwych:
. (4)
Macierz A jest diagonalną macierzą niezerowych wartości osobliwych macierzy A.
W kolejnym kroku wyznaczamy złożoną macierz znaczników dla zleceń transportowych:
, 		
(5)
gdzie: Z1,…,ZQ są macierzami znaczników kolejnych zleceń transportowych.
Po utworzonej macierzy znaczników Z tworzona jest macierz Burta:
.
(6)
Jest to macierz symetryczna blokowa, na której głównej przekątnej znajdują się macierze diagonalne, które zawierają liczebności zleceń transportowych. Poza przekątną
zamieszczone są macierze kontyngencji dla par zleceń transportowych. Następnie wyznaczana jest waga zleceń transportowych:
(7)
Gdzie: D 2 (x0 , y0 ) jest ilorazem kwadratu odległości danego punktu od środka układu współrzędnych,
2
Dmax ( x0 , y0 ) jest kwadratem odległości w układzie współrzędnych o maksymalnej
liczbie wymiarów.
Priorytety zleceń transportowych ustalane są za pomocą funkcji klasyfikującej:
(8)
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(9)

(10)

Przykład zastosowania modelu MCA w zadaniu realizacji kolejkowania inteligentnego
transportu wewnętrznego
W zadaniu kolejkowania wykorzystano dane symulacyjne. Założono, że na wejściu systemu są trzy oddziały szpitalne, z których wysłane zostało do systemu inteligentnej apteki
9 zleceń na leki dla pacjentów. Każde zlecenie ma przyporządkowany priorytet {1;2;3}
przypisywany przez lekarza. Na podstawie N=9 zleceń obliczono moc dyskryminacyjną
dla zleceń i ustalono kolejkowanie tych zleceń. Wyniki analizy MCA zamieszczono wraz
z kolejkowaniem zleceń w tabeli 1 oraz na rysunku 5.
Tabela 1. Wyniki wielowymiarowej analizy korespondencji MCA dla przykładowego
zadania transportowego

Wymiar1

Wymiar1

Wymiar2

Wymiar2

Priorytet 1

Priorytet 2

Priorytet 3

Kolejka

0,306

0,087

0,113

0,200

0,074

0,106

0,826

0,115

0,000

1

Zlecenie:8

2

-1,55

-0,13

0,025

0,126

0,086

0,070

0,125

0,001

0,001

0,677

0,573

0,232

2

Zlecenie:9

1

-1,26

2,34

0,018

0,262

0,088

0,034

0,059

0,143

0,203

0,542

0,000

0,090

3

Zlecenie:5

2

-0,73

-1,53

0,053

0,338

0,081

0,033

0,063

0,180

0,275

0,024

0,850

0,212

4

Zlecenie:3

2

0,21

-0,59

0,087

0,082

0,075

0,005

0,009

0,044

0,073

0,095

0,777

0,634

5

Zlecenie:4

2

-0,96

-0,13

0,062

0,132

0,080

0,067

0,130

0,002

0,003

0,482

0,682

0,416

6

Zlecenie:6

2

0,89

0,52

0,075

0,184

0,077

0,069

0,137

0,029

0,047

0,056

0,420

0,947

7

Zlecenie:7

2

0,87

0,49

0,071

0,167

0,078

0,064

0,127

0,025

0,040

0,058

0,428

0,955

8

Zlecenie:2

2

0,65

-0,06

0,087

0,091

0,075

0,044

0,090

0,001

0,001

0,067

0,586

0,846

9

Zlecenie:10

3

1,12

1,09

0,001

0,003

0,091

0,001

0,001

0,001

0,001

0,000

0,253

0,751

10

Cos^2

względna
bezwład.

0,022

bezwład.

Jakość

1,53

Cos^2

Masa

Wymiar2

-2,11

bezwład.

Współrz.
Wymiar1

1

Współrz.

Odział
Zlecenie:1

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 5. Reprezentacja graficzna wielowymiarowej analizy korespondencji dla
omawianego (tabela 1) zadania realizacji kolejkowania zleceń transportowych

Źródło: opracowanie własne.

Zakończenie
Inteligentne systemy w służbie zdrowia szczególnie w jednostkach szpitalnych odgrywają coraz większą rolę. System inteligentnej apteki został wdrożony w Szpitalu Wojewódzkim nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu – powstała najnowocześniejsza apteka w Polsce.
Zamiast pielęgniarek to robot dozuje i dostarcza leki na poszczególne oddziały do pacjentów. Największymi zaletami systemu są czas realizacji zlecenia, możliwość szybkiej
ewidencji oraz redukcja (wręcz do zera) pomyłek związanych z wydawaniem leków. System kolejkuje zlecenia na zasadzie kolejki FIFO. Ze względu na specyfikę zleceń, w tym
ich ważność, zdecydowano się wprowadzić rangowanie priorytetów zleceń, co usprawnia pracę i optymalizuje zadania transportowe.
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Zarządzanie szkoleniami jako kluczowy czynnik
doskonalenia zawodowego personelu medycznego
Training Management as a Key Factor of Medical Staff’s
Professional Development
Abstract: Continuous professional training is especially important in case of medical personnel due to progress in medical sciences and use of modern technologies in daily practice. Therefore medical staff’s training should be periodical. Training management should
start with knowledge about training needs (employee’s needs, medical facility’s needs,
health system’s needs), then training may be planned and realized. Immanent element of
training management is evaluation. Properly planned and executed trainings enhance employer’s image, increase employer’s involvement and flexibility, improve organisation and
quality of work, and finally improve work efficiency.
Key words: management, training, medical staff

Wstęp
Szybki postęp nauk medycznych, wprowadzanie do użytku nowych technologii diagnostycznych i terapeutycznych, jak również zmieniające się uwarunkowania prawne, ekonomiczne i organizacyjne w ochronie zdrowia, wymagają systematycznego podnoszenia
kwalifikacji zawodowych pracowników wszystkich szczebli. Inwestowanie w edukację

Ewa Wróbel, Ireneusz Skawina

personelu zakładów opieki zdrowotnej pozwala zdobywać, rozwijać oraz doskonalić
wiedzę, umiejętności i kompetencje poszczególnych osób, dając w zamian bezpieczeństwo i poczucie zadowolenia z wykonywanej pracy. Poza tym skutecznie przeprowadzone szkolenie pozwala zwiększać wartość pracownika, zmniejszać liczbę popełnianych
błędów, poprawić jakość i tempo pracy, a tym samym przyczynia się do poprawy jakości
i efektywności udzielania świadczeń zdrowotnych.

Definicja
Zarządzanie według Griffina to zestaw działań, skierowanych na zasoby i wykonywanych
z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny [Griffin 2005,
s. 6]. W odniesieniu do zarządzania szkoleniami działania te będą ukierunkowane na zasoby ludzkie i będą składać się na planowany i systematyczny proces zmiany w zachowaniu pracownika, umożliwiający zdobycie wiedzy, umiejętności potrzebnych do właściwej
realizacji zadań i zaspokojenia potrzeb personalnych organizacji [Manpower Services
Commision, cyt. za Armstrong 2000, s. 448].
Szkolenie to z jednej strony proces uzupełniania wiedzy niezbędnej do prawidłowego
wykonywania bieżących zadań oraz do stwarzania możliwości rozwoju pracownika i jego
umiejętności, a także zaspokajania potrzeby samorealizacji [Wajda 2003, s. 132]. Z drugiej
strony, gdy potraktujemy szkolenie jako inwestycję w kapitał ludzki, będzie to zespół przedsięwzięć stwarzających możliwość poszerzenia, pogłębienia określonych elementów kapitału ludzkiego, a także wyposażenia go w nowe elementy [Król, Ludwiczyński 2006, s. 435].

Specyfika szkoleń w jednostkach ochrony zdrowia
Działalność szkoleniowa w jednostce ochrony zdrowia powinna mieć charakter cyklicznego (czasem sekwencyjnego, gdy zawartość nowego szkolenia wynika z poprzedniego
lub jest jego kontynuacją), niekończącego się procesu. Na wstępie oczekiwanym efektem
szkolenia jest przygotowanie nowo zatrudnionego pracownika do pracy w zawodzie, następnie rozwijanie i pogłębianie jego dotychczasowej wiedzy, posiadanych przez niego
kwalifikacji i kompetencji pod kątem bieżących wymagań stanowiskowych lub nadchodzących wyzwań i w końcu – najważniejsze –wykorzystanie ich na danym stanowisku
pracy [Pocztowski 1998, s. 221]. Wynika to głównie ze specyfiki dziedziny, dążenia do
podnoszenia jakości funkcjonowania placówek medycznych, a także przyjętej strategii
rozwoju zasobów ludzkich, przyczyniającej się do rozwoju zawodowego zatrudnionych.
Doskonalenie zawodowe pracownika medycznego to nabywanie wiedzy i umiejętności
ściśle medycznych, a także tych związanych z pracą w zespole oraz aspektami prawnymi
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i organizacyjnymi, a więc szczególnie ważnych w epoce szybko zmieniających się przepisów prawnych, oraz przystosowywanie się do wymogów konkretnego pracodawcy i rynku pracy. Obok obszarów wiedzy i umiejętności koniecznych w każdym zakładzie pracy,
obejmujących organizację pracy, zasady BHP itp. powinny obejmować uzupełnianie wiedzy uzyskanej w czasie studiów medycznych lub nauki zawodu medycznego, poznawanie i wdrażanie nowych technik i technologii do codziennej pracy, a także najnowszą
wiedzę medyczną, także teoretyczną.

Polityka szkoleniowa
Zarządzanie szkoleniami wymaga opracowania Strategii Szkoleniowej i Polityki Szkoleniowej. Strategia Szkoleniowa to krótki, zwięzły dokument określający sposób osiągnięcia
zamierzonych celów w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego. Z kolei Polityka Szkoleniowa
to dokument szczegółowo opisujący sposób realizacji Strategii Szkoleniowej. Zawiera ona
szczegółowe procedury, algorytmy postępowania, interpretacje zasad Strategii oraz opis
konsekwencji niezastosowania się do powyższych zasad i procedur [Kopijer 2016, ss. 13–14].
Polityka szkoleniowa stanowi część polityki kadrowej przedsiębiorstwa. Po pierwsze, umożliwia zaspokojenie potrzeb kadrowych przedsiębiorstwa. Spójna i długofalowo
dobrze zaplanowana działalność szkoleniowa w przedsiębiorstwie pozwala pozyskać
i zatrzymać wysoko wykwalifikowanych pracowników, z wykorzystaniem ich potrzeby
podnoszenia dalszych kwalifikacji. Szkolenia mogą mianowicie stanowić element motywacyjny i być częścią procesu awansu zawodowego lub przejmowania nowych zadań
i obowiązków zawodowych. Z drugiej strony polityka szkoleniowa zapewnia utrzymanie
wysokiej jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz procesów organizacyjno-administracyjnych i zarządzania jakością. Z tego powodu systematyczne szkolenia wewnętrzne
są wymagane w systemach akredytacyjnych w służbie zdrowia i ISO9001. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, w wymaganiach stawianych szpitalom do uzyskania akredytacji wymienia konieczność realizowania polityki podnoszenia kwalifikacji
pracowników. Jako politykę szkoleniową określono ocenę potrzeb szkoleniowych, ustalenie planu szkoleń z uwzględnieniem zarządzania jakością, zapewnienie środków na szkolenia i ich realizację. Nie uwzględniono tu oceny jakości szkoleń, natomiast podkreślono
konieczność oceny kwalifikacji zawodowych wszystkich pracowników [Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 2009]. Norma ISO 9001:2015 w punkcie 7.2. wymaga, aby organizacja zapewniła („dzięki odpowiedniemu wykształceniu, szkoleniu lub doświadczeniu”) odpowiednio kompetentny personel [Polski Komitet Normalizacyjny 2016].
Celem każdego szkolenia jest zmiana (podwyższenie) poziomu wiedzy i umiejętności uczestników, a w efekcie poprawa wyników pracy poszczególnych pracowników,
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jednostek organizacyjnych i przedsiębiorstwa jako całości [Krzemień, Wolniak 2015,
ss. 103–176; Bramley 2001]. Na proces szkoleniowy realizowany w placówce powinny
składać się następujące etapy [Hulewska 2015]:
·· rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych,
·· zaplanowanie szkolenia (szkoleń),
·· realizowanie planów szkolenia (szkoleń),
·· ocena przebiegu i efektów szkoleń.

Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych
W przypadku planowania doskonalenia zawodowego kadr medycznych działania szkoleniowe należy opierać na diagnozie potrzeb szkoleniowych, czyli wcześniej zaobserwowanych i zdiagnozowanych problemach, sytuacji prawno-organizacyjnej danej placówki medycznej i całego systemu opieki zdrowotnej, osobistych zainteresowaniach pracowników,
rozpoznanej potrzebie dokształcania oraz doskonalenia kompetencji kadry medycznej
wszystkich szczebli w celu dostosowania do obowiązujących standardów i procedur [Kopijer 2016, ss. 13–14; Bramley 2001]. Jednocześnie tematyka i zakres szkolenia mogą być
inicjowane przez pracowników lub pracodawcę. Szkolenia inicjowane przez pracowników
wynikają z ich zainteresowań i potrzeb rozwoju zawodowego. Tematyka szkoleń inicjowanych przez pracodawców może wynikać z bieżących problemów w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, może mieć związek ze zmianami przepisów prawnych, ze zmianami sposobu
organizacji placówki medycznej lub lokalnego rynku usług medycznych oraz z wprowadzeniem nowych technik i technologii medycznych. Szkolenia nie tylko powinny nadążać
za zmianami, ale je wręcz wyprzedzać, tak aby pracownicy byli przygotowani do funkcjonowania w nowych realiach technologicznych, prawnych i organizacyjnych bezpośrednio
po zmianie uwarunkowań [Mytkowski, Komosa, Niedzielska 2011, ss. 4–9].

Zaplanowanie szkolenia
Planowanie szkolenia opiera się na rozpoznanych potrzebach szkoleniowych i obejmuje
ustalenie celu szkoleniowego, na jego podstawie określenie tematyki, grupy odbiorców,
liczby uczestników, miejsca i ewentualnie częstotliwości szkolenia, formy i techniki szkolenia, wyboru osób szkolących (własny personel, firma outsourcingowa) oraz zapewnienie środków finansowych na zrealizowanie tego przedsięwzięcia.
Najogólniej, celem szkoleń personelu medycznego jest utrwalanie i odświeżanie posiadanej wiedzy oraz uzyskanie nowych wiadomości i umiejętności. Cel szkolenia powinien być określony na dwóch poziomach. W pierwszej kolejności powinien być określony
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ogólny, zwięzły cel, wynikający z rozeznanych potrzeb szkoleniowych. Na jego podstawie należy sformułować cel szczegółowy, nastawiony na uzyskanie przez pracowników
konkretnych wiadomości i umiejętności. Zdobycie tych wiadomości i umiejętności jest
bezpośrednim efektem szkolenia i może być podstawowym kryterium oceny szkolenia.
Wybór uczestników szkolenia wynika wprost z oceny potrzeb szkoleniowych – część
szkoleń może być skierowana do wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, część tylko do kadry kierowniczej, część do wybranych grup zawodowych lub do pracowników
określonych jednostek organizacyjnych.
Liczba uczestników i miejsce szkolenia zależy zarówno od wyboru grupy docelowej,
jak i formy doskonalenia. Może odbywać się w salach konferencyjnych, pracowniach
i gabinetach własnych placówki lub ośrodków referencyjnych, a liczba uczestników
może oscylować od pojedynczych osób w ramach szkolenia indywidualnego, przez kilkuosobowe warsztaty, do szkoleń skierowanych do wszystkich pracowników placówki.
Na skuteczność szkolenia, szybkość wprowadzania zmian i innowacji na stanowisko
pracy oraz efektywność pracy personelu wpływa wybór techniki szkoleniowej. Istnieje
wiele kryteriów podziału metod i technik szkoleniowych. Wśród nich wyróżnia się [Dajczak, Kijewska 2008, ss. 11–17]:
·· techniki szkolenia na stanowisku pracy (on the job training) – np. demonstracje, coaching, rotacje stanowisk pracy, mentoring, poradnictwo (counselling),
·· techniki szkolenia poza stanowiskiem pracy (off the job training) – np. wykład, studium/analiza przypadku, odgrywanie ról, symulacje, uczenie się na odległość, warsztaty, uczenie zewnętrzne w formie treningów i ćwiczeń,
·· techniki szkolenia na stanowisku lub poza nim – instrukcje, pytania i odpowiedzi,
szkolenie wspomagane komputerowo, projekty, uczenie się przez działanie.
Każda z wymienionych technik ma swoje zalety i wady, a ich dobór powinien być dostosowany do tematyki i celu szkolenia, specyfiki i potrzeb grupy docelowej lub indywidualnego
pracownika, umiejętności prowadzącego, a także zapewniać odpowiedni, tj. efektywny sposób przekazywania treści oraz wzbudzać zainteresowanie i angażować uczestników szkolenia. Dodatkowo pożądane jest korzystanie z kilku technik, co urozmaica szkolenie i zwiększa
efektywność przyswajania przekazywanych informacji [Matejek 2014, ss. 325–335].
W epoce mediów elektronicznych także szkolenia coraz częściej odbywają się metodą internetową (tzw. e-learning). Organizator szkolenia udostępnia uczestnikom
materiały online. Zaletami są koszty niższe niż tradycyjnego szkolenia, elastyczność
(możliwość modyfikowania treści szkolenia „na bieżąco”) i możliwość dostosowania
czasu i intensywności szkolenia do każdego uczestnika. Szkolenia e-learningowe powinny być w pełni interaktywne (co wymusza aktywność uczestnika i daje możliwość
śledzenia jego postępów oraz umożliwia zadawanie pytań, rozwiązywanie konkretnych
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problemów), mogą wykorzystywać filmy, animacje, materiały dźwiękowe. Wadą może
być wyższy początkowy koszt szkolenia (przygotowania materiałów, stworzenia profesjonalnej platformy internetowej) oraz wymóg samodyscypliny ze strony uczestnika
szkolenia. Szkolenia mogą też mieć formę łączoną (B-learning, Blended-learning), czyli
ma miejsce bezpośredni kontakt z wykładowcą, a materiały pomocnicze są dostępne
w postaci elektronicznej. Podobna jest filozofia szkolenia Webcast. Najczęściej jest to
wideo transmisja z interakcją w postaci dyskusji, możliwości zadawania pytań, komentarzy i głosowania. Nie do przecenienia jest też możliwość wykorzystania technik internetowych do samokształcenia i aktualizacji wiedzy. Dotyczy to nie tylko dostępności
materiałów, ale także mediów społecznościowych, które nie tylko mogą stanowić źródło
wiedzy dla pracowników medycznych, ale także inspirację dla nowych potrzeb szkoleniowych, a dla pracodawców sposób rozpoznania potrzeb szkoleniowych w pierwszej
fazie planowania szkoleń [Woźniak 2017; Matejek 2014, ss. 325–335].
Szkolenia mogą mieć formę odbywania studiów uzupełniających (np.: studia pomostowe dla pielęgniarek), specjalizacji (lekarskiej, pielęgniarskiej, diagnostów medycznych), zdobywania nowych umiejętności (np. studia podyplomowe, kurs EKG dla pielęgniarek, kurs endoskopii lub USG dla lekarzy). Dynamiczne zmiany w zakresie wiedzy
medycznej wymagają cyklicznego odbywania szkoleń na tematy wynikające z aktualnych doniesień medycznych (nawet cotygodniowo w programie niektórych specjalizacji). To z kolei wymaga sprawnego posługiwania się językiem obcym, głównie angielskim, ponieważ większość materiałów źródłowych jest dostępna tylko w tym języku.
Istotna jest ona również w aspekcie udziału w międzynarodowych konferencjach i sympozjach, a także w kontekście dostępności do szkoleń i staży w zagranicznych ośrodkach
oraz do programów wymiany międzynarodowej. Komunikacja w językach obcych ma
też coraz większe znaczenie z powodu zwiększającej się liczby obcokrajowców pracujących lub odwiedzających nasz kraj w celach turystycznych, którzy wymagają opieki
zdrowotnej. Istotnym problemem personelu medycznego jest również nieumiejętność
postępowania z „pacjentem roszczeniowym” i agresywnym, co wymaga doskonalenia
tzw. umiejętności miękkich. Do tej grupy należą także umiejętności pracy zespołowej,
radzenia sobie ze stresem i zapobieganie zespołowi wypalenia zawodowego. Z racji tendencji demograficznych (starzenia się społeczeństwa), paląca staje się potrzeba kształcenia w zakresie geriatrii, gerontologii i opieki długookresowej, nie tylko w odniesieniu
do personelu tego typu jednostek. Potrzeba szkolenia zawodowego z tego zakresu dotyczy właściwie każdego pracownika medycznego, gdyż w każdej placówce zwiększa
się liczba pacjentów starszych, a tym samym konieczność zmiany w obowiązujących
standardach i w postępowaniu na wszystkich stanowiskach [Mytkowski, Komosa, Niedzielska 2011, ss. 4–9, ss. 34–120].
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Idealnym sposobem kształcenia kadr medycznych jest system CME (Continuing
Medical Education), który wymusza uczestnictwo zarówno bierne, jak i aktywne (jako
prelegent lub wykładowca) w różnych formach kształcenia (prenumerata czasopism
weryfikowana testami rozwiązywanymi online, interaktywna zawartość stron internetowych, uczestnictwo w konferencjach naukowych i szkoleniach oraz publikowanie
własnych artykułów) [Zeiger 2005, ss. 91–94]. Systematyczne doskonalenie zawodowe
wiąże się z nabywaniem aktualnej wiedzy i owocuje ofertą kompetentnych i nowoczesnych usług medycznych. Wymienione formy kształcenia przede wszystkim zaspokajają indywidualne potrzeby szkoleniowe pracowników, ale także wzmacniają kapitał
ludzki przedsiębiorstwa.
Wiele jednostek opieki zdrowotnej posiada wysoko wykwalifikowane kadry i dlatego najprostszą i najtańszą metodą jest wykorzystanie ich wiedzy i umiejętności do prowadzenia szkoleń personelu medycznego. W razie braku własnego personelu koniecznością jest pozyskanie zewnętrznych partnerów szkoleniowych. Mogą to być specjaliści
z ośrodków referencyjnych i uczelni lub komercyjne firmy szkoleniowe.
Wybór komercyjnej firmy szkoleniowej opiera się na ocenie jej miejsca na rynku (liczba lat na rynku szkoleń, wielkość obrotów, liczba dotychczas przeprowadzonych szkoleń
z tego samego zakresu, referencje klientów), kompetencji (liczba trenerów, pochodzenie know-how, nagrody w konkursach), elastyczności (różnorodność form szkolenia,
dostępność terminów) i kosztach organizacji. Dobór zewnętrznego partnera szkoleniowego może mieć formę ogłoszenia przetargu, zapytania ofertowego lub zaproszenia
wybranych firm/ trenerów na rozmowy i prezentacje.

Realizowanie planów szkolenia (szkoleń)
Realizacja planów szkoleń wymaga zabezpieczenia na ten cel odpowiednich środków
finansowych (budżet szkoleniowy) w planach finansowych jednostki na dany rok [Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 2009]. Wymaga także współpracy działu szkoleń lub działu organizacyjnego i służb finansowych placówki medycznej. Ostateczna realizacja planów szkolenia polega na przygotowaniu materiałów i pomocy oraz
na przeprowadzeniu samego szkolenia.

Ocena szkolenia
Bardzo ważnym, chociaż często zaniedbywanym elementem zarządzania szkoleniami,
jest ocena realizacji programu szkoleniowego. Wyraźne sprecyzowanie celu szkolenia
i oczekiwanych efektów ułatwia realną ocenę szkolenia. Kompleksowa ocena powinna
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być przeprowadzona na 4 poziomach: reakcji uczestników, uczenia się podczas szkolenia, zachowania w miejscu pracy i wyników [Matejek 2014, ss. 325–335].
Bezpośrednio po zakończeniu szkolenia możliwa jest tylko ocena reakcji kursanta, oparta na wrażeniach po odbytym szkoleniu. Najczęściej do tego celu stosuje się
kwestionariusze ewaluacyjne, oceniające wartość merytoryczną szkolenia, materiały
pomocnicze, użyteczność uzyskanej wiedzy, zgodność zawartości szkolenia z planem
i oczekiwaniami uczestnika. Pozostałe poziomy są możliwe do oceny na stanowisku
pracy. Pozwalają odpowiedzieć na pytania, jaką wiedzę i umiejętności pracownik rzeczywiście nabył i przede wszystkim czy i jak je wykorzystuje w pracy zawodowej (co
weryfikuje np. zmniejszenie liczby popełnianych błędów, liczba wykonywanych nowych procedur medycznych, zmniejszenie liczby powikłań). Ostatecznym poziomem
oceny szkolenia jest ocena parametrów jakości pracy oraz zyski (finansowe, wizerunkowe), jakie odniosła placówka medyczna w następstwie realizowania polityki szkoleniowej [Hulewska 2015].
Faktyczna ocena efektywności finansowej wymaga oceny opłacalności szkolenia.
W tym celu najczęściej stosowane są następujące techniki: analiza progu rentowności,
analiza koszt-zysk, C-I-P-O, ROI.
Analiza progu rentowności (break-even point analysis) w odniesieniu do szkoleń określa maksymalny koszt szkolenia możliwy do poniesienia dla uzyskania określonego zysku finansowego jako oczekiwanego efektu [Szczypa 2011, s. 115].
Analiza koszt-zysk (CBA cost-benefit analysis) szkolenia to tak naprawdę odpowiedź
na 4 pytania: jakie są efekty dla uczestników szkolenia, jakie są efekty dla pozostałych
pracowników, czy są efekty zewnętrzne, czy są korzyści socjalne szkolenia [Landau 2018].
C-I-P-O (context-input-process-outcome) to analiza wyjściowej sytuacji przedsiębiorstwa (m. in. problemów dotyczących poszczególnych pracowników, jednostek organizacyjnych i procedur), następnie gromadzenie danych koniecznych do wyboru metody
i formy szkolenia oraz kosztów i spodziewanych zysków, ocena szkolenia na podstawie
danych uzyskanych od uczestników i wreszcie ocena faktycznych rezultatów (bezpośrednich – dostrzeganych bezpośrednio po szkoleniu, pośrednich czyli efektów uzyskiwanych na stanowisku pracy i długofalowych, które opisują wpływ rezultatów pośrednich na działalność całej organizacji) [Żukowska 2013, ss. 59–69].
ROI (return on investment) czyli zwrot inwestycji – to najpierw analiza negatywnych
skutków (także finansowych) braku wiedzy lub umiejętności, a następnie proces planowania i przeprowadzenia szkolenia oraz ocena skuteczności szkolenia jako stosunek zysku netto do środków zainwestowanych w szkolenie [Żukowska 2013, ss. 59–69].
Pozytywna ocena efektów szkolenia oznacza, że szkolenie zostało prawidłowo zaplanowane i przeprowadzone, a tym samym można do niego powrócić w podobnej
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formie w przyszłości, jeżeli będzie się wpisywało w aktualne potrzeby szkoleniowe.
Wnioski z negatywnych ocen mogą być podstawą modyfikacji dalszych planów szkoleniowych doskonalenia zawodowego personelu medycznego.

Podsumowanie
Już w 1872 roku słynny niemiecki chirurg Bernhard von Langenbeck słusznie zauważył:
„Coraz trudniej śledzić na bieżąco artykuły naukowe, których ilość zwiększa się każdego
dnia” [cyt. za ToInspire.com]. W epoce Internetu i wysoko rozwiniętych technologii informacyjnych to stwierdzenie jeszcze bardziej zyskuje na aktualności. Tym większa obecnie
istnieje konieczność doskonalenia zawodowego personelu medycznego. Prawidłowe
zarządzanie szkoleniami podwyższa kwalifikacje pracowników, umożliwia ich osobisty
rozwój zawodowy, poprawia efektywność działania placówki medycznej, zwiększa jej
atrakcyjność jako pracodawcy na rynku pracy oraz świadczeniodawcy na rynku usług
medycznych.
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The Science Research Consortium in the Medical
Sector as a Tool of Knowledge Transfer – Case Study
of Focus Project (3rd Health Programme
of the European Commission)1
Abstract: The purpose of the article is to present the FOCUS project (Frailty Management
Optimization through EIP AHA Commitments and the Utilization of Stakeholders Input)
funded under the 3rd Health Program of the European Commission. The article focuses on
the impact of the cooperation among consortium partners and the aspects of the research
results’ dissemination. FOCUS is implemented in the international consortium that brings
together an interdisciplinary team of specialists from 10 organizations in 6 countries: Universitat de Valencia (Spain, project coordinator), Roessingh Research and Development BV
(Netherlands), Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Poland), Aston
University (United Kingdom), Fondazione Irccs Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico
(Italy), Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri (Italy), Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (Portugal), Universidade de Aveiro (Portugal), Everis Spain SL (Spain), Estudios de Software Avanzado y Mantenimiento de Tecnologia Sociedad Limitada (Spain) that
work together on the particular scientific research problem. Using the case study method,
the authors show that the assimilation of the diversity of the research institutions in the
consortium allows scientific and economic challenges to be overcome and facilitates the
effective transfer of knowledge from the world of science to the medical practice.

1
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Introduction
Knowledge transfer is a term relating to a broad range of activities aiming at supporting
mutually beneficial teamwork between universities, businesses and the public sector.
The transfer regards tangible and intellectual property, expertise, learning and skills between the academic and the non-academic community [University of Cambridge 2009].
For the academic sector, the great possibility of exchanging knowledge and transferring
knowledge to the broader public and business is conducting international researches. The
European Commission gives significant meaning to the international cooperation at the
academic level, which is reflected in the global fund programs of the European Commission supporting the best scientific initiatives and ideas, fully open to the world, such as:
the 3rd Health Programme, 7th Framework Programme or Horizon 2020. At the European
Union level, with its long experience of operating within a multilevel governance, politic
and economic system, dealing with the geographical and culture diversity, there is an excessive opportunity to encourage growth, achieve the scale effect and innovative ideas
on solving critical scientific problems. The European Union member states are at different
level of economic development; however, it gives the space for excellence and expertise
in each country that could prove to be a critical factor in solving the challenges of today
[Mazzucato 2018, p. 4]. The innovation strategy in Europe anticipates greater growth and
competitiveness through enhanced innovative activity and innovative strength is asymmetrically distributed throughout Europe [Kaiser, Gibson, Ganea et.al. 2006, p. 5]. Poland is
described as a “moderate innovator which means that our country is below the European
average (but not significantly below) [European Commission 2006]. For sure there is a positive space for growth and excellence that can be transferred from countries that are more
developed and experienced to the early developing countries as Poland is.
One of the main European Union’s instruments aimed to support scientific development is the 3rd European Union Health Programme, which the Commission uses to
implement the EU Health Strategy. The program has four overlapping objectives which
seek to promote health, prevent diseases and foster supportive environments for healthy lifestyles taking the ‘health in all policies’ principle into account, protect European
Union citizens from serious cross-border health threats, contribute to innovative, efficient and sustainable health systems, facilitate access to better and safer healthcare for
European Union citizens [European Commission 2006].
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The authors of this article aim to present the concept of knowledge transfer using
the case of the FOCUS (Frailty management Optimisation through EIP–AHA Commitments and Utilization of Stakeholders’ input) international project, which is a three-year
project co-financed by the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency
(CHAFEA), under the power delegated by the 3rd Health Programme of the European
Commission [Cano, Kurpas, Bujnowska-Fedak et al. 2016, pp. 373–378]. The main objective of this paper is to show how the knowledge, experience and best practices of the
consortium partners are successfully transferred among them and their institutions and
what is the added value to the research processed within the international consortium.
Using the case of the FOCUS project, the authors show in which way working together
on international teams allows for the building long-term relationships and how the
scientific and research consortium enables the creation of strong relations between representatives of national and international research centers representing various science sectors and disciplines.

Methodology
During the preparation of this paper the literature of the subject, the Grant Agreement2
concluded between the members of the Consortium, reports on the implementation of
the FOCUS project submitted to the European Commission and the Ministry of Science and Higher Education were used. By means of a case study, the authors would like
to show that networking among the scientific community around a common scope of
scientific and research issues is the right course of action aimed at problem solving but
also at establishing links between scientists for further cooperation.

The FOCUS science research consortium
The project was launched on May 1, 2015 and ended on April 30, 2018. In Poland the
FOCUS project was co-financed by the Ministry of Science and Higher Education. The
project was settled in two institutions, which was a management challenge, but this also
provided continuous double monitoring of the tasks and budget progress.
The FOCUS project aimed to critically reduce the burden of frailty in Europe. The FOCUS Consortium worked with commitments in the European Innovation Partnership on
Active Healthy Ageing (EIPAHA), involved stakeholders all over Europe and built on available published evidence in order to develop methodologies and tools to assist entities
2

Grant Agreement number: 664367 — FOCUS — HP-PJ-2014
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focusing on early diagnosis, screening and management of frailty to achieve scalability
[Cano, Kurpas, Bujnowska-Fedak et al. 2016, pp. 373–378].
Frailty is a syndrome which crosses traditional medical discipline-specific boundaries
and thus needs a broader perspective. The research findings recommend a multilateral
campaign of raising awareness of the malleability and preventability of frailty which targets health and social care professionals, healthcare policy-makers and commissioners
as well as older adults themselves [Gwyther, Shaw, Jaime Dauden et al. 2018, p. 9].
The partners of the consortium are: Universitat de Valencia (Spain, project coordinator), Roessingh Research and Development BV (Netherlands), Aston University (United
Kingdom), Fondazione Irccs Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico (Italy), Istituto
di Ricerche Farmacologiche Mario Negri (Italy), Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (Portugal), Universidade de Aveiro (Portugal), Everis Spain SL (Spain), Estudios de
Software Avanzado y Mantenimiento de Tecnologia Sociedad Limitada (Spain)3.
The strongest feature of working in the international consortium is its diversity allowing to overcome the scientific challenges. The FOCUS consortium constitutes an equilibrated and widely varied representation of the geography in the European Union. NorthCentral (Holland) and South (Portugal, Spain, and Italy), East (Poland) and West (UK) have
a representation. This varied representation enabled to include different citizens’ profiles
into the study. The project consortium structure supports the project through its excellent
partners’ worldwide reputation, provides the scientific and evidence basis for the project
and allows for the exchanges with other countries’ professionals and experts. The other
strength of the FOCUS consortium is the pre-existing structure for knowledge exchange of
each of the consortium partner. The quality of the consortium was based on a balance between distinct profiles, including academia, companies, research institutes and health professionals. The FOCUS Consortium consists of cross-sectorial teams that involve representatives of medicine, social and life sciences, economics and business in their cooperation.
The most significant opportunities of developing the FOCUS project was the ability
to build a strong group of international researchers with a high level of competency
that enables development of new specialised medical services on the basis of new technologies and innovative solutions, improving the quality of the services, availability of
new technologies, and also a clear plan for disseminating and implementing knowledge
transfer within the project.
There are, of course, also weaknesses of such cooperation. One of them is communication, which is hindered by both language and geographical distance. Also, the difference in local regulations in the partners’ countries, lack of complementary, systemic
3
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legislative solutions affecting the efficiency and effectiveness of health care may cause
the delays in obtaining, for example, ethical permissions from different authorities. It is
very important to introduce the risk management procedures and communication procedures in order to predict and mitigate all the potential risks.

The project FOCUS structure
The structure of the project is based on seven work packages (a group of related tasks
within a project). Each work package is led by a different consortium partner and all the
partners are also involved in other work packages. The Department of Family Medicine at
the Wroclaw Medical University is the leader of WP3 – Evaluation of the project. This Work
Package (WP) is responsible for continuously evaluating the project on an ongoing basis
with close cooperation with the WP1 (Coordination of the project). This helped to ensure
that any potential problems or delays were identified at an early stage and that each WP
maintained momentum to achieve the proposed goals and objectives within the project
timetable. Additionally, a thorough process evaluation helped to ensure that the project
was operating as it was intended and enhanced its effectiveness.
Apart from being the leader of WP3, Wroclaw Medical University was also a partner in
each of the tasks: WP1 – Coordination of the project – actions undertaken to manage the
project and to make sure that it is implemented as planned, WP2 – dissemination of the project – actions undertaken to ensure that the results and deliverables of the project will be
made available to the target groups, WP4 – Synthesis of science and realities of practices –
synthesis of the current reality of what is already known and what is happening across the EU,
WP5 – Analysis and guidelines development – analysis of data from EIP AHA commitments
and stakeholders to set indicators and guidelines, WP6 – Creation of Network and Platform
for knowledge exchange – generation of a network composed of partners and stakeholders,
and the design of a technically advanced platform (Platform for Knowledge exchange), and
WP7 – Test of guidelines in a set of commitments, which means a verification of the service:
test of guidelines with the set of EIP AHA commitments led by the consortium partners.
One of the project’s most important elements ensuring the knowledge transfer was
work package 6 which is dedicated to creating the platform for knowledge exchange. The
Partner which is the WP 6 Leader – Everis Spain is a company that provides consulting, IT, and
outsourcing professional services to customers worldwide. As the leader of WP 6, they were
responsible for the development of the tool which is the ICT platform that facilitates the consolidation of the network and supports the further implementation of best practices. This
ICT infrastructure is aimed to make good practices more widely accessible. The consortium
partners, patients and all the stakeholders will be the beneficiaries of the platform.
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The other element that supported successful communication among the project
stakeholders and dissemination of the project’s result was the management structure
of the project. For the FOCUS project communication management, risk management
and detailed dissemination plan were implemented in order to meet the project goals
and objectives.

Knowledge transfer and dissemination activities
The knowledge transfer refers to the different activities aiming at dissemination of knowledge and providing inputs to the problem-solving. There are several channels of transferring the knowledge, like publishing, conferencing, networking, collaborative research
and research partnership, academic consulting, and many others that are multi-directional in the way they operate simultaneously or in a complementary fashion, underscoring
the interaction between tacit and codified flows of knowledge [OECD 2013].
The input of the FOCUS project is aimed at reducing the frailty syndrome load in
the population of elderly people in Europe, through partner support within the European Innovation Partnership for Active Healthy Aging (EIPAHA) consortium. The project
is aimed at both developing the rules of proceedings in the clinical aspect (guidelines
based on scientific evidence), and the social aspect, as well as to further specify the rules
of support on the decision-makers’ and the non-government organizations’ (NGO) side
[Cano, Kurpas, Bujnowska-Fedak et al. 2016, pp. 373–378].
The early diagnosis and management of frailty pose a series of challenges, which add
to the many gaps still existing in the fluid exchange with stakeholders. Facilitating the
exchange of best practices and the support of networks for knowledge transfer were
taken as objectives in the project. One of the most important project objectives was to
create a network including a balanced representation of partners in commitments and
stakeholder’s representative of European diversity, which at was ensured by the structure of the consortium. The significance was put to involve the stakeholders of the project, which are the patients and their caregivers [Soll, Szwamel, Bujnowska-Fedak, Kurpas 2017, pp. 31–36], policy-makers or health care providers [Kurpas, Bujnowska-Fedak,
Soll, D’Avanzo, Holland 2017 b]. The FOCUS project facilitates multi-aspect (preventive,
diagnostic, treatment, sociological, economic) use of obtained knowledge about frailty syndrome and multimorbidity. The knowledge transfer is possible also through effective cooperation across other international projects undertaking the same scientific
problem. The results of such cross sectorial studies were to constitute a valuable source
of information in the process of developing an identification system for patients with
frailty syndrome, rules of cooperation between multi-disciplinary teams, educational
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programs for patients and their caregivers, as well as healthcare and social care professionals. The outcomes of such cooperation were also to constitute a valuable source of
information in the development of tools for the evaluation of care quality in the case of
patients with frailty syndrome, with analysis of their needs and expectations [Piotrowicz,
Soll, Kielar et. al. 2017, pp. 37–43]
Knowledge transfer among the project participants, their host institutions, and all the
project’s stakeholders was covered by a very detailed dissemination plan. The FOCUS project developed planning and accountability tools to support the dissemination process
and guarantee that all contractual duties regarding the assurance of open access to scientific peer reviewed publications are met by the FOCUS Consortium. The means of dissemination are the FOCUS Website, journals, conferences sand networks. The FOCUS project
is funded under the European Union’s Health Programme (2014-2020) and the project’s
partners follow the policy and the procedures of the funding agency regarding the dissemination of scientific research results described in the Contract Agreement signed
between CHAFEA and all the FOCUS Consortium partners. It has been decided that the
FOCUS Consortium will deposit all publications reporting on project results in at least one
OpenAIRE repository within six months of their publication, which means that the European Commission will be able to harvest the records details and full text, also assuring the
broadest dissemination possible [Cano, Kurpas, Bujnowska-Fedak et al. 2016, pp. 373–376].
As a result of the dissemination of the study results, guidelines for the patients were
published [Kurpas, Szwamel, Soll, Bujnowska-Fedak 2017, pp. 6–13] and the educational
materials for the medical personnel [Soll, Kurpas 2017, pp. 61–70].
Although there were some differences in the professional roles of the participants,
due to the nature of the policy organizations in their respective countries and their
professional background, reaching a common understanding of the nature of chronic
disease problems and arriving at a mutually agreed upon treatment was possible and
have been associated with better patient outcomes. One way to achieve this was encouraging patient participation, which was done by training patients in communication
skills. The role of communication is significant for the project success, especially communication between medical personnel and the patients. The studies proved that the
change in the conversation between the family practitioners and the patients indirectly helped the patients to become more empowered and manage their health [Kurpas,
Bujnowska-Fedak, Santana, Cano 2016, p. 199].
The biggest potential of the FOCUS project consortium was its diversity, openness,
and collaboration beyond the geographical and cultural borders. The project teams
and partners used this potential to develop complex research procedures, draw universal conclusions and share their findings with the broader public through publications,
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webpage, conferences and other dissemination activities. FOCUS is the multidisciplinary
and cross-sectorial project. The power of the project is the team of cross-sectorial, multidisciplinary professionals that consist of general practitioners, psychologists, epidemiologists, nurses, biologists and economists working across health and medical sector, life
sciences, social sciences, and business. This power was successfully used to meet the project objectives.
As the authors explain above, international cooperation enables the implementation
of joint research works, exchange of knowledge and experience, acquiring new opportunities to use scientific and research potential. Also, merging human resources during
the implementation of joint research projects enables the synergy and scale effect to be
achieved. The resources of various scientific and research institutions connected within
the research consortium are able to better solve the scientific problem and meet the
market/patients demands.

Conclusions
The FOCUS project is the first qualitative study with policy-makers from six European
countries on frailty. The power of the project consortium is its geographical, sectorial and
cultural diversity that allows for overcoming barriers and scientific challenges.
For academics, knowledge transfer can be a way of gaining new perspectives on
possible directions and approaches for the research. The authors hope that the FOCUS
project will be a positive stimulus for the academic environment to seek for the international cooperation that enables development, exchange of knowledge, best practices
and experiences, which are translated into the quality of science.
The project stresses the role of cooperation with all the project stakeholders. It was important for the project results to involve not only the scientists but also the policy makers
[Gwyther, Shaw, Jaime Dauden et al. 2017], the elderly people, their caregivers, healthcare,
and social care professionals [Kurpas, Bujnowska-Fedak, Soll et. al. 2017a, pp. 141–142].
In order to support the successful cooperation among the international partners, it is
very important to monitor the risks at each level of the project progress to be able to minimize its potential negative consequences. It is crucial to identify and define all the potential risks at the very early stage of the project development. Each partner should describe
the potential risks, the level of their likelihood and propose the risk-mitigation measures. It
will be not possible to predict all the risks, but it will significantly reduce the threat of the
project failure. Then the role of the project coordinator, the work package leaders, and the
task leaders is to identify any risk symptoms and define the strategies on how to minimise
the constraints that can cause the delays or may limit the success of the project.
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In order to coordinate the implementation activities within countries and between
countries it is important to create the clear lines of communication with all members
of the research teams. The project’s teams should care about continuous, unrestricted
communication flow among each other’s, what allows for immediate problem solving
and introducing appropriate intervention actions in the proper time manner. Internal
and external communication within the consortium and with the supporting stakeholders allows increasing the impact of the project by communicating and disseminating
its main features, the activities developed in its course, its results and outcomes, and
enabling exploitation of the project results in the long term.
Another advantage is the access to the current results of scientific research and development work carried out as a part of the FOCUS project and the possibility of their
implementation in the conditions of the Polish health care system, not only at the clinical
but also at the social level. The multi-center conduct of qualitative research preceded by
a critical meta-analysis of original works will increase the scientific potential of the Medical University of Wroclaw. This is the first such project in Europe, which will potentially
have a positive impact on the effectiveness of the dissemination of its results.
The most important added value to working in the international consortium is the
fact that successful cooperation builds a long-term scientific relationship and gives the
opportunity for undertaking new common initiatives. The FOCUS Partners, after the
completion of the project in 2018, intended to continue the scientific cooperation at
various forms like other applications for international grants under EC programs or common publications. It proves that successful cooperation in scientific consortium creates
long-lasting relationships through building mutual trust between consortium members.
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Polityka rachunkowości oraz kontrola zarządcza
jako istotne elementy efektywnego zarządzania
samodzielnym publicznym zakładem
opieki zdrowotnej
Accounting Policy and Management Audit as Important
Factors of Effective Management of an Independent
Public Healthcare Centre
Abstract: The article presents the division of medical entities in Poland along with the methods
of their financing. The most important issues concerning the accounting policy and management audit of independent public healthcare institutions are presented, indicating their importance in managing such entities. The specificity of independent public healthcare institutions
have been emphasized, which on one hand are units of the public finance sector, however on the
other hand, they operate on the free market on equal footing with private entities. In addition,
the objective of these entities is to provide services that are very important to people, such as healthcare services. All this translates into a manner of management and should be reflected in the
accounting policy and management control, enabling effective management of such an entity.
Key words: accounting policy, management audit, healthcare entity

Wstęp
Jedną z kategorii podmiotów rachunkowości są podmioty lecznicze, których działalność w Polsce reguluje ustawa o działalności leczniczej. Wśród katalogu podmiotów
leczniczych znajdują się samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (zwane dalej
SPZOZ). Są one, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jednostkami sektora finansów
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publicznych. W odniesieniu do sfery finansowej zobowiązane są do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach
publicznych, ustaw podatkowych oraz ustawy o działalności leczniczej. Podstawą do
szybkiego, prawidłowego i rzetelnego otrzymania danych koniecznych do sporządzenia
różnego rodzaju informacji ekonomicznych, niezależnie od charakteru i kręgu odbiorców, jest opracowanie w jednostce odpowiedniego modelu rachunkowości, opartego na
ukształtowanych przez kilkaset lat zasadach rachunkowości.
Jakość informacji ekonomicznych SPZOZ jest elementem niezwykle istotnym
z punktu widzenia prezentowanych danych, jak i całego systemu opieki zdrowotnej
i systemu finansowego państwa. Zarządzanie takim podmiotem ma istotny wpływ
na jakość świadczonych usług, zadowolenie pacjentów, a w skali makroekonomicznej – na najważniejsze z dóbr, jakim jest zdrowie obywateli. Dlatego ważne jest odpowiednie skonstruowanie systemu kontroli wewnętrznej, w tym kontroli zarządczej,
aby móc monitorować i na bieżąco reagować na wszelkiego rodzaju odstępstwa od
przyjętych norm działania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Rachunkowość jest jednym z narzędzi, które wspomaga kierownictwo, z punktu widzenia finansowo-majątkowego, w zarządzaniu podmiotem i dokonywaniu kontroli
podejmowanych działań.
Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie najistotniejszych aspektów funkcjonowania SPZOZ, w szczególności politykę rachunkowości oraz kontrolę zarządczą
jako podmiotu jednostek sektora finansów publicznych.
Podstawowym źródłem informacji będą studia literaturowe oraz przepisy prawne,
tak w kontekście przepisów o rachunkowości, jak i o działalności leczniczej.

Podmioty lecznicze – pojęcie, istota i specyfika
działalności
Podstawowym aktem prawnym regulującym w Polsce działalność podmiotów zajmujących się opieką zdrowotną jest Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Reguluje ona zasady wykonywania działalności medycznej, rodzaje podmiotów
wykonujących działalność leczniczą, zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących
działalność leczniczą, normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych, zasady
sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności leczniczej. Obowiązująca ustawa zastąpiła ustawę z roku 1991 o zakładach opieki zdrowotnej zmieniając terminologię i w miejsce pojęcia „zakład opieki zdrowotnej” wprowadzone zostało sformułowanie
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„podmiot leczniczy”1. Pomimo tego ustawa o działalności leczniczej nadal posługuje się
pojęciem „samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej”, natomiast z dniem wejścia
w życie ustawy „niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej” stały przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych.
Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz może również polegać na promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i badawczych
w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
Podmiot wykonujący działalność leczniczą może uczestniczyć w przygotowywaniu osób
do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny
na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.
W ramach struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego może zostać wydzielona
jednostka organizacyjna, w celu udzielania świadczeń zdrowotnych mieszkańcom domów pomocy społecznej, wychowankom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych lub interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, zlokalizowana na terenie tych
podmiotów.
Rodzajami działalności leczniczej są stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – szpitalne oraz inne niż szpitalne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która
potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.
Działalność lecznicza jest działalnością regulowaną w rozumieniu Ustawy z dnia 6
marca 2018 r. – Prawa przedsiębiorców. Nie stanowi działalności regulowanej działalność lecznicza podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej oraz wykonywana jako:
1) działalność pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) działalność charytatywno-opiekuńcza, jeżeli przepisy odrębne przewidują prowadzenie takiej działalności.
Podmiotami leczniczymi są:
1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawa
przedsiębiorców we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
1
W świadomości społecznej nadal funkcjonują zakłady opieki zdrowotnej, dlatego na potrzeby niniejszego
opracowania autor posługuje zamiennie tymi określeniami.
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3) jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
4) instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o instytutach badawczych,
5) fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań
w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności
leczniczej,
6) posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa w pkt 5,
7) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej albo wojewodę oraz jednostka samorządu terytorialnego może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie spółki kapitałowej lub jednostki budżetowej. Podmioty
te mogą prowadzić także samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Finansowanie opieki zdrowotnej
Zgodnie z artykułem 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, każdy ma prawo do ochrony
zdrowia. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Aby zaspokoić potrzeby w zakresie ochrony zdrowia, niezbędnym jest zgromadzenie
oraz odpowiednie wydatkowanie środków z tym związanych. W literaturze przedmiotu
opisane są cztery modele umożliwiające sfinansowanie służby zdrowia:
·· model Beveridge’a,
·· model Bismarcka,
·· model rezydualny,
·· model Siemaszki.
Narodowy System Zdrowia jest podstawą modelu Beveridge’a. W tym modelu służba
zdrowia opłacana jest z podatków, a za jej zorganizowanie odpowiada państwo. Kraj zapewnia dostęp do podstawowego koszyka świadczeń. Świadczenia spoza podstawowego
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koszyka nie są objęte finansowaniem z podatków, dlatego ważnym elementem finansowania służby zdrowia są ubezpieczenia, do których przynależność jest dobrowolna. Krajem, który jako pierwszy wprowadził ten model była Wielka Brytania. Obecnie obowiązuje
on w Danii, Portugalii, Hiszpanii, Grecji, Szwecji, Finlandii oraz Norwegii.
Składki ubezpieczeniowe płacone przez pracownika i pracodawcę do niezależnych
kas chorych to koncepcja finansowania ochrony zdrowia według modelu Bismarcka. Podobnie jak w poprzednim modelu, odpowiedzialność spoczywa na państwie, ale środki
pochodzą z funduszy celowych. Z jednostkami służby zdrowia, publicznymi i niepublicznymi, podpisywane są kontrakty na świadczenie usług medycznych. Taki system finansowania obowiązuje w Niemczech, Austrii, Belgii, Holandii, Szwajcarii i Francji.
Zupełnie innych sposób finansowania służby zdrowia występuje w modelu rezydualnym. W odróżnieniu od poprzednich, obywatel ma zapewniony bardzo niewielki zakres
usług medycznych. Fundamentem tego modelu są prywatne ubezpieczenia, które nadzorują organizacje lekarskie. Odpowiedzialność za zdrowie spoczywa na obywatelach,
którzy muszą zapewnić sobie środki niezbędne do wykupienia usług medycznych. Dla
osób ubogich funkcjonują jedynie programy pomocowe (w USA są to: Medicare – osoby
starsze i Medicaid – osoby najuboższe). Model rezydualny jest systemem finansowania
służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych.
Całkowity brak prywatnej służby zdrowia, upaństwowienie podmiotów leczniczych
oraz finansowanie usług medycznych jedynie ze środków budżetu państwa to założenia
modelu Siemaszki. Całkowite zmonopolizowanie służby zdrowia przez państwo powoduje, że to państwo odpowiada i zapewnia pełen pakiet usług świadczonych przez opiekę zdrowotną. Model ten obowiązywał w krajach socjalistycznych, również w Polsce do
1998 roku. Po transformacji finansowanie służby zdrowia w Polsce bliższe jest modelowi
Bismarcka [Łuniewska 2014, ss. 69–70].
Usługi opieki zdrowotnej mogą być finansowane z dwóch źródeł: funduszy publicznych i prywatnych.
W większości państw OECD finansowanie opieki zdrowotnej odbywa się w oparciu
o rozmaite źródła finansowania, wykorzystywane w różnych proporcjach. Źródła publiczne to głównie budżety państwa, budżety regionów i budżety lokalne oraz fundusze ubezpieczeń publicznych i fundusze para budżetowe. Źródła prywatne to przede
wszystkim dochody indywidualnych konsumentów usług opieki zdrowotnej i prywatne
ubezpieczenia zdrowotne oraz fundusze korporacji.
W Polsce głównym źródłem finansowania systemu jest ubezpieczenie zdrowotne
w NFZ. Obywatele obciążeni są obowiązkową składką ubezpieczeniową stanowiącą 9%
dochodów osobistych (7,75% odliczane jest od podatku dochodowego, zaś 1,25% pokrywa ubezpieczony), która odprowadzana jest do instytucji ubezpieczenia zdrowotnego
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(NFZ). Niektóre świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane są bezpośrednio z budżetu Ministerstwa Zdrowia, a nie ze środków NFZ.
W publicznych zakładach opieki zdrowotnej płatnikiem jest Narodowy Fundusz
Zdrowia i na podstawie rachunku za świadczenia udzielone w okresie sprawozdawczym,
raportu statystycznego oraz sprawozdania z wykonania umowy dokonuje wypłaty.
Natomiast niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej część procedur medycznych oferują bezpłatnie, na podstawie kontraktu z NFZ (jak zakłady publiczne), a część – w pełnej
odpłatności, czyli płaci za nie pacjent. Są to zwykle procedury, na które NFZ nie przeznacza odpowiedniej wielkości środków w stosunku do zapotrzebowania i potrzeb pacjentów lub nie przeznacza środków, gdyż nie figurują w klasyfikacji procedur medycznych
ICD – 9 [Wnuk 2018].
Ponadto podmiot wykonujący działalność leczniczą może otrzymać środki publiczne z przeznaczeniem na:
1) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym
na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań;
2) remonty;
3) inne niż określone w pkt 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego;
4) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
5) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych;
6) realizację programów wieloletnich;
7) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.
Udział takiego dofinansowania nie może być większy niż udział przychodów podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskanych w poprzednim roku obrotowym
w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przychodach ogółem podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej.
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Specyfika polityki rachunkowości samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Znaczenie systemu informacyjnego rachunkowości SPZOZ dla finansów publicznych
można rozpatrywać w dwojaki sposób.
W pierwszej kolejności, podmiot wykonujący działalność leczniczą może otrzymać
środki publiczne w zakresie, w jakim realizacja tych zadań służy udzielaniu świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wysokość tych środków publicznych nie może przekroczyć wysokości kosztów
koniecznych do realizacji całości zadania.
Aby móc prawidłowo określić wysokość przysługującej SPZOZ dotacji niezbędne jest
właściwe, prawidłowe i sprawne funkcjonowanie systemu informacyjnego rachunkowości zakładu.
Rozliczenie przyznanych środków publicznych wymaga takiego zaprojektowania systemu rachunkowości, aby dotacje ewidencjonowane były na wyodrębnionych kontach,
co pozwoli sporządzić odpowiednią sprawozdawczość z realizacji zadań na które otrzymano środki, a organom kontrolnym zapewnienie podczas kontroli, że środki zostały
wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Drugim, bardzo istotnym aspektem znaczenia systemu informacyjnego SPZOZ, jako
jednostki sektora finansów publicznych, jest określenie sytuacji finansowej zakładu
i możliwości kontynuowania działalności, gdyż może wpłynąć to na stan finansów organu tworzącego taki podmiot.
Od lipca 2011 r., od dnia wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej, diametralnie zmieniło się podejście do sytuacji w której SPZOZ wykazuje stratę.
W przepisach obowiązujących do 30 czerwca 2011 r. ustawa o zakładach opieki zdrowotnej wyraźnie stwierdzała, iż ujemny wynik finansowy SPZOZ nie może być podstawą
do zaprzestania działalności, w przypadku, gdy cele i zadania, do których realizacji zakład
został utworzony, uzasadniają dalsze jego istnienie, a realizacji tych zadań nie może przejąć inny zakład w sposób zapewniający nieprzerwane sprawowanie opieki zdrowotnej nad
ludnością. SPZOZ można było zaliczyć do jednostek „non-profit”, dla których ważniejsze
było spełnienie misji społecznej, a nie generowanie dodatnich wyników finansowych. Takie
podejście było dobre z punktu widzenia pacjentów, ale należy zauważyć, że długotrwałe
straty SPZOZ wpływają na możliwości rozwoju, stan zadłużania i ogólną sytuację finansową i majątkową podmiotu. Dodatkowo może dojść do sytuacji, gdy, zgodnie z przepisami,
SPZOZ będzie co roku odpisywało stratę na fundusz zakładu. Po pewnym czasie ów fundusz
będzie ujemny, a w skrajnych przypadkach cały kapitał własny SPZOZ może być ujemny.
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Obowiązująca ustawa o działalności leczniczej kładzie duży nacisk na wynik finansowy. Prof. Maria Hass-Symotiuk [2008, ss. 639–640] wyróżnia dwie funkcje wyniku finansowego SPZOZ. Obie dotyczą oceniania kierownika jednostki. Pierwsza związana jest
z oceną skuteczności zarządzaniem mieniem zakładu opieki zdrowotnej przez kierownika. Wynik finansowy zapewnia także możliwość zbadania efektywności zasobów SPZOZ.
W obecnych przepisach nie jest już wprost wskazane, że ujemny wynik nie jest
podstawą do likwidacji SPZOZ. Obecnie podmiot tworzący SPZOZ może, w terminie 3
miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną
- do wysokości tej wartości. Ujemny wynik finansowy i koszty amortyzacji dotyczą roku
obrotowego objętego sprawozdaniem finansowym.
Jest to jednak możliwość, a nie obowiązek. W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego podmiot tworzący, w terminie 12 miesięcy od upływu terminu określonego na dokonanie tej czynności, wydaje rozporządzenie, zarządzenie albo podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej albo o likwidacji samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Regulacje te powodują, że samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej winny
stosować wszelkie zasady rachunkowości. Wynik finansowy stał się ważnym punktem
zainteresowania kierowników, gdyż jest to element oceny zdolności do kontynuowania
działalności. Jednakże, jak zauważają B. Fijałkowska i J. Maroszek [2014, s. 425], rachunkowość i sprawozdawczość powinna bazować na szerokiej wiedzy ekonomicznej, a nie
na kreowaniu wyniku finansowego, spełniającego menedżerskie ambicje kierownictwa.
Podjęcie decyzji o przekształceniu lub likwidacji SPZOZ stawia przed podmiotem
tworzącym dodatkowy problem dotyczący pokrycia zadłużenia SPZOZ. Na podstawie
przychodów ze sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy oraz danych o zobowiązaniach i inwestycjach krótkoterminowych według stanu na dzień poprzedzający
dzień złożenia wniosku o wpisanie spółki kapitałowej do rejestru przedsiębiorców, ustala wskaźnik zadłużenia SPZOZ.
Wskaźnik zadłużenia ustala się jako relację sumy zobowiązań długoterminowych
i krótkoterminowych, pomniejszonych o inwestycje krótkoterminowe samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej do sumy jego przychodów.
Jeżeli ustalona wartość wskaźnika zadłużenia wynosi powyżej 0,5 podmiot tworzący, przed dniem przekształcenia, przejmuje zobowiązania samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej o takiej wartości, aby wskaźnik zadłużenia wyniósł nie więcej
niż 0,5. W przeciwnym przypadku, to jest gdy wskaźnik wynosi 0,5 lub mniej, podmiot
tworzący może, przed dniem przekształcenia, przejąć zobowiązania samodzielnego
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publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Przejęciu w pierwszej kolejności podlegają zobowiązania wymagalne najdawniej obejmujące kwotę główną wraz z odsetkami.
Podstawę gospodarki finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest plan finansowy, w tym plan inwestycyjny. Nie ma regulacji prawnych określających termin sporządzenia planu, jego wzór ani czynniki dające możliwość korygowania
planów i ich kontroli. SPZOZ może mieć te kwestie narzucone przez podmiot tworzący
w statucie lub określić je samodzielnie w swoich wewnętrznych zarządzeniach.
Plan finansowy stanowi podstawę gospodarki finansowej podmiotu leczniczego, jakim
jest SPZOZ. Uzupełnia go plan inwestycyjny, obejmujący plany w zakresie wydatków majątkowych i źródeł ich sfinansowania. Źródłami tymi mogą być środki własne, kredyty i pożyczki, dotacje, jak również środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
W przypadku realizowania większych inwestycji, przekraczających okres jednego roku, należy przedstawić plan obejmujący cały okres trwania zadania. Winno to znosić znamiona Wieloletnich Planów Inwestycyjnych opracowywanych przez gminy, powiaty czy województwa.
W tworzeniu planu finansowego SPZOZ niezbędnym jest ujęcie wszelkich przychodów i kosztów, gdyż zaciąganie zobowiązań dopuszczalne jest do wysokości wydatków
wynikających z planu lub kosztów pomniejszonych o wynagrodzenia wraz ze składkami
finansowanymi przez pracodawcę. Przekroczenie planu jest przesłanką do uznania kierownika za osobę, która naruszyła dyscyplinę finansów publicznych.
Z uwagi na fakt, iż plan jest zestawieniem prognozowanych przychodów i kosztów,
kierownik jednostki może dokonać na bieżąco korekt planu. Optymalnym rozwiązaniem
jest, aby zwiększeniu kosztów odpowiadał stosowny wzrost przychodów, a korekta nie
powinna zwiększać planowanego poziomu zobowiązań [Świerc 2017]. SPZOZ niejednokrotnie zmuszany jest jednak do korygowania swojego planu i wyniku finansowego, co
wynika z niezależnych od podmiotu sytuacji. Zmiany te niejednokrotnie są nierównoważne i nie obejmują jednocześnie przychodów i kosztów.

Kontrola zarządcza samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej
Ustawa o finansach publicznych wprowadziła, w rozdziale 6 działu I, pojęcie kontroli zarządczej w podmiotach sektora finansów publicznych definiując ją jako ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
2) skuteczności i efektywności działania;
3) wiarygodności sprawozdań;
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4) ochrony zasobów;
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
6) efektywności i skuteczności przepływu informacji;
7) zarządzania ryzykiem.

Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Minister Finansów wydał
komunikat w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
w których zdefiniował standardy i uszeregował je w pięć grup odpowiadających elementom kontroli zarządczej:
1. Środowisko wewnętrzne;
2. Cele i zarządzanie ryzykiem;
3. Mechanizmy kontroli;
4. Informacja i komunikacja;
5. Monitorowanie i ocena.
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej znacznie różnią się od większości
organizacji sektora finansów publicznych. Jak wskazują Lewandowski, Kożuch i Sasak
można wyodrębnić trzy kategorie takich różnic. Pierwszą z nich jest fakt, iż opieka zdrowotna charakteryzuje się szeregiem interakcji pomiędzy pacjentami, profesjonalistami
medycznymi, zewnętrznymi w stosunku do organizacji dostawcami usług medycznych,
ubezpieczycielami/płatnikami za usługi medyczne. Po drugie, usługi medyczne wpływają bezpośrednio na zdrowie i życie ludzi. Pomyłka w wydaniu decyzji administracyjnej może być naprawiona, błąd medyczny może nieść za sobą nieodwracalne skutki, ze
śmiercią pacjenta włącznie. Trzecią różnicą jest to, iż opieka zdrowotna jest dostarczana
poprzez procesy kliniczne, które z jednej strony powinny być dostosowane do wymogów pacjentów, z drugiej zależą od wiedzy i praktyki medycznej [Lewandowski, Kożuch,
Sasak 2018, ss. 207–208].
Kontrola zarządcza SPZOZ powinna obejmować bezpieczeństwo i jakość usług
medycznych. Dobrze zorganizowany system kontroli zarządczej tych podmiotów powinien zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia postawionych celów i zadań oraz
zapewnić ich realizację w sposób efektywny, sprawny i zgodny z prawem. Ważnym celem kontroli zarządczej jest zapewnienie wiarygodnej sprawozdawczości dla organów
nadrzędnych, kontrolnych i statystycznych. Dlatego Autor tego artykułu wskazuje
i łączy politykę rachunkowości oraz kontrolę zarządczą jako nierozerwalne elementy zarządzania podmiotem leczniczym, będącym jednocześnie podmiotem sektora
finansów publicznych. Kontrola zarządcza powinna tworzyć zintegrowany, ciągle doskonalony system zarządzania organizacją zogniskowany na usprawnieniu wszystkich
jej procesów, możliwie najlepiej dostosowany do specyfiki konkretnej organizacji.
Kontrola zarządcza co do swojego zakresu w zasadzie jest tożsama z zarządzaniem,
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po drugie nie może być skopiowana z innej, choćby bardzo podobnej placówki ochrony zdrowia, a po trzecie musi być ciągle usprawniania i modyfikowana w zależności
od zmian zachodzących wewnątrz organizacji, jak i w służbie zdrowia w skali makro
[Lewandowski, Kożuch, Sasak 2018, s. 21].
Placówki medyczne często nie potrafią dostosować swojego systemu zarządzania
do standardów kontroli zarządczej opartych na formalnych mechanizmach biurokratycznych. Wprowadzenie do placówek opieki zdrowotnej biurokratycznych i rynkowych
mechanizmów kontroli mających na celu zwiększenie efektywności prowadzi do hybrydyzacji systemów zarządzania. Nie występuje wtedy wspólny system kontroli, ale
funkcjonują obok siebie dwa systemy: system oparty na kulturze profesjonalnej pracowników medycznych i ich wzajemnym zaufaniu oraz systemy biurokratyczny i rynkowy
oparty na procedurach i mierzalnych wskaźnikach, forsowany przez menedżerów i administrację [Lewandowski, Kożuch, Sasak 2018, ss. 22–23].
Nowoczesne zarządzanie organizacjami publicznymi, w tym z zakresu ochrony zdrowia, wymaga rozwoju i wzbogacenia doświadczeń z zakresu funkcjonowania i zarządzania współczesnymi organizacjami, m.in. poprzez poszukiwanie strategii działania, które
wykorzystują aktywność i partycypację społeczną, opartą na współpracy i powiązaniach o charakterze sieciowym. Takim rozwiązaniem jest Współrządzenie (Network Governance), wyrażane przez decentralizację i przekazywanie władzy w dół, a także współuczestniczenie odbiorców usług publicznych w działalności organizacji świadczących
te usługi. Specyfika usług w obszarze ochrony zdrowia wymaga określenia ram i zasad
tego współuczestniczenia, w sposób zapewniający kreowanie „wartości publicznej”, warunkującej maksymalizację korzyści dla wykorzystujących jej oddziaływanie społeczności [Lewandowski, Kożuch, Sasak 2018, s. 33].

Zakończenie
Konstrukcja polityki rachunkowości musi zawierać zapisy zgodne z ustawą o rachunkowości oraz uwzględniać pozostałe akty prawne wpływające na działalność podmiotu. Powinna stanowić także ważny element zarządzania podmiotem oraz uwzględniać rozmiary
i rodzaj prowadzonej działalności statutowej jednostki, jej strukturę organizacyjną i umożliwiać, wraz z kontrolą zarządczą, podejmowanie przez kierownictwo skutecznych działań,
jak również dostarczać danych do oceny tej działalności. Nie bez znaczenia pozostaje też
konieczność zauważenia specyfiki i złożoności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Podmioty takie łączą w sobie elementy podmiotu rynkowego z elementami
jednostki sektora finansów publicznych. Ten dualizm powoduje, że rachunkowość i kontrola zarządcza muszą być tak skonstruowane, aby łączyły w sobie te dwa elementy.
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The Medical Databases System Concerning Selected Concepts
of Healthcare Management
Abstract: The article focuses on functional solutions offered by information and communication technology in the scope of health care systems. The main objective is to present
how an application of proper computer mechanisms, which accompany the process of
providing health care services, will contribute to introducing new management methods
for public health care centres. Utilizing information technologies will facilitate process
management and implementation of the lean government concept in health care entities.
Additionally, it will enable employing tools typical for New Public Management, including
teams comprising of health care managers (Shared Senior Management Teams) who oversee
simultaneously several entities.
The article characterises problems (waste areas) of the health care system and patient
service in Poland as well as benefits of implementing e-health platform. Future challenges
and changes in the health care system related to telemedicine, robotization and artificial
intelligence have been outlined.
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Wstęp
Od podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych i osób nimi zarządzających oczekuje się, że usługi ochrony zdrowia będą tak realizowane, aby nie było kolejek, by gwarantowały skuteczność terapii i uwzględniały kompleksowe zaopiekowanie się pacjentem. Dodatkowo usługi te muszą przebiegać sprawnie i prawidłowo, a ich finansowanie
ze środków publicznych musi być zgodne z gospodarką finansową podmiotu publicznego, dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów [tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.].
Czy jest w ogóle możliwe takie zarządzanie systemem ochrony zdrowia w Polsce,
dzięki któremu wszystkie te cele zostaną osiągnięte? Jakie zarządzanie, jakie narzędzia
i rozwiązania problemów powinien uwzględniać nowy system, by skutecznie zastąpił
obecny, którego ocena stale plasuje Polskę pod koniec rankingu państw w Europejskim
Konsumenckim Teście Zdrowia [Health Consumer Powerhouse 2017, s. 27]? Wzrost nakładów na ochronę zdrowia nie rozwiązuje najważniejszych problemów tego sektora,
w tym nie skraca czasu oczekiwania na wizytę do lekarza specjalisty.
Obecnie przyjęte rozwiązania powodują, że lekarze więcej czasu poświęcają na przygotowanie się do wizyty i uzupełnienie dokumentacji niż na diagnostykę. Raport „E-Zdrowie oczami Polaków” [LekSeek 2017, s. 13], pokazuje że 72% ankietowanych uważa, że
wypełnianie dokumentacji medycznej pochłania lekarzom za dużo czasu. Ankietowani
ocenili, że lekarz podczas przeciętnej wizyty poświęca ok. 16 minut na czynności organizacyjne: szukanie historii choroby, wypisywanie recept, wypisywanie zwolnień, uzupełnianie danych osobowych. W wariancie optymistycznym, gdy wizyta trwa 20 minut, lekarzowi na badanie i diagnozę zostają 4 minuty. Poprawa wskaźnika średniego oczekiwania
na świadczenia zdrowotne jest możliwa nie tylko poprzez wzrost zatrudnienia i kosztów
osobowych, które już dziś wynoszą ok. 52% wszystkich kosztów podmiotów leczniczych
[PwC 2017, s. 5], ale poprzez wykorzystanie współczesnych technik i metod zarządzania
oraz kształtowanie postaw ukierunkowanych na wydajność i efektywność.

Zarządzanie procesowe
Zarządzanie procesowe w opiece zdrowotnej związane jest zawsze z analizą procesów
leczenia [Walburg, Bevan, Wildenspin, Lemmens 2006, s. 18; za: Saryusz-Wolska, Wronka
2013, ss. 256–269], jest też narzędziem usprawniającym funkcjonowanie systemu opieki
zdrowotnej, eliminującym wiele problemów. W opiece zdrowotnej zasadniczo kładzie się
szczególny nacisk na działania medyczne związane z poprawą procesu leczenia, nie zaś
na szeroki zakres innych działań związanych z obsługą pacjenta.
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Do oceny efektywności sektora opieki zdrowotnej, na który składają się: 1. system
jako całość, 2. organizacja opieki zdrowotnej i 3. procesy, stosuje się te same mierniki co
do oceny efektu zdrowotnego:
·· skuteczność – osiągniecie pożądanych skutków,
·· odpowiedniość – adekwatność,
·· efektywność – optymalna relacja efektów do nakładów, w połączeniu z oceną jakości.
Mimo że nakłady na publiczną ochronę zdrowia w Polsce stale rosną (w 2016 r. 4,4%
PKB; w 2017 r. 4,73% PKB; plan na 2025 r.: 6,0% PKB [Dz. U. 2017, poz. 2434]), to nie można
mówić o efektywnym wykorzystaniu tych zasobów, szczególnie w kontekście poprawy
dostępności i jakości usług. W podmiotach leczniczych brakuje doskonalenia procesów
i eliminacji marnotrawstwa w obszarach:
·· „nadprodukcja” – wykonywanie niepotrzebnych procedur diagnostycznych,
·· „zbędny ruch” pacjentów, pracowników, środków transportu – wynika z niewłaściwego układu placówki, rozmieszczenia oddziałów, błędów w komunikacji; dodatkowo
marnotrawstwo to odnosi się do personelu wykonującego niepotrzebne ruchy typu:
chodzenie, schylanie się, dźwiganie z powodu niewłaściwego zaprojektowania budynków, stanowisk czy pomieszczeń (np. brak modułowych tj. łączonych 3 gabinetów: lekarski – zabiegowy – pielęgniarski),
·· „oczekiwanie” pacjentów na przyjęcie przez lekarza i personelu, który czeka na pacjentów z powodu opóźnienia w procesach,
·· „zapasy” – nadmierna ilość materiałów, produktów leczniczych, sprzętu medycznego,
·· „nadmiar procesów” – wynik nieporozumień między pracownikami lub oddziałami,
bezrefleksyjne stosowanie przestarzałych rozwiązań,
·· „brak kreatywności” – stracone czas i kreatywność pracowników, którzy z braków
automatyzacji i stosowania rozwiązań informatycznych wielokrotnie wykonują proste,
niewymagające aktywnego zaangażowania prace.
Eliminacja marnotrawstwa nie jest możliwa bez identyfikacji i analizy procesów.

Lean government czyli lean management dla sektora
publicznego
Straty występujące w sektorze ochrony zdrowia pokrywają się z powszechnie znanymi,
podstawowymi kategoriami marnotrawstwa w sektorze publicznym (tabela 1). Aby obserwować poprawę efektywności systemu, należy doskonalić jakość zarządzania podmiotami leczniczymi. Właśnie u podstaw lean management leży przede wszystkim dążenie do likwidacji marnotrawstwa. „Lean umożliwia wykorzystanie dostępnych zasobów
(materiałów, pieniędzy, czasu i wysiłku ludzi) tak efektywnie, jak jest to tylko możliwe. Nie
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jest przy tym jednorazowym projektem. Lean to trwała zmiana kultury organizacyjnej,
sposobu myślenia i postępowania” [Grycuk 2011, s. 1].
Tabela 1. Czynności bez wartości, straty i marnotrawstwo w ochronie zdrowia
Rodzaj i opis strat,
marnotrawstwa

Przykłady

Błędy i wady jakościowe
Świadczenia zdrowotne
nie zostały właściwie wykonane
za pierwszym razem, praca musi
być poprawiona, ponownie
wykonana, także z racji niskiej jej
oceny przez pacjenta.

- udzielenie błędnych, niekompletnych lub nieprawdziwych
informacji przez personel medyczny,
- niewłaściwe decyzje i niewłaściwie zaordynowane świadczenia,
- bezrefleksyjne wykonanie niepotrzebnych procedur
diagnostycznych,
- realizacja procedur niezgodnie z przepisami,
- niedotrzymanie terminów realizacji procesu leczenia,
- błędy w komunikacji i korespondencji,
- indolencja, zagubienie dokumentacji, brak informacji.

Oczekiwanie
Świadczenia zdrowotne nie są
wykonywane z racji opóźnienia
realizacji zadań na innych
(powiązanych) stanowiskach
pracy, z racji niedostarczenia
środków medycznych,
materiałów, wyników,
odczynników, itp.

Przewlekłe oczekiwanie na wypis, podpis, wynik, zwolnienie,
receptę itp., przewlekłość postępowania, opóźnienie we wdrożeniu
nowych rozwiązań, procedur, przepisów, narzędzi.

Niepotrzebne, rozbudowane procedury, zbyt daleko idąca kontrola,
Nadmierne przetwarzanie
przerost formalistyki, powtarzające się działania, zbieranie tych
Rozbudowane procedury,
samych danych, zbieranie niepotrzebnych informacji, procedury
wykonywanie działań zbędnych,
i dyskusje – wielowątkowe, niewnoszące niczego do meritum
historycznie uzasadnionych.
sprawy.
Zbędny ruch, transport
Nieuzasadnione
Zbędny transport chorych, dokumentów, zbędne podróże
przemieszczanie
pracowników, nieuzasadnione wzywanie pacjentów, pracowników,
rzeczy, pacjentów, pracowników, niewłaściwe rozmieszczenie pomieszczeń, przedmiotów,
generujące koszty,
sprzętu, zła ergonomia, nieracjonalność wymuszająca zbędne
nieuzasadnione działanie,
przemieszczanie zasobów.
pozbawione sensu i logiki.
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Rodzaj i opis strat,
marnotrawstwa
Nadmierne zapasy

Marnotrawstwo potencjału
pracowników
Brak warunków do
samorozwoju, do kreatywnego
podejścia do miejsca pracy,
brak chęci do współpracy na
rzecz doskonalenia organizacji,
otoczenia miejsca pracy.

Przykłady
Zbyt duża liczba dokumentów do przetworzenia w danym
momencie na stanowisku, złe zagospodarowanie pomieszczeń
i wykorzystanie mebli. Niepotrzebnie nagromadzone dokumenty,
rzeczy towarzyszące bezpośredniej obsłudze pacjenta. Zła
gospodarka lekami, przeterminowanie, utylizacja.
Brak kultury organizacyjnej ukierunkowanej na wdrażanie zmian
i twórczą pracę zespołową, brak szkoleń i skutecznego systemu
motywującego, zachęcającego do doskonalenia procesów obsługi
pacjentów, organizacji pracy.
Utrwalanie stereotypów, brak reakcji na dyskryminację,
wartościowanie stanowisk.
Ograniczone zarządzanie karierą pracowników.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Grycuk 2011, s. 8.

Analizy systemu ochrony zdrowia pozwalają identyfikować dysfunkcje w różnych
obszarach powstałe w wyniku zastosowania kosztochłonnych rozwiązań. Najczęściej
powtarzające się problemy to dysfunkcje dotyczące mechanizmu finansowania świadczeń zdrowotnych oraz organizacji i zarządzania zakładami opieki zdrowotnej. Szczególnie istotne są problemy związane z efektywnym wykorzystaniem zasobów i standaryzacją usług świadczonych drogą elektroniczną, są to m.in.:
·· prowadzenie dokumentacji medycznej w systemie informatycznym i dostęp do niej
pacjentów i lekarzy, w tym do wyników badań laboratoryjnych, diagnostycznych, konsultacji i hospitalizacji,
·· elektroniczny obieg dokumentów i automatyzacja w raportowaniu i sporządzaniu
dokumentacji na potrzeby zewnętrznych odbiorców typu wypis ze szpitala, informacja o ogólnym stanie zdrowia pacjenta, zwolnienia lekarskie,
·· integracja i zasilanie systemu danymi pochodzącymi z innych modułów, np. wykorzystywanie podpisów kwalifikowalnych do podpisywania dokumentacji medycznej,
·· możliwość rejestracji do poradni z wykorzystaniem platformy z danymi o strukturze
organizacyjnej podmiotu, personelu medycznym, godzinach funkcjonowania, czasie
oczekiwania, terminach wizyt.
Eliminacja marnotrawstwa i problemów związanych z brakiem automatyzacji w zarządzaniu procesami wymagają zmiany kultury organizacyjnej. Jest to szczególnie trudne w podmiotach sektora publicznego, w których zarządzanie wynikami, analizę wydajności pracowników i efektywności działania oraz najnowsze trendy w obsłudze klienta
trudniej się wprowadza niż w sektorze prywatnym.
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New Public Management i jego implementacja
w Shared Senior Management Teams
W wielu krajach [Rajca, s. 73] inspiracje rozwiązaniami sprawdzonymi w sektorze prywatnym spowodowały rozwój koncepcji zarządzania dedykowanych sektorowi publicznemu. Współczesne podejście do zarządzania w administracji, tzw. nowe zarządzanie publiczne, New Public Management (NPM) i lean government przyczyniły się do zwiększenia
efektywności działania podmiotów państwowych, poprawy sprawności funkcjonowania, zwiększenia wydajności pracy oraz ograniczenia biurokracji. Programy podnoszenia
efektywności i sprawności działania wykorzystujące koncepcję lean goverment przyjmują postać kompletnych strategii rozwoju, skutkują wprowadzeniem szerokich reform instytucji sektora publicznego, wręcz idei i filozofii np. no paper trail [STOMOZ 2018, wizyta
studyjna] czy cyfrowy szpital [Malinowska-Olczyk 2018].
Charakter NPM w kontekście realizacji zadań przez podmioty administracji publicznej, trafnie nakreślił O.E. Huges: „administrowanie oznacza wypełnianie instrukcji, natomiast zarządzanie to osiąganie rezultatów” [Huges 1994, s. 39; za: Młodzik 2015, s. 185].
Uzyskanie najwyższych wyników odnośnie jakości funkcjonowania sektora publicznego
jest możliwe dzięki rozwiązaniom komplementarnym, obejmującym:
·· zastosowanie technologii informacyjnych w analizie procesów i zarządzania wynikami,
·· zarządzanie zasobami ludzkimi, z zadaniami tworzącymi „otwartość na zmianę”,
„ciągłe doskonalenie” i budowę kultury organizacyjnej otwartej na innowacje i system
sugestii pracowniczych.
Wśród elementów metody NPM są m.in.:
·· orientacja organizacji publicznych na osiąganie wyników,
·· wykorzystanie narzędzi benchmarkingu w celu identyfikacji najlepszych praktyk,
stosowanych procedur i procesów leczenia, w porównywalnych zakładach opieki
zdrowotnej, większa kontrola wyników działalności i konfrontacja podmiotów,
·· wykorzystanie zagregowanych informacji w celu sieciowego planowania i zarządzania podmiotami systemu ochrony zdrowia,
·· współpraca na zasadach rynkowych i organizowanie konkurencji między podmiotami leczniczymi,
·· doskonalenie mierników i podnoszenie standardów usług,
·· orientacja na zarządzanie procesowe (parametryzacja procesów klinicznych i tych
związanych z zarządzaniem podmiotem w celu likwidacji marnotrawstwa i utrwalenia
nawyku ciągłego doskonalenia),
·· nacisk na większą dyscyplinę wydatkowania środków publicznych i ich efektywność
[szerzej: Zalewski 2007, ss. 11–39].
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W USA i Wielkiej Brytanii, skąd koncepcja NPM zaczęła się rozprzestrzeniać, stale
trwają badania, modyfikacje i wdrożenia nowych narzędzi [Kędzierski 2018, s. 5]. Implementacja NPM m.in. w Wielkiej Brytanii, posłużyła do powstania innowacyjnej metody zarządzania (SSMT Shared Senior Management Teams) [Bello, Downe, Andrews,
Martin 2018, ss. 131–138], polegającej na tworzeniu zespołów złożonych z menedżerów
wspólnie i równoczesne zarządzających kilkoma placówkami.
Koncepcja zespołu złożonego z menedżerów publicznych, których zadaniem jest
wspólne i równoczesne zarządzanie kilkoma lokalnymi jednostkami publicznymi z jednej strony ma znamiona innowacji, z drugiej wpisuje się w koncepcję organizacyjnego
uczenia się zdefiniowaną przez P.M. Senge. Indywidualne uczenie się pracownika nie
gwarantuje procesu uczenia się organizacji. Dopiero gdy uczą się zespoły, tworzą się mikroświaty stymulujące uczenie się całości. We wzajemnej współpracy tkwi wielki potencjał uczenia się również dlatego, że w grupie możemy być bardziej przenikliwi, bardziej
inteligentni niż indywidualnie” [Senge 2000, s. 237].
Jednym z podstawowych celów wdrożenia SSMT było obniżenie zagregowanych
kosztów zatrudnienia wysokiej jakości menedżerów publicznych gwarantujących
wzrost zarówno skuteczności działania pracowników samorządów, jak i efektywności
zadań administracji publicznej. Badania prowadzone od 2005 r. potwierdziły szereg korzyści pozafinansowych związanych z wprowadzeniem SSMT:
·· uczenie się zespołowe,
·· jasna i wspólna wizja przyszłości, przekuta w odpowiednio dobraną strategię rozwoju podmiotów publicznych, regionów i polityk (np. dotyczących zdrowia).
·· większa otwartość na współpracę i nowe sposoby zarządzania,
·· większa skuteczność komunikacji i współpracy z interesariuszami wewnętrznymi
i zewnętrznymi,
·· otwartość na zmianę, innowacje.
Koncepcja funkcjonowania zespołów w sektorze opieki zdrowotnej podkreśla szczególną rolę odpowiedzialności za skutki podjętego świadczenia zdrowotnego, szczególnie odpowiedzialność za wyniki podjętych działań lub zaniechań w tym obszarze [szerzej: Karniej 2013, ss. 32–33].
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Technologia informacyjno-komunikacyjna w służbie
systemu ochrony zdrowia – Elektroniczna Platforma
Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów
cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1)
Zasadniczą zmianę funkcjonowania i postrzegania systemu ochrony zdrowia wywoła uruchomienie centralnego, elektronicznego systemu informacji o zdarzeniach medycznych oraz automatyzacja ewidencji procesów towarzyszących udzielaniu pomocy
pacjentom.
Poziom zastosowania i zaawansowania technologii informacyjno-komunikacyjnych
(ICT) w sektorze ochrony zdrowia ma bezpośredni wpływ na jakość świadczonych usług.
Zła ocena publicznego systemu zdrowia wiąże się z dokonaną przez Polaków oceną poziomu cyfryzacji służby zdrowia. Ponad 65% Polaków uważa technologiczne zaawansowanie systemu i obecne możliwości systemu e-zdrowie za słabo lub bardzo słabo rozwinięte [LekSeek 2017, s. 14]. W publicznych placówkach medycznych nie ma dostępu do
cyfrowych rozwiązań, ułatwiających obsługę pacjenta, skracających kolejki i eliminujących marnotrawstwo czasu i zasobów. Raporty: Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia
2016 i 2017 pokazują, że Polska należy do grupy krajów, którego niski poziom cyfryzacji
w publicznej ochronie zdrowia plasuje go na końcu rankingów.
Tymczasem system z dostępem do „e-recept, rejestracji on-line, elektronicznego
skierowania, internetowego konta pacjenta, (…) elektronicznych zwolnień lekarskich
(…) pozwoli na skuteczniejsze włączenie pacjenta w proces leczenia oraz na obniżenie
kosztów i kompleksowe monitorowanie, w czasie rzeczywistym, udzielanych świadczeń
zdrowotnych” [Ministerstwo Zdrowia 2012]. Centralny, elektroniczny system informacji
o zdarzeniach medycznych, potocznie określany mianem platformy e-zdrowie, będzie
służył do pomiaru: czasu realizacji usług medycznych, analizy pracochłonności, wydajności pracy personelu oraz do oceny jakości tj. poziomu zadowolenia pacjentów.
Trudno jest menedżerom opieki zdrowotnej zwiększyć efektywność, podnieść wydajność pracy, obniżyć koszty bez rzetelnych, wiarygodnie i systematycznie zbieranych
i agregowanych danych. Bez automatyzacji procesów, informatycznych narzędzi pracy
i sprawnych technicznych i technologicznych rozwiązań nie można mówić o wdrożonym szczupłym zarządzaniu. Automatyzacja procesów i lean goverment uczyniły wiele
systemów ochrony zdrowia efektywniejszymi (efektywność podejmowanych działań
jest funkcją skuteczności, określanej jako relacja zgodności uzyskanego wyniku zakończenia działania z celem określonym dla tego działania [Pszczółkowski 1977, s. 11).
Pojęcie technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT jest szerokie i obejmuje:
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·· media umożliwiające komunikację (w tym: Internet, sieci przewodowe i bezprzewodowe, telefonia stacjonarna, komórkowa i satelitarna, technologie komunikacji dźwięku i obrazu, radio, telewizja itp.),
·· zapis informacji (pamięci przenośne, dyski twarde, dyski CD/DVD, taśmy itp.),
·· sprzęty umożliwiające przetwarzanie informacji (komputery osobiste, serwery, sieci
komputerowe),
·· oprogramowanie umożliwiające przetwarzanie i przesyłanie danych [MI 207, s. 26].
Wdrażany od 2007 r. przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
centralny system usług medycznych tzw. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy
i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (Platforma P1) jest narzędziem, które nie tylko skutecznie zmieni system ochrony zdrowia i jakość obsługi pacjenta,
ale podniesie poziom kwalifikacji i motywacji pracowników podmiotów leczniczych.
Głównym celem budowy Platformy P1 jest wdrożenie systemów informatycznych,
które pozwolą usprawnić procesy związane z planowaniem i realizacją świadczeń zdrowotnych, monitorowaniem i sprawozdawczością ich realizacji. Platforma P1 ma na celu
poprawę dostępu do informacji o udzielanych świadczeniach zdrowotnych oraz umożliwienie tworzenia, gromadzenia i analizy informacji o zdarzeniach medycznych.
Wstępnie wartość projektu w momencie powstawania szacowano na: 712,6 mln zł,
a okres jego realizacji to 29.11.2007 r. – 31.12.2014 r. Obecnie projekt nadal trwa, jego kluczowe elementy nie powstały do dziś (w połowie 2018 r. mają przestać być stosowane
papierowe zwolnienia lekarskie, zaś e-recepta obecnie wprowadzana jest pilotażowo na
wybranych obszarach kraju). Zakres projektu zapisano w Ustawie z dnia 28 kwietnia 2011
r. o systemie informacji w ochronie zdrowia [tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1845], mimo
to stale zmienia się zakres przedmiotowy platformy – wypadają cenne funkcjonalności
systemu [szerzej: KRMC]. Wartość projektu na ten moment przekracza 802 mln. zł, a jego
zakończenie planuje się do 30.11.2020 r. [Pentacom 2018].
Wielkie nadzieje i oczekiwania towarzyszą uruchomieniu tej platformy. Pozwoli ona m.in:
·· zwiększyć bezpieczeństwo zdrowia pacjentów i wpłynie na wzrost ich świadomości
i zaangażowania w proces leczenia i jego finansowania,
·· zautomatyzować procesy gromadzenia informacji medycznych (elektroniczne, zintegrowane bazach danych), skróci czas ich przetwarzania, umożliwi sprawne i skoordynowane zarządzanie informacją (np. planowanie zabiegów).
·· sięgać do informacji archiwalnych, z różnych etapów choroby. Dostęp do historii
udzielanych świadczeń medycznych, informacji o wynikach badań i przyjmowanych
lekach wpłynie na skrócenie leczenia, przyspieszy postawienie trafnej diagnozy oraz
pozwoli szybciej podjąć decyzję o odpowiednim sposobie dalszego leczenia,
·· udostępniać dane o przebiegu leczenia w innych placówkach wybranemu lekarzowi,
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·· wyszukiwać personel medyczny, podmioty realizujące określone świadczenia zdrowotne i umożliwi kontakt z nimi,
·· planowanie terminów wizyt,
·· korzystanie z e-recepty, uzyskiwanie elektronicznego zwolnienia lekarskiego,
·· dostęp do informacji o preskrypcji leków, bieżące sprawdzenie dawkowania, wprowadzanie danych krytycznych przez lekarza pacjenta,
·· dostęp do informacji płatnikowi świadczeń Narodowemu Funduszowi Zdrowia i innym pośrednim instytucjom np. celem kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i efektywności wydatkowanych środków,
·· dostęp do wystawianych elektronicznych recept, skierowań, zleceń, co pozwoli na
sprawniejszą obsługę pacjenta i wyeliminowanie błędów np. w zapisie czy odczycie
dokumentów,
·· zastosowanie i doskonalenie współczesnych metod zarządzania, takich jak zarządzanie
procesowe, szczupłe zarządzanie w ochronie zdrowia i praktyczne zastosowanie NPM.
Przykładem centralnego, dojrzałego systemu dokumentacji medycznej jest platforma SECAM, od lat funkcjonująca w hiszpańskim regionie Castilla-La Mancha [STOMOZ
2018]. We współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Opieki i Równości Społecznej władze
lokalne udostępniły pacjentom i pracownikom systemu ochrony zdrowia bezpieczny
i łatwy w obsłudze dostęp do cyfrowych dokumentów medycznych. Za pośrednictwem
platformy z dostępu do 18 szpitali publicznych, 204 podmiotów podstawowej opieki
zdrowotnej może korzystać ponad 2 mln. mieszkańców 919 gmin. Funkcjonalności systemu pozwalają nie tylko na ewidencję wszelkich zdarzeń medycznych, ale użytkownik może przeglądać i pobierać odpowiednie raporty kliniczne dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej, a także treści związane z leczeniem szpitalnym. System pozwala
wszystkim zaangażowanym w proces leczenia, także koordynatorom procesów, przedstawicielom innych autonomicznych społeczności medycznych na dostęp do danych,
celem wsparcia i konsultacji medycznych. Celem jest możliwość zaoferowania pacjentom odpowiedniej opieki medycznej (także dodatkowej konsultacji), w rzeczywistym
czasie leczenia i w historycznym ujęciu. Pacjent ma dostęp do swojej dokumentacji medycznej za pomocą cyfrowego certyfikatu, który pozwala na identyfikację za pomocą
narzędzi ICT i daje gwarancje bezpieczeństwo danych.

Zakończenie
Technologie informacyjne i komunikacyjne, wykorzystujące mechanizmy informatyczne,
zwiększają nie tylko standard funkcjonowania podmiotów ochrony zdrowia, ale otwierają drogę do automatyzacji i wykorzystania sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence AI)
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w procesie leczenia. Obserwujemy duże poparcie społeczeństwa dla wykorzystania sztucznej inteligencji do wsparcia lekarzy w opiece nad pacjentami. Aż 47% ankietowanych [Raport SAS Institute 2018], stwierdziło, że czułoby się komfortowo w asyście urządzeń AI
nawet podczas operacji. Z innego badania [Raport PwC 2016] także wynika, że rośnie otwartość społeczeństwa na zmiany, niemal 60% pacjentów z Polski i całego regionu Europy
Środkowo-Wschodniej jest zainteresowana rozwiązaniami telemedycznymi.
Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w systemie ochrony
zdrowia daje szanse nie tylko na innowacyjne rozwiązania w procesie leczenia, ale także
w procesie zarządzania. Zanim zostanie podjęta decyzja o kolejnej reformie systemu
ochrony zdrowia, która np. wprowadzi częściową odpłatność za leczenie, uruchomi
system dodatkowych, dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych, podniesie składkę na
ubezpieczenie, tak że nakłady na ochronę zdrowia poszybują do poziomu 10% PKB,
warto w końcu wdrożyć centralny, komplementarny system teleinformatyczny. Jeśli
funkcjonalności tego narzędzia będą odpowiadały wszystkim interesariuszom systemu
ochrony zdrowia, to odpowiednie instrumentarium innowacyjnych metod zarządzania
uszczupli organizacje, procesy i wyeliminuje wiele źródeł marnotrawstwa. Platforma
e-zdrowie rodzi szanse na zastosowanie nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania.
NPM, benchmarking, doskonalenie procesowej orientacji, outsourcing i współpraca
z wyspecjalizowanymi agencjami eliminującymi nieefektywne zarządzanie, wspierającymi sieciowe wdrażanie najlepszych rozwiązań mają szansę zastąpić klasyczną szkołę
zarządzania w ochronie zdrowia.
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Analiza portfolio jako element controllingu
w szkolnictwie artystycznym
The Portfolio Analysis as an Element of Controlling in Artistic
Education
Abstract: One of the strategic controlling instruments is portfolio analysis. It can be used
to analyze the whole organization with division into organizational areas: economic, etc. It
is particularly useful in creating the offer of products and services. It exposes the potential
of individual products and services and leads to the creation of effective offer. Controlling
in public administration helps institutions in achieving their goals. Its task is to support the
management in striving to achieve the goals of the organization. In modern public administration institutions controlling supports the activity of the unit. It allows to improve the
realization of the goals, obtain and process information flowing from the environment.
Key words: portfolio analysis, controlling, strategy

Wstęp
Funkcjonowanie przedsiębiorstw, instytucji państwowych, w tym także szkolnictwa, wymaga bieżących analiz rynku oraz jego sytuacji ekonomiczno-finansowej. Aby zaistnieć
w stale zmieniającym się otoczeniu, przedsiębiorcy muszą wiedzieć, kim są ich klienci,
czego oczekują oraz jak do nich dotrzeć. Badania rynku pomagają uzyskać dokładne
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informacje na temat segmentu klientów, ich oczekiwań, kluczowych partnerów oraz
konkurencji. Wskazane jest zatem opanowanie instrumentów pozwalających efektywnie
kierować podmiotem. Rozwiązaniem zawierającym te instrumenty może być controlling,
który polega na zbudowaniu logicznych narzędzi, wspomagających kadrę kierowniczą
[Jędralska, Woźniak- Sobczak 2001, s. 61]. Zanim przedsiębiorstwo czy placówka edukacyjna będą cieszyć się efektami przeprowadzonych projektów, powinny jak najdokładniej przygotować plany, które zostaną wdrożone.

Geneza i pojęcie controllingu
U schyłku XIX wieku w Stanach Zjednoczonych jedno z przedsiębiorstw transportowych powołało stanowisko „controllera”, czyli osoby, której powierzono zajmowanie się
finansami firmy. Kryzys gospodarczy w latach dwudziestych XX wieku przyczynił się do
rozpowszechnienia się controllingu. Warunki kryzysowe sprawiły, iż przedsiębiorstwa zaczęły poszukiwać nowych, skutecznych i innowacyjnych metod zarządzania. Zaistniała
konieczność powołania komórki sterującej i kontrolującej działalność przedsiębiorstwa
[Świerk 2002, s. 168].
W zachodniej części Europy controlling pojawił się dopiero na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. Ogromny sukces osiągnął we Francji oraz
w Niemczech. Tamtejsze przedsiębiorstwa bardzo chętnie go wdrażały, dzięki czemu stawały się coraz bardziej konkurencyjne, osiągały większe zyski, minimalizując
koszty. W Polsce koncepcja controllingu pojawiła się dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy to gospodarka centralnie planowana przeobrażała się w gospodarkę rynkową.
Zdaniem I. Sobańskiej [Sobańska 2010, s. 28] controlling jest narzędziem służącym
osiąganiu efektywności procesów zarządzania, które realizowane są w krótkim lub długim okresie. H.J. Vollmuth stwierdził, że controlling ma na celu wspieranie dyrekcji danej
organizacji podczas podejmowania decyzji. W trakcie porównywania zaplanowanych
celów ze stanem faktycznym można wykryć odchylenia, których analiza pozwala ustalić
ich przyczyny, a także wdrożyć działania korygujące [Volmuth 2017, s. 15].
Definicja sformułowana przez Webera obejmuje trzy części składowe: funkcję
controllingu (wskazującą, że controlling jest podsystemem zarządzania przedsiębiorstwem, a jego celem jest przejmowanie i wspomaganie procesów planowania i sterowania); realizację funkcji (wskazującą, iż w dużych przedsiębiorstwach konieczne jest
powołanie stanowiska controllera, natomiast w małych firmach nie ma konieczności
powoływania takiego odrębnego stanowiska); oraz obszar objęty controllingiem [Weber 2004, ss. 11–45]. Najogólniej controlling można rozumieć jako proces sterowania
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organizacją, zorientowany na wynik, realizowany przez planowanie, kontrolę oraz
sprawozdawczość [Mayer, Mann 1992, s. 9].
Skuteczne wdrożenie controllingu w firmie lub placówce o charakterze edukacyjnym
powinno zostać poprzedzone stworzeniem sprawnego systemu informacyjnego. By dokładnie wykryć wszelkie uchybienia, konieczne jest kontrolowanie, zestawienie zaplanowanych celów z tymi, które są aktualnie realizowane [Vollmuth 2017, s. 15].
Korzyści płynące dla placówki z wprowadzenia controllingu to przede wszystkim
umiejętność adaptowania się do wciąż zmieniających się warunków otoczenia, bycie
elastycznym, sprostanie oczekiwaniom klienta, funkcjonowanie jako całościowy system
czy minimalizowanie ryzyka niepowodzenia planowanych przedsięwzięć [Wasilewski,
Witkowski, Kozaryn 2016, s. 199].
Aby szkolnictwo artystyczne mogło się rozwijać, podobnie jak przedsiębiorstwa
potrzebuje stosownych narzędzi, które będą wspomagać procesy zarządcze. Placówki tego typu również powinny przeprowadzać badania dotyczące stopnia realizacji zamierzonych celów. Zarówno firmy, jak i instytucje kulturalne mają podobne
potrzeby w zakresie planowania, monitorowania, kontrolowania, a także w zakresie
działań wykorzystujących metodologię rachunkowości i zarządzania finansami [Kaplan, Cooper 2000, s. 45]. Controlling w oświacie musi być zorientowany na przyszłość, a jego celem powinno być badanie odchyleń od zaplanowanych celów [Chachuła 2010, ss. 13–21].
W instytucjach tego typu ważne jest, by dostarczać kierownictwu informacje wykorzystywane w procesach podejmowania decyzji operacyjnych oraz strategicznych.
Zdefiniowane cele powinny wynikać ze szczegółowej analizy otoczenia, uwzględniając
także oczekiwania klientów. Wszystkie te procesy usprawni wprowadzenie controllingu do danej instytucji. Warto pamiętać, iż szkolnictwo artystyczne oraz inne instytucje
kultury, podobnie jak przedsiębiorstwa, mają wyznaczone cele i powinny na bieżąco
kontrolować stopień ich realizacji.

Szkolnictwo artystyczne w Polsce
W ramach szkolnictwa artystycznego w Polsce działają szkoły muzyczne I i II stopnia,
ogólnokształcące szkoły muzyczne I i II stopnia oraz akademie muzyczne, w tym również Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie. Organem prowadzącym te
placówki jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organem sprawującym
nadzór finansowy, organizacyjny i metodyczny nad działalnością wszystkich typów
szkół artystycznych jest Centrum Edukacji Artystycznej. Nauka w państwowych szkołach muzycznych jest bezpłatna.
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Szkoły muzyczne I stopnia mają charakter umuzykalniający, prowadzą kształcenie
w zakresie nauki gry na instrumentach, muzykowania zespołowego, rytmiki oraz podstaw teorii muzyki. Nauka w szkole trwa odpowiednio – w zależności od wieku, w którym dziecko rozpoczyna edukację muzyczną – 6 lat lub 4 lata. W tym czasie uczeń
zdobywa podstawowe kompetencje w zakresie gry na instrumencie oraz wiedzę niezbędną do kontynuowania nauki w szkole muzycznej II stopnia.
Szkoły muzyczne II stopnia mają charakter zawodowy i przygotowują uczniów
do podjęcia studiów muzycznych na wszystkich wydziałach akademii muzycznej. Na
tym etapie kształcenia, oprócz doskonalenia gry na instrumencie, w ofercie szkoły
pojawia się kierunek wokalistyka (śpiew klasyczny) oraz instrumentalistyka jazzowa
i wokalistyka jazzowa. Nauka na kierunku instrumentalistyka (klasyczne instrumenty) trwa 6 lat, na kierunkach jazzowych oraz wokalistyce – 4 lata. Absolwent szkoły
muzycznej II stopnia może podjąć studia instrumentalne (klasyczne i jazzowe) na
wydziale wokalno-aktorskim, jak również w zakresie kompozycji, dyrygentury i teorii muzyki.
Ogólnokształcące szkoły muzyczne to placówki, w których oprócz przedmiotów artystycznych realizowane jest kształcenie ogólne, zgodne z podstawami programowymi
MEN. W następstwie reformy szkolnictwa oświatowego organizacyjnie OSM I stopnia
stały się szkołami 8-letnimi, a OSM II stopnia zapewniają 4-letnią edukację.

Analiza portfolio w Państwowej Szkole Muzycznej X –
studium przypadku
Jednym ze strategicznych instrumentów controllingu jest analiza portfolio. Może ona posłużyć do analizy całej organizacji z podziałem na obszary organizacyjne, ekonomiczne
etc. Jest szczególnie użyteczna przy tworzeniu oferty produktów i usług, gdyż pozwala
wyeksponować ich potencjał.
W roku 2013 dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia X została opracowana
analiza portfolio. Wynik przedstawia rysunek 1.
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Rysunek 1. Analiza portfolio Państwowej Szkoły Muzycznej X w roku 2013

Legenda
1.

Lekcje gry na instrumencie na poziomie I stopnia

2.

Lekcje gry na instrumencie na poziomie II stopnia

3.

Kształcenie teoretyczne

4.

Rytmika

5.

Zajęcia chóralne

6.

Śpiew

7.

Zespoły kameralne

8.

Orkiestra

9.

Koncerty szkolne

10.

Wypożyczenie instrumentu

Źródło: opracowanie własne.

Państwowa Szkoła Muzyczna posiada w ofercie naukę gry na wybranych instrumentach. Dzieci i młodzież rozpoczynające naukę kształcą się na poziomie I stopnia. W zakresie nauczania początkowego istnieje mała konkurencja na rynku, ale funkcjonują już
małe prywatne szkoły muzyczne. Z lekcji gry na instrumencie na poziomie II stopnia
korzystają absolwenci I stopnia kontynuujący naukę. Państwowa Szkoła Muzyczna jest
w praktyce jedyną placówką oferującą kształcenie na tym poziomie.
Równolegle do zajęć instrumentalnych odbywają się lekcje teorii muzyki prowadzone przez absolwentów wydziałów teorii akademii muzycznych. Rytmika oraz zajęcia
chóralne są dedykowane młodym uczniom w pierwszych latach nauki i mają na celu
ogólny rozwój muzyczny. Żadna inna placówka nie prowadzi takich zajęć.
Państwowa Szkoła Muzyczna jako jedyna placówka w regionie oferuje lekcje śpiewu oraz gry w zespołach kameralnych. Są to lekcje śpiewu klasycznego (liryka wokalna,
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repertuar operowy i oratoryjno-kantatowy). Skład i repertuar zespołów kameralnych
jest dobierany tak, aby wykonywać utwory muzyki klasycznej.
Możliwość gry w orkiestrze (na poziomie amatorskim oraz półprofesjonalnym) jest
oferowana przez Państwową Szkołę Muzyczną oraz dwie miejskie orkiestry dęte. Jedna
z nich znajduje się przy zespole szkół ponadpodstawowych, natomiast druga przy jednym z większych zakładów pracy.
W trakcie roku szkolnego placówka organizuje wydarzenia artystyczne w auli własnego budynku. Są to przede wszystkim popisy uczniów oraz koncerty okazjonalne.
Wstęp jest bezpłatny dla wszystkich chętnych. Ze względu na nieprofesjonalny poziom
nie stanowią one konkurencji dla koncertów filharmoników oraz impresariatów.
Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej mają możliwość wypożyczenia instrumentu, aby w pierwszych latach nauki nie byli zobligowani do kupna własnego. Następnie,
przechodząc do wyższych klas, wymieniają instrument na większy, a jeśli nie jest on dostępny, muszą zakupić własny.
Wyniki analizy zinterpretowano i podjęto działania, by zgodnie z wytycznymi BCG
rozwijać usługi i produkty. Następnie w roku 2018 ponownie przeprowadzono analizę
portfolio. Wyniki tej analizy różnią się nieco od wcześniejszych. Przedstawia je rysunek 2.
Rysunek 2. Analiza portfolio Państwowej Szkoły Muzycznej X w roku 2018

Legenda

184

1.

Lekcje gry na instrumencie na poziomie I stopnia

2.

Lekcje gry na instrumencie na poziomie II stopnia

3.

Kształcenie teoretyczne

4.

Rytmika

5.

Zajęcia chóralne

Analiza portfolio jako element controllingu w szkolnictwie artystycznym

6.

Śpiew

7.

Zespoły kameralne

8.
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9.

Koncerty zlecone

10.

Płyty DVD z nagraniami koncertów na żywo

11.

Wypożyczenie instrumentu

12.

Naprawa instrumentów (lutnik, stroiciel)

Źródło: opracowanie własne.

Państwowa Szkoła Muzyczna X nadal prowadzi naukę gry opartą na repertuarze klasycznym, ale rozszerzyła ofertę o profil muzyki jazzowej. Młodzież rozpoczynająca naukę
kształci się na poziomie I stopnia. W zakresie nauczania początkowego istnieje duża konkurencja na rynku (instytucje prywatne oraz lekcje prywatne). Jednocześnie zauważono
wzrost liczby chętnych do nauki gry na poziomie amatorskim. Z lekcji gry na instrumencie
na poziomie II stopnia korzystają absolwenci I stopnia kontynuujący naukę. Państwowa
Szkoła Muzyczna jest w praktyce jedyną placówką oferującą kształcenie na tym poziomie,
jednak liczba osób chętnych jest znacznie mniejsza niż w przypadku I stopnia.
Równolegle do zajęć instrumentalnych odbywają się lekcje teorii muzyki prowadzone przez absolwentów wydziałów teorii akademii muzycznych. Rytmika oraz zajęcia
chóralne są dedykowane młodym uczniom w pierwszych latach nauki i mają na celu
ogólny rozwój muzyczny. Takie zajęcia są oferowane, jednak już odpłatnie, także przez
inne instytucje kulturalne lub oświatowe na terenie miasta.
Popularność lekcji śpiewu oraz gry w zespołach kameralnych wzrosła wraz z pojawieniem się programów telewizyjnych odkrywających młode talenty. Wraz ze wzrostem
zainteresowania pojawiły się również oferty nauczania ze strony innych podmiotów.
Oferta repertuaru została rozszerzona o muzykę rozrywkową. Możliwość gry w orkiestrze (na poziomie amatorskim oraz półprofesjonalnym) oferuje natomiast wyłącznie
Państwowa Szkoła Muzyczna, choć liczba chętnych jest ograniczona ze względu na liczbę miejsc w składzie.
Coraz więcej podmiotów zewnętrznych zamawia oprawę muzyczną organizowanych wydarzeń. Wcześniej takie usługi znajdowały się wyłącznie w ofercie orkiestr filharmonii oraz podmiotów prywatnych. Oferta Państwowej Szkoły Muzycznej stoi na
niższym poziomie z powodu mniejszego stopnia profesjonalizmu, jednak jest bardziej
konkurencyjna cenowo –nie wymaga ponoszenia żadnych opłat.
Nagrania wideo z koncertów wewnętrznych (szkolnych) oraz zleconych są utrwalane
na płytach DVD i sprzedawane przez stowarzyszenie działające przy szkole. Mimo że nie
są to produkty profesjonalne i tak znajdują odbiorców, którzy traktują zapis wideo jako
pamiątkę z uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym.
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Możliwość wypożyczenia instrumentu jest oferowana przede wszystkim uczniom Państwowej Szkoły Muzycznej, którzy rozpoczynają naukę i nie chcą inwestować we własny instrument. Wraz ze wzrostem ucznia należy wymienić instrument na większy. W przypadku
instrumentów smyczkowych pojawiły się oferty lutników, którzy za niewielką dopłatą odbierają zakupiony wcześniej instrument i dostarczają większy. W wybranych przypadkach
istnieje możliwość wypożyczenia instrumentu osobie, która nie jest związana z placówką.
Naprawa i strojenie instrumentów są nieodłącznym elementem nauki gry, dlatego
zostały włączone do działalności Państwowej Szkoły Muzycznej. Zapotrzebowanie na te
usługi utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie.
Państwowa Szkoła Muzyczna X, wykonując analizę portfolio w 2013 roku, zebrała
i usystematyzowała informacje na temat własnego funkcjonowania oraz otoczenia.
Wskazano dzięki niej mocne i słabe strony placówki, co dało impuls do modyfikacji i rozwoju procesu kształcenia muzycznego. Analiza wykonana w 2018 roku ukazuje zmiany,
jakie zaszły w otoczeniu, a także w działalności samej placówki. Podkreślić należy przede
wszystkim wzrost zainteresowania kształceniem na poziomie amatorskim, a co za tym
idzie, zwiększenie aktywności podmiotów konkurencyjnych na rynku edukacji muzycznej. Co prawda, pozostają obszary, w których Państwowa Szkoła Muzyczna X nadal jest
monopolistą, ale to dzięki zmianom oraz poszerzeniu oferty podmiot nadal pozostaje
kluczowym graczem na rynku. Oferta klasy instrumentalnej o profilu jazzowym oraz
klasy śpiewu z muzyką rozrywkową pozwoliła przyciągnąć nowych zainteresowanych.
Koncerty zlecone oraz produkty w postaci nagrań DVD promują działalność placówki.
Dostosowanie oraz zaimplementowanie narzędzi controllingu w szkolnictwie artystycznym jest jak najbardziej możliwe. Do najważniejszych zadań controllingu w oświacie zaliczyć można [Nahotko 2000, s. 5]:
·· obniżanie kosztów usług,
·· sprostanie wymaganiom nawet najbardziej wymagających klientów, czyli wprowadzenie mechanizmów, które spowodują wzrost satysfakcji klientów danej jednostki,
·· zwiększanie efektywności świadczonych usług,
·· wzrost efektywności funkcjonowania całej placówki,
·· opracowanie oraz wdrożenie instrumentów controllingu (planowanie, kontrola,
zbieranie oraz wykorzystywanie informacji).
W nawiązaniu do koncepcji controllingu, zaproponowanej przez H.J. Vollmutha, należy wykazać założenia dotyczące controllingu w instytucjach kultury czy szkolnictwie
artystycznym. Są to [Vollmuth 2017 s. 15]:
·· Orientacja na cel – potrzebna jest do tego ścisła współpraca pomiędzy dyrekcją a kadrą kierowniczą. Instytucja powinna sformułować cele, kwantyfikować je i uszczegóławiać, skupiać na nich swoją uwagę;
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·· Orientacja na klienta – dla instytucji tego typu równie ważne powinno być optymalne zadowolenie klientów. Takie działania powinni podejmować zarówno dyrektorzy,
jak i pozostali pracownicy placówki;
·· Orientacja na rynek – otoczenie stale się zmienia, dlatego ważne jest, aby umieć dostosować się do sytuacji rynkowej. Kluczem do tego jest stawanie się coraz bardziej
konkurencyjnym oraz dokonywanie identyfikacji trendów rynkowych;
·· Orientacja na przyszłość – budowanie wciąż nowych koncepcji, gromadzenie szczegółowych informacji dotyczących przyszłego rozwoju placówki;
·· Orientacja na wąskie gardła – zwrócenie szczególnej uwagi na najsłabsze punkty w danej placówce. Mogą one niekorzystnie wpływać na wydajność całej organizacji. Niewyeliminowanie wąskich gardeł spowoduje powstanie barier w rozwoju organizacji.
Controlling powinien prowadzić do działania zgodnego z misją danej placówki. Na
podstawie misji powinno się budować system controllingu w danej szkole/placówce.
[Nahotko 2000 s. 5]. Strategia będzie dobrze budowana i realizowana wówczas, gdy odpowiednio dobierze się instrumenty controllingu.

Zakończenie
Zastosowanie wybranych instrumentów controllingu w szkolnictwie artystycznym umożliwi sprawniejsze zarządzanie instytucją, przygotowanie budżetu, a co za tym idzie, zweryfikowanie wykonalności finansowej założeń, które były przyjęte na etapie planowania.
Narzędzia controllingu z całą pewnością mogą i powinny być stosowane zarówno
w przedsiębiorstwach, instytucjach kultury, jak i w szkolnictwie artystycznym. Przeprowadzenie analizy korzyści będących rezultatem zastosowania narzędzi controllingu
pozwala efektywniej zarządzać placówką. Ułatwia pracę zarówno przedsiębiorstwom,
które działają w warunkach komercyjnych, jak i instytucjom kultury, finansowanym ze
środków publicznych.

Bibliografia
Chachuła D. (2010), Controlling. Koncepcje, narzędzia, modele, Difin, Kraków, ss. 13–21.
Jędralska K., Woźniak-Sobczak B. (2001), Metoda controllingu strategicznego i jej implementacja w zarządzaniu biznesem, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola
Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 61.

187

Wiesław Wasilewski, Mateusz Kurowski, Milena Drąg

Kaplan S., Cooper R. (2000), Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna ekonomiczna,
Kraków.
Mayer E., Mann R. (1992), Controlling w twojej firmie, Warszawa, s. 9.
Nahotko S. (2000), Podstawy kontrolingu finansowego, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu
Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz, s. 5.
Sobańska I. (2010), Rachunkowość zarządcza. Pojęcie operacyjne i strategiczne, C. H. Beck, Warszawa, s. 28.
Świerk J. (2002), Controlling jako instrument zarządzania, „Annales Universitatis Mariae CurieSkłodowska. Sectio H, Oeconomia”, 36, Lublin, ss. 167–182.
Volmuth H.J. (2017), Controlling, planowanie, kontrola, zarządzanie, Placet, Warszawa, s. 15.
Wasilewski W., Witkowski K., Kozaryn M. (2016), Wybrane zagadnienia controllingu logistycznego w przedsiębiorstwie [w:] K. Witkowski, S. Saniuk (red.), Nowe trendy w logistyce – rozwiązania IT, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, ss. 194–199.
Weber J. (2004), Einfuehrung in das Controlling, Verlag Schaeffer-Poeschel, Stuttgart, ss. 11–45.

188

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2018
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190
Tom XIX | Zeszyt 12 | Część II | ss. 189–200

Cezary Kąkol | cezarykakol@wp.pl
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Zakład Zarządzania
Bezpieczeństwem

Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych
na uczelniach jako instrument ograniczania
ryzyka odpowiedzialności karnej
Safety Management of Mass Events at Universities
as an Instrument to Reduce the Risk of Criminal Liability
Abstract: The article discusses the issues related to the requirements of the mass event organizer at the university, whose fulfillment is to reduce the risk of criminal liability. The basic statutory concepts were analyzed and the key regulation for the organizer excluding the necessity to
apply the law on the safety of mass events was discussed. The next part of the work presents the
4 stages of the organizer’s management activities, and also analyzed the event during the student event in Bydgoszcz in October 2015, which is an example of faulty security management.
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Wprowadzenie
Organizacja imprezy masowej na uczelni w wielu przypadkach stwarza ryzyko spowodowania takiego rodzaju naruszeń prawa, które skutkować mogą odpowiedzialnością karną organizatora. Z tego powodu podmiot, który decyduje się na zorganizowanie takiego
widowiska, powinien podjąć działania mające na celu ograniczenie tego ryzyka.
Właściwe zarządzanie bezpieczeństwem imprezy masowej ma doprowadzić do jednoczesnego osiągnięcia dwóch zasadniczych celów, tj. stanu bezpieczeństwa w ujęciu formalnym (spełnienia określonych wymogów i warunków ustawowych) oraz w ujęciu materialnym (realnego i odczuwalnego przez uczestników poczucia, że wydarzenie, w którym
biorą udział, jest wolne od zagrożeń, niebezpieczeństw dla ich życia, zdrowia, mienia itd.).
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S. Lipski stwierdza, że w zarządzaniu ryzykiem w toku imprez masowych istotnym
zagadnieniem jest przyjęcie przez organizatora spójnej koncepcji przeprowadzenia imprezy. Najważniejsze jest jednak posiadanie sprawnego systemu wczesnego ostrzegania
o ryzyku zagrażającym uczestnikom imprezy masowej [Lipski 2012, s. 289]. Najistotniejszym czynnikiem, mającym wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny związany
bezpośrednio z organizacją imprez masowych, są zagrożenia spowodowane przez ich
uczestników [Struniawski 2012, s. 368; Nepelski, Struniawski 2016, ss. 11–12].
Wydaje się, że w przypadku imprez masowych można mówić o tzw. negatywnej koncepcji ryzyka, które jest rozumiane jako zagrożenie, w tym wypadku zagrożenie odpowiedzialności karnej. Wówczas ryzyko oznacza możliwość nieosiągnięcia oczekiwanego
efektu [Jajuga 2009, s. 13]. Efektem jest tu osiągnięcie stanu bezpieczeństwa w ujęciu
formalnym i materialnym.
W niniejszym artykule podjęto próbę przedstawienia działań zarządczych, które
mają na celu ograniczenie ryzyka odpowiedzialności karnej w związku z organizacją
imprezy masowej. Ma temu służyć podejmowanie odpowiednich decyzji i realizowanie
działań prowadzących do osiągnięcia przez organizatora akceptowalnego poziomu ryzyka [Jajuga 2009, s. 15].

Rodzaje imprez masowych i zakres odpowiedzialności
ich organizatora za bezpieczeństwo
Na wstępie należy podkreślić, że nie każde wydarzenie o charakterze masowym stanowi imprezę masową. Również nie każda impreza masowa, która jest organizowana na
uczelni, musi spełniać rygory stawiane przez Ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych [Dz. U. z 2017 r., poz. 1160 ze zm.] – dalej „u.b.i.m.”.
Rozważania w powyższym zakresie należy rozpocząć od przybliżenia podstawowych pojęć z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych. Przepisy u.b.i.m. nie zawierają
definicji imprezy masowej, lecz definiują poszczególne, łącznie trzy, jej rodzaje.
Pierwszym rodzajem jest impreza masowa artystyczno-rozrywkowa. Według
art. 3 pkt 2 u.b.i.m. jest to impreza o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub
zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 m, która
ma się odbyć:
a) na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez
organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000;
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b) w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy

masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony
przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500.
Do tej kategorii zalicza się na przykład koncerty, dyskoteki, występy kabaretowe,
tzw. strefy kibica itd. [szerzej: Kąkol 2012, ss. 70–74].
Ze względu na przyjęte w art. 3 pkt 2 u.b.i.m. kryterium przedmiotowe nie są imprezami masowymi na przykład imprezy towarzyskie lub rodzinne (urodzinowe, imieninowe, weselne), religijne (np. pogrzeb, msza, procesja, pielgrzymka), społeczne (np. zjazd
partii politycznej, związku zawodowego) [Suski 2010, ss. 309–310; Gozdór 2008, s. 58].
Drugim rodzajem imprezy masowej, którą wyróżnia u.b.i.m., jest masowa impreza
sportowa. W świetle art. 3 pkt 3 u.b.i.m. ma ona na celu współzawodnictwo sportowe
lub popularyzowanie kultury fizycznej i jest organizowana na:
a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie
mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego
przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300;
b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000.
Do tej kategorii zalicza się zawody sportowe (np. siatkówkę, koszykówkę, boks), które nie stanowią meczu piłki nożnej, ponieważ ten rodzaj, trzeci, imprezy masowej jest
objęty definicją wskazaną w art. 3 pkt 4 u.b.i.m. Zgodnie z nią jest to masowa impreza
sportowa mająca na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowana
na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez
organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000 [szerzej:
Kąkol 2012, s. 74].
Mogłoby się wydawać, że spełnienie powyższych kryteriów w odniesieniu do każdego wydarzenia, w którym bierze albo może wziąć udział większa liczba osób, powoduje,
że mamy do czynienia z imprezą masową. Tak jednak nie jest, ponieważ ustawodawca
przewidział szereg, określonych dość kazuistycznie, wyłączeń. Dotyczy to na przykład
imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,
w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami
[art. 3 pkt 1 u.b.i.m.]. Niektórzy autorzy obejmują tym wyłączeniem również uczelnie
[Gozdór 2008, ss. 76–77; Dróżdż 2015, s. 38]
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Należy podkreślić, że warunkiem sine qua non skorzystania z ww. wyłączenia jest
zgodność rodzaju imprezy z przeznaczeniem obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć (np. film w kinie, koncert symfoniczny w filharmonii) [szerzej: Kąkol 2012, ss. 56–70].
Powyższe rozważania wskazują, że z punktu widzenia spełnienia wymogów definicyjnych centralnym podmiotem jest organizator. Jest to osoba prawna, osoba fizyczna
lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, przeprowadzająca
imprezę masową [art. 3 pkt 9 u.b.i.m.]. Z formalnego punktu widzenia nie przewidziano
tu żadnych ograniczeń podmiotowych. W piśmiennictwie przyjmuje się jednak, że tego
rodzaju ograniczenia należy dostrzegać na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego (karnego [Suski 2010, ss. 317–318; Kąkol 2012, ss. 107–111].
W art. 5 ust. 1 u.b.i.m. przyjęto zasadę odpowiedzialności organizatora, a nie innego
podmiotu, np. Policji, za bezpieczeństwo w czasie i miejscu imprezy masowej. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania, co
obejmuje spełnienie wymogów w zakresie:
a) zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie,
b) ochrony porządku publicznego,
c) zabezpieczenia pod względem medycznym,
d) zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze
służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności
przeciwpożarowymi i sanitarnymi [art. 5 ust. 2 u.b.i.m.].

Klauzula wyłączająca stosowanie przepisów ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych
Powyższe unormowania nie znajdują zastosowania do każdej imprezy masowej. Wyjątek
w tym względzie zawarto w art. 2 u.b.i.m. Może mieć on zastosowanie na przykład do imprez masowych organizowanych na uczelniach. Wówczas nie stosuje się rygorów u.b.i.m.,
przy czym nie chodzi tu o złagodzenie bądź ograniczenie wymogów, lecz o całkowite zaniechanie stosowania przepisów tego aktu prawnego. S. Parszowski i A. Kruczyński słusznie
wskazują, że nie można zakładać, że zwolnienie z obowiązku stosowania przepisów dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych oznacza automatycznie niższy poziom ryzyka
i mniejsze wymagania w zakresie bezpieczeństwa [Parszowski, Kruczyński 2015, ss. 14–15].
Wyróżnić należy trzy wymogi, które muszą zostać spełnione łącznie, aby impreza
masowa mogła skorzystać z klauzuli wyłączającej. Niespełnienie chociażby jednego
z nich powoduje konieczność respektowania w całości przepisów u.b.i.m. [Gozdór
2008, s. 50; Suski 2010, ss. 297–298; Kotowski, Kurzępa 2012, s. 21; Kąkol 2012, ss. 26–27;
Dróżdż 2015, ss. 8–9].
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Po pierwsze, impreza masowa powinna być bezpłatna. Udział nie może się wiązać na
przykład z koniecznością zakupu biletu, karty wstępu.
Po drugie, impreza masowa powinna zostać zorganizowana na terenie zamkniętym
będącym w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
Konstrukcja tego wymogu może nastręczać pewne problemy praktyczne. Analizie poddać należy poszczególne jego komponenty, które nie zostały zdefiniowane w u.b.i.m.,
lecz w innych aktach prawnych. Zakres pojęcia „teren zamknięty” wskazano w art. 3 pkt
15 u.b.i.m. Chodzi tu o teren zamknięty w rozumieniu przepisów prawa budowlanego
lub teren będący w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych m.in. przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego.
Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane [Dz. U. z 2017 r., poz. 1332
ze zm.] nie określają definicji terenu zamkniętego, lecz – w jej art. 3 pkt 15 – odsyłają
do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne [Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2101 ze zm.]. Zgodnie z jej art. 2 pkt 9 pod tym pojęciem rozumie się tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. Drugim pojęciem,
o którym jest mowa w art. 3 pkt 15 u.b.i.m., jest trwały zarząd. W myśl art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami [Dz. U. z 2018 r., poz. 121
ze zm.] jest to forma prawna władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną, a jej przedmiotem mogą być nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub
przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa. Zdaniem G. Gozdóra wyłączenie
z art. 2 u.b.i.m. – a minori ad maius – dotyczy także terenów, które są przedmiotem własności podmiotów wymienionych w art. 2 u.b.i.m., względnie zostały tym podmiotom
oddane w użytkowanie wieczyste [Gozdór 2008, s. 50].
Aktualnie wykaz jednostek, o których mowa w art. 2 u.b.i.m., znajduje się między innymi
w obwieszczeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie
wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego
lub przez niego nadzorowanych [M.P. poz. 194]. Wymieniono w nim z nazwy między innymi uniwersytety (np. Uniwersytet Zielonogórski), akademie, publiczne szkoły zawodowe,
a także uczelnie niepubliczne (np. Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi).
Po trzecie, organizatorem imprezy masowej powinna być jednostka organizacyjna
podległa, podporządkowana lub nadzorowana przez ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego. Nie może to być zatem na przykład samorząd studencki, grupa
studentów, stowarzyszenie, fundacja lub przedsiębiorca. Biorąc pod uwagę powyższe,
stwierdzić należy, że w przypadku uczelni organizatorem może być rektor. Rektor kieruje działalnością uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz, a w przypadku uczelni publicznej
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podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących uczelni, z wyjątkiem spraw
zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów uczelni lub kanclerza, np. dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie
uczelni [art. 66 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym, Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.]. Jednym z przejawów autonomii uczelni jest
norma zawarta w art. 227 ust. 1 i 2 ww. ustawy, która nakazuje rektorowi dbanie o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni. Teren uczelni określa rektor w porozumieniu z właściwym organem samorządu terytorialnego.
W kontekście tego wymogu warto odwołać się do aktualnego na gruncie u.b.i.m.
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 marca 2006 r., sygn. VI SA/
/Wa 878/05, który jest szczególnie istotny w przypadku organizacji imprez masowych na
uczelniach. W orzeczeniu tym wskazano między innymi, że w przypadku imprezy masowej odbywającej się na terenie osiedla studenckiego nie można było wyłączyć stosowania ówcześnie obowiązującej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z 1997 r.
Sąd przyjął wówczas, że samorząd studencki nie jest jednostką podporządkowaną. Sąd
podkreślił w wyroku, że w rozpoznawanej sprawie organizatorem imprezy nie były władze jednego z uniwersytetów, lecz samorząd studencki, w stosunku do którego właściwy minister nie posiada kompetencji, o których była mowa w art. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z 1997 r. W dalszej części wyroku Sąd uznał, że samorządy
studenckie, na co wskazuje określenie „samorząd”, są jednostkami działającymi niezależnie, według swojego regulaminu oraz w granicach prawa i określonych kompetencji.
Minister właściwy do spraw oświaty oraz właściwa uczelnia mogą jedynie w stosunku
do nich sprawować pewne funkcje nadzorcze, w żadnym jednak razie nie można mówić
o podległości czy podporządkowaniu. Teren osiedla studenckiego nie ma przymiotu
terenu zamkniętego, dlatego w przypadku imprezy masowej odbywającej się na jego
terenie nie można wyłączyć stosowania ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Tryb zarządzania działaniami legalizującymi
imprezę masową
Przyjmuje się, że zarządzanie ryzykiem podmiotu obejmuje następujące etapy: 1) identyfikację ryzyka, 2) pomiar ryzyka, 3) sterowanie ryzykiem, 4) monitorowanie i kontrolę
ryzyka [Jajuga 2009, s. 15].
Traktując ww. schemat jako punkt wyjścia rozważań odnośnie do zarządzania bezpieczeństwem imprezy masowej, można stworzyć – uwzględniając specyfikę takich wydarzeń oraz ich otoczenie prawne – schemat działania organizatora, który ma doprowadzić do osiągnięcia formalnego i materialnego stanu bezpieczeństwa.
194

Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych na uczelniach jako instrument
ograniczania ryzyka odpowiedzialności karnej

W pierwszej kolejności konieczne staje się ustalenie charakteru prawnego planowanego wydarzenia na uczelni, np. juwenaliów. Identyfikacja w tym zakresie powinna
w pierwszej kolejności przynieść odpowiedź na pytanie: czy mamy do czynienia z imprezą masową? Negatywna odpowiedź dezaktualizuje konieczność realizacji dalszych etapów. Takie ustalenie nie oznacza jednak, że organizator imprezy niemasowej nie może
ponieść odpowiedzialności na przykład z k.k. Z tego punktu widzenia ryzyko generować
może fakt, że ustawodawca nie określił żadnych wymogów z zakresu bezpieczeństwa
lub porządku publicznego, jakie musi spełnić organizator imprezy niemasowej.
W razie ustalenia, że określone wydarzenie na uczelni wypełnia znamiona imprezy masowej, przejść należy do kolejnego, drugiego, etapu analitycznego. Chodzi w nim
o identyfikację charakteru imprezy masowej pod kątem konieczności albo braku konieczności stosowania przepisów u.b.i.m. Jak już wcześniej zauważono, nie stosuje się
przepisów tej ustawy, gdy łącznie spełnione zostaną przesłanki określone w jej art. 2.
Również w takiej sytuacji ustawodawca nie zdecydował się sformułować alternatywnych wymogów dla imprezy masowej korzystającej z ww. klauzuli. Należy jednak zastrzec, że nie wyłącza to uprawnienia władz uczelni do wewnętrznego określenia własnych wymogów bezpieczeństwa.
Posługując się przykładem juwenaliów, zauważyć należy, że na przykład zamiar pobierania opłat od studentów, zorganizowania imprezy nie na terenie uczelni albo przez
samorząd studencki, nie pozwala na skorzystanie z dobrodziejstwa art. 2 u.b.i.m.
Trzeci etap działań organizatora jest najbardziej sformalizowany i obejmuje szereg
obowiązków organizatora o charakterze organizacyjnym, technicznym i administracyjnoprawnym.
Pierwszorzędną czynnością, którą powinien podjąć organizator w ramach tego
etapu, jest wystąpienie – zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 u.b.i.m. – do właściwego dla
miejsca planowanej imprezy masowej organu gminy (wójt, burmistrz lub prezydent
miasta) z wnioskiem o wydanie zezwolenia na jej przeprowadzenie. Należy podkreślić,
że de lege lata nie ma możliwości wydania zezwolenia z urzędu, tj. z własnej inicjatywy
organu [Kąkol 2013, s. 58]. Do wniosku należy załączyć szereg dokumentów i informacji, które zostały wskazane w art. 26 ust. 1 u.b.i.m. (np. graficzny plan obiektu (terenu),
na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, instrukcję
przeciwpożarową, informację o liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, o osobie
wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jej dane). Wniosek powinien zostać złożony, co do zasady, co najmniej 30 dni przed planowanym terminem
przeprowadzenia imprezy masowej. W terminie tym organizator powinien również
skierować wniosek do właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży
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Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora
sanitarnego o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.
Wypełnienie powyższych obowiązków, w tym tego najważniejszego, tj. złożenia
wniosku o wydanie zezwolenia, nie uprawnia do przeprowadzenia imprezy masowej.
Uprawnienie takie aktualizuje się dopiero, gdy organ gminy wyda zezwolenie (forma
decyzji administracyjnej).
A. Chlebowska trafnie zauważa, że nieprzestrzeganie przez organizatora ww. terminu
30 dni nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji, w szczególności nie może stanowić samodzielnej podstawy odmowy wydania zezwolenia [Chlebowska 2011, s. 24].
Pomijając w tym miejscu szczegółowe rozważania w powyższym zakresie, podkreślić
należy, że wydając zezwolenie organ gminy wskazuje w nim: nazwę organizatora, rodzaj
i nazwę imprezy masowej, a także warunki przeprowadzenia imprezy masowej. Warunki
te zostały przykładowo wskazane w art. 29 ust. 2 pkt 4 u.b.i.m. Zalicza się do nich: miejsce przeprowadzenia imprezy masowej, czas jej rozpoczęcia i zakończenia, maksymalną
liczbę osób, które mogą w niej uczestniczyć, liczbę członków służby porządkowej oraz
służby informacyjnej, a także informację o zainstalowaniu urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk (tzw. monitoring). E. Ura i S. Pieprzny podkreślają, że ww. decyzja jest decyzją
związaną, a więc taką, która przy istnieniu okoliczności faktycznych uzasadniających
wydanie zezwolenia, przy braku przesłanek negatywnych, winna skutkować wydaniem
zezwolenia [Ura, Pieprzny 2012, ss. 21–22].

Zakres odpowiedzialności karnej organizatora
imprezy masowej
Jak już zasygnalizowano, wadliwe zarządzanie bezpieczeństwem imprezy masowej naraża organizatora na odpowiedzialność karną między innymi za przestępstwa określone
w u.b.i.m.
Przestępstwa, których sprawcą może być organizator imprezy masowej, zostały
określone w art. 58 ust. 1 i 2 u.b.i.m. Odpowiedzialność karna przewidziana w tych przepisach jest wyłączona w przypadku imprezy masowej, co do której spełniono wymogi
klauzuli z art. 2 u.b.i.m. [Kąkol 2012, s. 521].
W przypadku imprezy masowej na terenie uczelni, która jest organizowana bez wymaganego zezwolenia, sprawca podlega odpowiedzialności karnej za przestępstwo
określone w art. 58 ust. 1 in principio u.b.i.m. Jeżeli natomiast organizator uzyskał zezwolenie, lecz przeprowadza je niezgodnie z określonymi w nim warunkami (np. w inny
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dzień, w innym miejscu, z przekroczeniem maksymalnej liczby uczestników), wówczas
odpowiada karnie za przestępstwo popełnione w art. 58 ust. 1 in medio u.b.i.m. Warto
zauważyć, że sankcja karna za ww. przestępstwa jest stosunkowo surowa i cechuje się
dużą rozpiętością. Sprawca w obu przypadkach podlega takim samym karom, tj. grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Zdaniem M. Gałązki uzasadnienia dla tej rozpiętości
można by poszukiwać w dużym zróżnicowaniu społecznej szkodliwości czynów wyczerpujących znamiona przestępstwa. Z drugiej jednak strony, tak szerokie granice nie tylko
sankcji, ale i dyspozycji przepisu karnego prowadzą raczej do wniosku o jego niewystarczającej określoności [Gałązka 2010, s. 58].
Niezależnie od tego, czy organizator dysponuje zezwoleniem, czy nie, organizowana
przez niego impreza masowa może wykazywać określone deficyty w zakresie bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Jeżeli organizator nie zachowuje wymogów określonych
w art. 5 ust. 2 u.b.i.m. (np. zapewnienie bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie, zabezpieczenia pod względem medycznym) lub w art. 6 ust. 1 u.b.i.m. (np. zapewnienie
udziału służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa, zapewnienie sprzętu ratowniczego i gaśniczego oraz środków gaśniczych niezbędnych do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych), podlega odpowiedzialności karnej określonej w art. 58 ust. 2 u.b.i.m.
Zagrożenie karne jest w przypadku tego występku zdecydowanie łagodniejsze. Sprawca
podlega wyłącznie grzywnie, która nie może być mniejsza niż 180 stawek dziennych.
Wszystkie wskazane przestępstwa w u.b.i.m. mają charakter formalny, ponieważ zostają popełnione poprzez określone w tych przepisach zachowanie (najczęściej zaniechanie) organizatora. Nie jest wymagane spowodowanie przez sprawcę jakiegokolwiek
skutku, np. stanu zagrożenia dla uczestników imprezy masowej, podjęcia działań przez
Policję. Ta okoliczność skłania do tezy, że celem kryminalizacji zachowań opisanych
w ww. przepisach jest swoista prewencja, oparta na penalizacji zachowań na przedpolu
naruszenia dóbr prawnych, które chronią przepisy u.b.i.m.
Przestępstwa, o których mowa powyżej, mogą zostać popełnione wyłącznie umyślnie. W grę wchodzą obie postacie zamiaru, tj. bezpośredni (sprawca chce popełnić czyn
zabroniony) i ewentualny (sprawca, przewidując możliwość popełnienia czynu zabronionego, godzi się na to) [art. 9 § 1 k.k.]. Jeżeli formalne deficyty w zakresie bezpieczeństwa wynikają z nieumyślnego zachowania organizatora, nie ma możliwości pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej za ww. występki. Nieumyślność zachodzi, gdy
sprawca, nie mając zamiaru popełnienia czynu zabronionego, popełnia go, jednak na
skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć [art. 9 § 2 k.k.].
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W ostatnich latach najbardziej jaskrawym, a jednocześnie tragicznym przykładem
niewłaściwego zarządzania bezpieczeństwem imprezy masowej jest organizacja imprezy masowej artystyczno-rozrywkowek pod nazwą „Start Party” w Bydgoszczy w nocy
z 14 na 15 października 2015 r. Miała ona miejsce w dwóch budynkach uniwersytetu
połączonych przeszklonym łącznikiem naziemnym. Według ustalonego przez organy ścigania stanu faktycznego przy wejściu pobierano opłatę i nie wydawano biletów.
W imprezie wzięło udział około 1200 osób. W jej toku narastały oznaki przeludnienia,
w szczególności w ww. łączniku. Wejście do budynku było jednocześnie jedynym wyjściem. W wyniku pogłębiania się tej niebezpiecznej sytuacji 3 uczestników poniosło
śmierć na skutek obrzęku mózgu wskutek niedotlenienia związanego z naciskiem na
klatkę piersiową, a 11 uczestników odniosło tzw. średnie lub lekkie obrażenia ciała.
Z poczynionych przez organy ścigania ustaleń wynika, że na przeprowadzenie imprezy masowej nie uzyskano zezwolenia i nie dopełniono innych wymogów z u.b.i.m.
(np. zabezpieczenia medycznego, odpowiedniej służby porządkowej i informacyjnej).
Przeprowadzone w tej sprawie śledztwo doprowadziło do skierowania aktu oskarżenia przeciwko 4 osobom, tj. Przewodniczącej Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego (o przestępstwo sprowadzenia stanu powszechnie niebezpiecznego dla życia lub
zdrowia wielu osób z art. 165 § 2 i 4 k.k. w zw. z art. 58 ust. 1 u.b.i.m.), Rektorowi (o przestępstwo tzw. nadużycia władzy przez funkcjonariusza publicznego z art. 231 § 3 k.k.),
Prorektorowi ds. Dydaktycznych i Studenckich (o przestępstwo z art. 231 § 3 k.k.) i dowódcy ochrony imprezy „Start Party” (o przestępstwo art. 165 § 2 i 4 k.k.).

Zakończenie
Powyższe rozważania, a także przytoczony przykład imprezy masowej z Bydgoszczy, prowadzą do wniosku, że niewłaściwe zarządzanie bezpieczeństwem imprezy masowej prowadzić może nie tylko do naruszenia wymogów formalnych bezpieczeństwa, ale również stworzenia realnych sytuacji niebezpiecznych, które mogą grozić spowodowaniem
obrażeń ciała, a nawet śmiercią.
Dążenie do ograniczenia ryzyka odpowiedzialności karnej organizatora imprezy na
uczelni powinno uwzględniać charakter prawny takiego wydarzenia oraz okoliczności,
w jakich będzie się ono odbywać. W razie konieczności stosowania przepisów u.b.i.m.
należy zadbać przede wszystkim o uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy
masowej, a następnie respektować określone w nim i w u.b.i.m. warunki oraz wymogi
bezpieczeństwa.
W przypadku imprezy organizowanej na uczelni, która korzysta z dobrodziejstwa art.
2 u.b.i.m., sytuacja jest o tyle skomplikowana, że ustawodawca nie przewiduje żadnych
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wymogów bezpieczeństwa, które organizator ma obowiązek zachować. Stąd postulować
należy, aby w takich przypadkach, pomimo braku nakazu, rozważyć wdrożenie przynajmniej niektórych rozwiązań z u.b.i.m., których zadaniem jest stworzenie bezpiecznego
i wolnego od zagrożeń widowiska artystyczno-rozrywkowego albo sportowego.

Bibliografia
Chlebowska A. (2011), Prawna reglamentacja sportowych imprez masowych [w:] A.J. Szwarc,
Prawne problemy sportu żużlowego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Dróżdż M. (2015), Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
Gałązka M. (2010), Granice odpowiedzialności karnej w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, „Państwo i Prawo”, z. 5.
Gozdór G. (2009), Bezpieczeństwo imprez masowych, C.H. Beck, Warszawa.
Jajuga K. (red.) (2009), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PAN, Warszawa.
Kąkol C. (2012), Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
Kąkol C. (2013), Przesłanki odpowiedzialności karnej za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków a zadania organów wydających decyzje w sprawach imprez masowych [w:]
M. Trombski, B. Kosowski, Współczesny wymiar bezpieczeństwa w aspekcie zmienności zagrożeń.
Bezpieczeństwo 2012, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Katowice.
Kotowski W., Kurzępa B. (2012), Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, Difin, Warszawa.
Nepelski M., Struniawski J. (2016), Organizator imprezy masowej i zgromadzenia publicznego
[w:] Nepelski M., Struniawski J., Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń
publicznych. Wymiar organizacyjno-praktyczny, WSPol, Szczytno.
Lipski S. (2012), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem zagrożeń imprez masowych [w:] E. Ura, S. Pieprzny,
Bezpieczeństwo imprez masowych, RS Druk, Rzeszów.

199

Cezary Kąkol

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez
niego nadzorowanych (M.P. poz. 194).
Parszowski S., Kruczyński A. (2015), Imprezy masowe. Organizacja. Bezpieczeństwo. Dobre praktyki, Difin, Warszawa.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101
ze zm.).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 ze zm.).
Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121
ze zm.).
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.).
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1160
ze zm.).
Struniawski J. (2012), Czynniki warunkujące bezpieczeństwo imprez masowych [w:] M. Sitek,
W. Bednarek (red.), Krajobraz po Mistrzostwach Europy 2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Józefów.
Suski P. (2010), Zgromadzenia i imprezy masowe, Lexis Nexis, Warszawa.
Ura E., Pieprzny S. (2012), Udział organów administracji publicznej w zabezpieczeniu imprez masowych [w:] E. Ura., S. Pieprzny, Bezpieczeństwo imprez masowych, RS Druk, Rzeszów.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 marca 2006 r., sygn. VI SA/Wa 878/05.

200

Część III

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2018
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190
Tom XIX | Zeszyt 12 | Część II | ss. 203–217

Janina Stankiewicz | j.stankiewicz@wez.uz.zgora.pl
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania

Patrycja Łychmus | p.lychmus@wez.uz.zgora.pl
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania

Hanna Bortnowska |

h.bortnowska@wez.uz.zgora.pl

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bierność członków organizacji non profit
jako przyczynek do badań nad ich satysfakcją
i oczekiwaniami (studium przypadku)
Passivity of Nonprofit Organization’s Members
as a Contribution to Research on their Satisfaction
and Expectations (Case Study)
Abstract: Nonprofit organizations are an important element of contemporary socio-economic life. Their importance in Poland is constantly growing. The number of publications
dealing with issues related to their functioning is also rising. This article is a part of this
trend. The subject of the research and reflection presented is the Association of Friends of
People with Down Syndrome in Zielona Gora, struggling with problems resulting from the
passive and even claiming attitude of their members. As a result, only a small number of
people worked for the common good, gradually losing enthusiasm and motivation. Such
a situation prompted them to look for the reasons of the lack of initiative of the other participants of that entity as well as their needs. The aim of the article is to recognize the state
of satisfaction of members of the Association, as well as their ideas for meeting their expectations. To achieve it, an analysis of the available literature and surveys were carried out.
Key words: nonprofit organization, association, satisfaction, expectations, passive attitude
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Wprowadzenie
Organizacje non profit (obywatelskie, pozarządowe, trzeciego sektora) powstają z inicjatywy pojedynczych osób lub ich grup i działają dzięki zasobom finansowym, rzeczowym członków, donatorów, a także dzięki pracy pracowników (w tym wolontariuszy),
a nawet beneficjentów, zwykle wykonywanej pro publico bono. Występują one w różnych formach prawnych, np. jako fundacje czy stowarzyszenia [Grzelońska 2011; por.
Iwankiewicz-Rak 2004; Kawa, Opar 2015; Mitchell 2015; Salamon, Anheier 1992; Werker,
Ahmed 2008], w różnych obszarach – sportu, turystyki, rekreacji, hobby, kultury i sztuki, edukacji i wychowania, ochrony zdrowia, usług socjalnych i pomocy społecznej etc.
Liczne pozycje w światowej literaturze przedmiotu poświęcone problematyce organizacji trzeciego sektora potwierdzają, że są one ważnym i trwałym elementem współczesnego życia społeczno-gospodarczego. Co więcej, znaczenie tego sektora stale wzrasta, zarówno w Polsce [Grzelońska 2011; Kawa, Opar 2015], jak i za granicą [Schmidt 2010].
Intensywny rozwój sektora jednostek pozarządowych w naszym kraju to efekt między
innymi realizacji ich podstawowej funkcji, jaką jest pośredniczenie między poszczególnymi grupami społecznymi a państwem oraz rynkiem, w świadczeniu usług społecznych
oraz w realizacji celów społecznie użytecznych [Schmidt 2010]. Ich istnienie i rozwój jest
też rezultatem przestrzegania zasady subsydiarności, obowiązującej w krajach o gospodarce rynkowej, i wynika między innymi z konieczności przezwyciężania słabości rynku
i państwa w zakresie dostarczania społeczeństwu dóbr zbiorowych, możliwości szybkiego
i trafnego reagowania na zmiany strukturalne w popycie i podaży usług społecznych i rozwijania wolontariatu [Golinowska 1999; por. Helmig, Ingerfurth, Pinz 2014; Huczek 2014;
Pryor 2012]. Tak było w przypadku Stowarzyszenia Przyjaciół Osób z Zespołem Downa
w Zielonej Górze (SPOzZD). Stało się ono przedmiotem badań autorek niniejszej publikacji.
Badana organizacja działa w obszarze ochrony zdrowia, usług socjalnych i pomocy
społecznej. Funkcjonuje w oparciu o skromne środki finansowe, gdyż jest podmiotem
samofinansującym się. Fundusze pochodzą z różnych źródeł: składek członkowskich
(ustalonych na minimalnym poziomie, ze względu na nierzadko trudną sytuację materialną rodzin, w których urodziły się niepełnosprawne dzieci), projektów dedykowanych
organizacjom pozarządowym (np. z urzędu miasta, urzędu marszałkowskiego, ROPS),
akcji charytatywnych, imprez skierowanych do organizacji społecznych itp. Aktywność
w tych obszarach wymaga od członków Stowarzyszenia poświęcenia czasu prywatnego, rozwijania kompetencji związanych z wyszukiwaniem i opracowywaniem projektów, pogłębiania wiedzy merytorycznej z zakresu form rehabilitacji, wsparcia rozwoju
osób niepełnosprawnych, poszukiwania możliwości ich finansowania itp. Na podstawie
wywiadów nieformalnych z przedstawicielami Stowarzyszenia stwierdzono jednak, że
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większość członków nie przejawiała w ostatnim okresie (co najmniej dwuletnim) chęci do działania. Prezentowali oni postawę bierną, a nawet roszczeniową. Ich brak zaangażowania doprowadził do sytuacji, w której niemal wszystkie działania związane
z funkcjonowaniem badanej organizacji były realizowane przez prezesa i jego zastępcę,
a pozostali interesariusze wewnętrzni nie przejawiali własnej inicjatywy. W prace Stowarzyszenia włączali się tylko na wyraźną i nie pozostawiającą pola do dyskusji „prośbę” zarządu. Apele o wskazanie źródeł braku motywacji nie odnosiły skutku. Dlatego
przedstawiciele kadry kierowniczej podjęli dwie decyzje: skrócili swoją kadencję z 4 do
2 lat (w związku z tym kończyła się ona w maju 2017 r.) oraz poprosili autorki niniejszego
opracowania o analizę zaistniałej sytuacji. W trakcie wywiadów swobodnych stwierdzono między innymi potrzebę badań satysfakcji i oczekiwań członków SPOzZD.
Celem artykułu jest poznanie stanu satysfakcji członków Stowarzyszenia Przyjaciół Osób
z Zespołem Downa w Zielonej Górze, a także ich pomysłów na realizację swoich oczekiwań.

Zasoby ludzkie w podmiotach non profit i role ich członków
Organizacje non profit charakteryzuje, m.in. to, że nie dysponują one zasobami finansowymi i rzeczowymi lub posiadają je w ograniczonych ilościach. Podstawowym zasobem
jest personel [por.: Bussell, Forbes 2002, Rodwell, Teo 2008, Schmidt 2010]. Funkcjonują,
nie tylko dzięki społecznemu zaangażowaniu członków, działaczy tworzących rady programowe, wolontariuszy, ale także – dzięki płatnym pracownikom [Stankiewicz, Seiler,
Bortnowska 2017]. Realizacja działalności statutowej organizacji pozarządowych, niejednokrotnie wiąże się z koniecznością korzystania z nieodpłatnej pracy ochotników, bazowania na ich entuzjazmie i zaangażowaniu w pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
Członkowie organizacji non profit funkcjonują w nich w różnych rolach. W niniejszych
rozważaniach najistotniejszymi są dwie: pracowników (płatnych, niepłatnych) i klientów
(beneficjentów). Patrząc z perspektywy funkcji pełnionej przez pracownika, dostrzegamy
kolejną dualizację ról: wyróżniamy osoby pełniące funkcje menedżerskie (np. zarząd) i te,
które im podlegają. Role te mają niestały charakter, co oznacza, że odgrywające je jednostki, w zależności od ustaleń zawartych w statucie, co pewien czas mogą się zmieniać.
Osoby wchodzące w skład zarządu, pełniąc funkcje kierownicze, planują i organizują działania podmiotu (dbając, by były zgodne z jej misją i z prawem), są odpowiedzialne za fundrising, kierują zasobami ludzkimi, reprezentują podmiot w kontaktach
zewnętrznych itp. Ich uprawnienia do kierowania są „nadawane” w drodze głosowania. Bywają organizacje non profit zarządzane przez specjalnie do tego powołanych
fachowców – opłacanych menedżerów, których działanie jest nadzorowane przez
ciała reprezentujące członków, bądź przez szersze grono interesariuszy. Są też i takie,
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którymi kieruje się „bardziej amatorsko”, a zarząd wybiera się spośród członków organizacji lub jej interesariuszy [Grzelońska 2011]. Konsekwencją ostatniego z rozwiązań może
być to, że przedstawiciele kadry zarządzającej nie mają potrzebnej wiedzy i umiejętności
menedżerskich. Taka sytuacja stwarza pewne komplikacje. Wynikają one, z jednej strony,
z deficytów kompetencyjnych u zarządzających, z drugiej – z niejednoznaczności relacji
istniejących między tymi osobami a pozostałymi członkami. W badanym Stowarzyszeniu
zaobserwowano przedstawione trudności. Stały się one początkiem zdarzeń, które finalnie doprowadziły do decyzji przedstawicieli Zarządu o przeprowadzeniu badań empirycznych dotyczących satysfakcji i oczekiwań jego członków.

Charakterystyka badanego Stowarzyszenia
Badanie empiryczne zrealizowano w Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób z Zespołem Downa.
Funkcjonuje ono w Zielonej Górze od 1999 r. i zrzesza ponad 50 rodzin. Obszarem jego
działania jest województwo lubuskie.
Stowarzyszenie powstało w wyniku rosnących potrzeb rodziców dzieci z zespołem
Downa związanych z dbaniem o ich zdrowie. Stwierdzili oni, że tylko zinstytucjonalizowanie ich działalności pozwoli na pełne korzystanie z praw i przywilejów, ułatwi zdobywanie funduszy na potrzebne formy wsparcia.
Celem Stowarzyszenia jest udzielanie osobom niepełnosprawnym pomocy we
wszystkich dziedzinach życia. Opieką objęto nie tylko dzieci i młodzież z zespołem
Downa, ich rodziny lub prawnych opiekunów, ale także osoby zagrożone marginalizacją
i wykluczeniem społecznym. Organizacja promuje ideę wspierania niezależności i nauczania samodzielności osób niepełnosprawnych oraz dąży do zwiększenia ich udziału
w życiu społecznym. Osoby działające na jej rzecz chcą poprawić wizerunek ludzi dotkniętych zespołem Downa i ukazać ich przez pryzmat szeroko rozumianej aktywności.
Działalność statutowa obejmuje między innymi organizację: zajęć rehabilitacyjnych,
terapeutycznych, edukacyjnych, a także przedsięwzięć kulturalnych, integracyjnych
i rekreacyjnych. Uczestniczą w nich nie tylko osoby z zespołem Downa, ale także ich
najbliżsi i osoby zaprzyjaźnione. W 2015 r. Stowarzyszenie powołało Grupę Wsparcia dla
Rodziców Osób z Zespołem Downa. Tak szeroki zakres pomocy stwarza podopiecznym
Stowarzyszenia szansę nie tylko na wielokierunkowy rozwój, ale też skutecznie włącza
ich w życie społeczne, podnosząc poczucie własnej wartości. Wymaga jednak zaangażowanej pracy społecznej wszystkich członków.
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Satysfakcja członków organizacji non profit – dwie
perspektywy
Po konsultacjach ze specjalistą z zakresu zarządzania potencjałem społecznym organizacji
uznano, że priorytetowym przedmiotem badań będzie satysfakcja członków Stowarzyszenia.
Stwierdzono bowiem, że zgodnie z teorią autodeterminacji Ryana i Deciego [2000] spontaniczne wykorzystanie w organizacji indywidualnych możliwości i potencjału jest w dużej mierze zmienną osobową, zależną także od czynników sytuacyjnych. Zdaniem wspomnianych
autorów czynnikiem wspierającym funkcjonowanie jednostek jest ich naturalne dążenie do
samodoskonalenia, przejawiające się w zaspokajaniu potrzeb: rozwoju kompetencji, relacji
społecznych i autonomii, w następstwie czego jednostka odczuwa satysfakcję. Możliwości
zaspokojenia tych potrzeb podlegają wpływowi czynników sytuacyjnych, które powodują
uruchomienie motywacji zewnętrznej (w zakresie której, ze względu na specyfikę funkcjonowania analizowanego Stowarzyszenia, istnieją znaczne ograniczenia) lub wewnętrznej
(wykorzystującej naturalną tendencję jednostek do poszukiwania nowości, wyzwań, doskonalenia, opartą na entuzjazmie, pasji i zainteresowaniach) [Chrupała-Pniak 2012].
Przypomnijmy, że członkowie organizacji non profit, w tym niektórych stowarzyszeń, pełnią jednocześnie dwie role: pracowników i klientów. Stąd konieczne jest dokonanie analizy pojęcia satysfakcji z obu tych perspektyw.
W Słowniku Języka Polskiego PWN odnajdujemy ogólnikowe stwierdzenie, że satysfakcja
to między innymi: „uczucie przyjemności i zadowolenia z czegoś” [https://sjp.pwn.pl/szukaj/
satysfakcja.html, dostęp: 31.10.2018]. Jest odczuciem, które można stopniować [Gołąb-Andrzejak, Badzińska 2015], kategorią w znacznej mierze subiektywną, warunkowaną percepcją poszczególnych jednostek. Specyficzne dla konkretnych osób oczekiwania oraz ich indywidualne systemy wartości sprawiają, że nie można zaprojektować uniwersalnych działań,
ukierunkowanych na zwiększenie natężenia pozytywnych uczuć [por. Fiech, Mudyń 2011].
W definicjach terminu „satysfakcja” prezentowanych przez różnych autorów [np. Aziri 2011; Bakotić 2016; Bańka 2002; Białas, Litwin 2013; Locke 1976; Parvin, Kabir 2011; Saari,
Judge 2004; Schulz, Schulz 2002] akcentuje się dwa aspekty: emocjonalny oraz poznawczy [Zalewska 2003; por. Brief, Weiss 2002]. Pierwszy (emocjonalny) dotyczy tego, jak
bardzo jednostka lubi swoją pracę. Tak ujmuje satysfakcję między innymi Bańka [2002,
s. 329], który stwierdza, że jest ona „uczuciową reakcją przyjemności lub przykrości, doznawaną w związku z wykonywaniem określonych zadań, funkcji oraz ról”, oraz Lewicka
[2010, s. 52], która przyjmuje, że jest ona wyrazem pozytywnego stosunku pracowników
do powierzonych im obowiązków, współpracowników oraz środowiska pracy, i towarzyszy jemu uczucie zadowolenia”. Zdaniem Jarosa [2005, s. 90] satysfakcja w pracy oznacza wówczas „samopoczucie w pracy” lub „doświadczane uczucia wobec pracy”. Takie
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rozumienie satysfakcji, w odniesieniu do badanych członków Stowarzyszenia, może
być nieadekwatne. Bywa, że rodzice/opiekunowie, ze względu na specyficzną sytuację
związaną z chorobą dziecka, traktują trud podejmowania działań związanych z poprawą
ich egzystencji jako nieuniknioną konieczność, która kojarzy się bardziej z poczuciem
niesprawiedliwości, niezrozumienia i „walki o lepszy byt”. W takim kontekście trudno
wymagać od nich, by odczuwali zadowolenie z własnych działań.
W drugim aspekcie analizowanego terminu (poznawczym) eksponuje się to, co jednostka myśli i jak ocenia swoją pracę; czy postrzega ją jako korzystną, czy też nie [Jaros 2005, s. 90]. Zalewska [2007, za: Lubrańska 2013] stwierdza, że ten aspekt wyrażany
jest w postaci sądów wartościująco-poznawczych, odnoszących się do ogólnej satysfakcji
z pracy (ocena pracy jako całości) lub z poszczególnych jej składników (treści pracy, struktury nagród, relacji ze współpracownikami, możliwości rozwoju etc.). Oba wymienione
aspekty połączył między innymi Berry [1998, za: Sowińska 2014], dla którego zadowolenie
z pracy jest postawą (oznaczającą stan wewnętrzny), czyli oceną wyrażaną w postaci reakcji afektywnych i sądów poznawczych dotyczących tego, w jakim stopniu wykonywana praca jest (nie)korzystna dla danej osoby. W przypadku przyjęcia takiej perspektywy
zasadna wydaje się identyfikacja oczekiwań członków Stowarzyszenia. Rozpoznanie tych
oczekiwań i w pewnej części zaspokojenie spowoduje wzrost satysfakcji, pozytywnie rezonując z ich inicjatywą. Stąd też uwzględniono to w badaniach własnych.
Rozpatrując postawy członków Stowarzyszenia z perspektywy pełnionych przez nich
ról klientów, zaznaczmy, że satysfakcja klienta może być również ujmowana w aspekcie emocjonalnym i poznawczym. Uwzględniając pierwszy, można uznać, podobnie jak
Bednarska-Olejniczak [2010, s. 115; por. Hill, Aleksander 2003, s. 11], że satysfakcja oznacza
„odczuwane przez niego (klienta – przyp. aut.) zadowolenie z produktu lub usługi” lub szerzej – jak piszą Woodruff i Gardinal [1996, s. 95; por. Marciniak 2000; Mazurek-Łopacińska
2003] – pozytywne/negatywne odczucie klienta związane „z wartością, którą otrzymał
jako rezultat skorzystania z określonej oferty produktowej w specyficznej sytuacji. Odczucie to może być bezpośrednią reakcją na korzystanie z produktu lub całkowitą reakcją na
serię doświadczonych sytuacji”. Jest ono subiektywne i uzależnione od cech osobowych
klienta, ponieważ każdy z nich inaczej odczuwa i ma inne wymagania dotyczące produktu/usługi [Grupa 2012, s. 486]. Uwzględniając aspekt poznawczy analizowanego pojęcia,
Drapińska [2011, s. 168] definiuje satysfakcję klienta jako subiektywną oceną dokonaną
„na podstawie porównania otrzymanego produktu (usługi) z oczekiwaniami związanymi
z tym produktem”. W odniesieniu do satysfakcji członków Stowarzyszenia to podejście generuje konieczność zbadania nie tylko ich oczekiwań (co wynika z pełnienia przez nich roli
„klientów”), ale również oceny oferowanych przez nich do tej pory „usług” (z perspektywy
usługodawców lub kreatorów oferty). Dlatego także ten aspekt podjęto w badaniach.
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Metodyka badań własnych
Badania satysfakcji osób zrzeszonych w SPOzZD przeprowadzono dwuetapowo. Celem
pierwszego była rekonstrukcja mechanizmu generującego ich (nie)zadowolenie, natomiast drugi służył zebraniu informacji dotyczących oceny poziomu ich satysfakcji oraz
oczekiwań. Zastosowano nie tylko metody jakościowe (wywiady), ale i ilościowe (ankietę).
W trakcie eksploracji (etap pierwszy) w lutym 2017 r. przeprowadzono wywiady pogłębione, swobodne, indywidualne i grupowe. Zrealizowano je z kluczowymi informatorami – członkami zarządu (prezesem i jego zastępcą). Celem rozmów było dokonanie
diagnozy kluczowych obszarów funkcjonowania organizacji wraz z ich newralgicznymi punktami, mogącymi mieć wpływ na przejawianie niepożądanych postaw przez
członków Stowarzyszenia. Wywiady przeprowadzono w dwóch cyklach. W pierwszym
rozmawiano z każdym z informatorów osobno, w drugim – obie osoby jednocześnie
brały udział w wywiadzie. Takie postępowanie pozwoliło uzyskać cenne informacje bez
ryzyka, że nastąpi zjawisko autocenzury (dzięki wywiadom indywidualnym), ale też wykorzystać efekt synergii wzbogacający dokonane spostrzeżenia i formułowane wnioski
o dodatkowe refleksje, pojawiające się w trakcie wywiadu zbiorowego.
W wywiadach swobodnych tego etapu, przeprowadzonych z wybranymi członkami
Stowarzyszenia spoza zarządu, koncentrowano się na zagadnieniach związanych z dotychczasowymi efektami działalności analizowanej organizacji w odniesieniu do posiadanych zasobów. Analizowano też zaangażowanie osób zrzeszonych w SPOzZD. Dodajmy, że
punktem centralnym tych wywiadów były pytania o potencjalne źródła (nie)zadowolenia
członków Stowarzyszenia z jego działalności, które wiązały się między innymi ze stopniem
zaspokojenia ich potrzeb oraz z przyszłymi oczekiwaniami w tym zakresie. Podczas wywiadów poproszono również respondentów o sklaryfikowanie wizji potrzebnych zmian
w sposobie funkcjonowania organizacji, które mogłyby sprzyjać wzrostowi zadowolenia.
Zebrane informacje posłużyły do zbudowania skategoryzowanego i wystandaryzowanego kwestionariusza ankiety – narzędzia stanowiącego podstawę drugiego etapu
badań, czyli diagnozy. Przeprowadzono ją w marcu 2017 r. Jej podmiotem byli członkowie Stowarzyszenia, a przedmiotem – ich opinie o funkcjonowaniu SPOzZD. Posłużono się techniką ankiety bezpośredniej. Zastosowany kwestionariusz, zawierał 13 pytań:
9 zamkniętych i/lub półotwartych (jedno- i wielokrotnego wyboru) oraz 4 otwarte. Wykorzystano skale porządkowe i skalę Likerta. Rozdano 96 kwestionariuszy. Zachęcając
respondentów do udziału w tym przedsięwzięciu, podkreślono, że jest ono odpowiedzią na ich nasilającą się bierność o nieznanej etiologii, stanowi próbę jej zrozumienia
oraz wynika z potrzeby przeorganizowania form współpracy między członkami Stowarzyszenia i jego zarządem. Mimo to poziom uczestnictwa w badaniach wyniósł 43,75%.
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Pozostali członkowie odmówili udziału w ankiecie, nie podając przyczyny lub zasłaniając
się brakiem czasu bądź niedostateczną wiedzą o funkcjonowaniu tego rodzaju stowarzyszeń.

Oczekiwania członków Stowarzyszenia POzZD oraz
pomysły na ich realizację
W trakcie badań analizowano między innymi oczekiwania członków wobec Stowarzyszenia. Znamienne, że gros ankietowanych (92,5%) nie zadeklarowało chęci uzyskania od
niego wsparcia finansowego. Najwięcej osób oczekiwało natomiast, że udział w omawianej organizacji umożliwi im uczestnictwo w wyjazdach rehabilitacyjno-integracyjnych
(72,5%) i/lub w imprezach integrujących z osobami doświadczającymi podobnych problemów (72%). Takie zapotrzebowanie jest prawdopodobnie efektem odczuwanych przez
respondentów potrzeb wsparcia, przynależenia, nawiązywania relacji między dziećmi
z podobnymi dysfunkcjami oraz ich bliskimi, sprzyjających wzmocnieniu w nich poczucia akceptacji. Świadomość istnienia takich potrzeb stała się przed laty zalążkiem powstania SPOzZD i przez cały okres jego działalności stanowiła misję (tabela 1). Uzyskane
wyniki potwierdzają zasadność kontynuowania działalności.

Tabela 1. Oczekiwania członków wobec Stowarzyszenia
Oczekiwania członków wobec Stowarzyszenia
Wyjazdy rehabilitacyjno-integracyjne
Imprezy integracyjne
Zajęcia ruchowe (basen)
Zajęcia muzyczne
Imprezy tematyczne (np. mikołajki, Dzień Dziecka)
Zajęcia teatralne
Wycieczki
Spotkania ze specjalistami ds. opieki medycznej
Wsparcie finansowe
Inne oczekiwania

Odsetek
odpowiedzi
respondentów*
72,5
72
57,5
42,5
40,0
37,5
30,0
30,0
7,5
12,5

możliwość wskazania max. 5 odpowiedzi.

*

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Ponad połowa uczestników ankiety oczekiwała, że ich dzieci będą korzystały z zajęć rewalidacyjnych o charakterze edukacyjno-terapeutyczno-wychowawczym, sprzyjających
ich rozwojowi: społecznemu, emocjonalnemu, fizycznemu. Respondenci byli szczególnie
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zainteresowani udziałem ich dzieci w zajęciach z rehabilitacji i terapii w wodzie według
koncepcji Halliwicka (57,5%), z muzykoterapii (42,5%) i/lub w teatralnych (37,5%). Obrany
przez Stowarzyszenie kierunek działań znalazł zatem potwierdzenie – wskazane przez respondentów oczekiwania zawarte są w aktualnym „katalogu usług” SPOzZD.
Dla co trzeciego respondenta (30%) ważne były spotkania ze specjalistami opieki
medycznej (zwłaszcza zajmującymi się schorzeniami towarzyszącymi zespołowi Downa
– neurologami, neuro- i surdologopedami, endokrynologami, psychologami rozwojowymi, kardiologami, dietetykami, rehabilitantami itp.). Taki rezultat ujawnił lukę między
oczekiwaniami członków Stowarzyszenia a dotychczasowymi działaniami. Do tej pory,
w ramach członkostwa, można było korzystać z bezpłatnych comiesięcznych konsultacji endokrynologicznych. Rozszerzenie możliwości otrzymania przez podopiecznych
specjalistycznego wsparcia medycznego być może podniosłoby poziom satysfakcji ich
opiekunów, a w ślad za tym – ich zaangażowanie.
Gros badanych (92,5%) stwierdziło, że jest szansa na to, by dzięki Stowarzyszeniu zrealizowali swoje oczekiwania. Tylko nieliczni (5%) byli przeciwnego zdania. Nieco więcej niż
czwarta część respondentów (27,5%) dostrzegła inne możliwości (poza SPOzZD) zaspokojenia swoich potrzeb, natomiast ponad połowa (65%) takich możliwości nie dostrzegła.
Respondentów zapytano również o pomysły na sfinansowanie zaproponowanych
przez siebie przedsięwzięć. Realizacja części propozycji wymagałaby istotnych kompetencji merytorycznych i poświęcenia znacznej ilości czasu, realizacja innych – wiązałaby
się z małym nakładem czasu i niewielkim zaangażowaniem. Część osób nadal chciała
bazować na potencjale niektórych członków Stowarzyszenia, niewiele oferując od siebie. Potwierdza to fakt, że najwięcej respondentów jako źródło finansowania ich rozwiązań wskazało środki pozyskiwane w drodze konkursów rozpisywanych przez urząd
miasta, urząd marszałkowski, ROPS itp. (52,50%) lub dzięki udziałowi w akcji zbierania
zakrętek (52,50%). Do tej pory projekty były przygotowywane (z sukcesem) przez dwie
osoby z zarządu, które na ten cel przeznaczały wiele czasu prywatnego, energii i wiedzy,
„zwalniając” jednocześnie z tego obowiązku pozostałych członków, którzy nie odczuwali potrzeby angażowania się w tę sferę. Natomiast zbieranie nakrętek nie wymagało
znaczących nakładów czasowych i kompetencyjnych, było raczej rezultatem codziennego funkcjonowania. Jednocześnie badanym umykał fakt, że dostarczanie zakrętek
do siedziby Stowarzyszenia rozpoczyna jedynie proces ich utylizacji, którym zajmowały się wspomniane osoby z zarządu. Podobne zjawisko zaobserwowano w przypadku
kolejnego proponowanego rozwiązania – organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego.
Jego przygotowanie nie sprowadzało się jedynie do wyznaczenia dyżurów osobom
sprzedającym (jak uważali członkowie Stowarzyszenia), ale przede wszystkim wiązało
się z zapewnieniem ozdób świątecznych przeznaczonych do sprzedaży. Konieczne było
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podjęcie czasochłonnych działań związanych ze znalezieniem darczyńców, sponsorów,
zorganizowaniem akcji polegającej na osobistym przygotowaniu lub zgromadzeniu
ozdób świątecznych itp., wynegocjowaniem z organizatorami Jarmarku warunków wynajmu stoiska, jego zaaranżowaniem, dostarczeniem „towaru”. Podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich działań również te zadania „spoczywały na barkach” wspomnianych przedstawicielek zarządu. Nawet opłacanie składek członkowskich w wysokości
10 zł/mies. za rodzinę stanowiło dla ponad połowy respondentów (52,5%) problem.
Jeszcze więcej osób (72,5%) dostrzegało trudności związane z upowszechnianiem informacji o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia.
Najmniej badanych (po 20%) stwierdziło, że można zorganizować akcje charytatywne
lub zachęcić sponsorów do udzielenia wsparcia.
Warto podkreślić, że wśród propozycji nie znalazło się ani jedno nowe rozwiązanie.
Respondenci wymieniali jedynie to, co do tej pory realizowano celem zdobywania funduszy na działalność ZPOzZD.
Niewielkie zaangażowanie w rozwiązanie problemów finansowych SPOzZD potwierdziły kolejne wyniki badań. Respondentów zapytano, w jaką działalność na rzecz omawianego podmiotu włączyliby się najchętniej. Najwięcej osób (40,5%) zadeklarowało pomoc
w organizacji Jarmarku. Niewielu mniej (31%) mogłoby zbierać zakrętki itp. Natomiast podjęciem aktywności w pozostałych obszarach było zainteresowanych mniej osób. Udział
w Grupie Wsparcia zaoferował co siódmy respondent (14,3%), na rzecz zbiórek 1% – co
ósmy (11,9%), przy organizacji imprez tematycznych – także co ósmy (11,9%). Jeszcze mniej
uczestników badań (9,5%) zaangażowałoby się w fundrising, a tylko nieliczni – w organizację zajęć animacyjnych dla młodszych dzieci (np. z muzykoterapii) (4,8%) oraz wspólnych
imprez integracyjnych (np. pikników) (4,8%). Znikoma część ankietowanych (po 2,4%) zadeklarowała pomoc przy organizacji: zajęć na basenie, zajęć animacyjnych dla starszych
dzieci (np. zajęć teatralnych), wycieczek, zimowych wyjazdów rehabilitacyjno-integracyjnych, akcji charytatywnych na rzecz Stowarzyszenia lub administracji stronami internetowymi (FB, Grupy Wsparcia, strona WWW). Nikt nie podjąłby się pracy przy organizacji
obchodów z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa, letniego wyjazdu rehabilitacyjno-integracyjnego oraz spotkań ze specjalistami do spraw opieki medycznej. Taka
aktywność wymaga od organizatorów znacznych nakładów czasowych, koordynowania
wysiłków wielu osób (również spoza Stowarzyszenia), generowania i integrowania pomysłów, zdobywania funduszy itp. Być może konieczność podjęcia tak znacznego wysiłku
jest jedną z przyczyn dostrzeżonej biernej postawy uczestników badań.
Jednocześnie wszyscy badani członkowie Stowarzyszenia pozytywnie ocenili jego
funkcjonowanie. Ponad połowa określiła je jako bardzo dobre, pozostali (40%) – jako
dobre. Wynika z tego, że dotychczasowy sposób działania osób z Zarządu, opierający
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się w ogromnej mierze na ich własnym zaangażowaniu, był dla respondentów wygodny. Dodajmy, że nie byli oni skłonni wskazać, w pytaniu otwartym, tego, co im się nie
podobało w dotychczasowym sposobie funkcjonowania analizowanej organizacji i nie
przedstawili żadnych potrzebnych usprawnień. Być może, chcąc zachować status quo
(spełnienie wielu oczekiwań w ramach udziału w Stowarzyszeniu przy minimalnym zaangażowaniu własnym), woleli nie „narażać się” inicjatorom badań.
Ankietowanych poproszono również o dokonanie ewaluacji swojej dotychczasowej
aktywności na rzecz SPOzZD. Nieliczni (5%) ocenili ją bardzo dobrze, niewiele więcej niż
czwarta część (27,5%) – dobrze. Najwięcej osób (52,5%) określiło ją jedynie jako dostateczną, a co ósmy (12,5%) – jako niedostateczną. Takie wyniki świadczą o tym, że są oni
świadomi swojej biernej postawy, może nawet odczuwają z tego powodu dyskomfort,
ale nie wpływa on na zmianę zachowań. Przeważająca część ankietowanych (82,5%)
stwierdziła, że chciałaby, aby nic się nie zmieniło, a Stowarzyszenie nadal funkcjonowało
w obecnej postaci1. Nie jest to jednak możliwe, gdyż bazowanie na potencjale i entuzjazmie niewielkiej liczby jednostek pracujących na rzecz licznego grona pozostałych
członków organizacji niechybnie doprowadzi do wypalenia psychofizycznego, frustracji
i poczucia wykorzystania u osób aktywnych.

Zakończenie
Przeprowadzoną w 2017 r. analizę zgromadzonego materiału badawczego zaprezentowano na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia. Poinformowano, że stwierdzone bierne postawy większości członków nie mogą być dłużej tolerowane i konieczne
jest dokonanie zmian. W drodze głosowania podjęto decyzję o wdrożeniu nowych form
współpracy osób zrzeszonych w organizacji. Przygotowano projekt naprawczy i sporządzono plan reorganizacji, którego realizację rozpoczęto we wrześniu 2017 r. pod kierownictwem nowo wybranego zarządu (prezesem został dotychczasowy zastępca, funkcje
pozostałych członków zarządu powierzono osobom, które do tej pory nie piastowały stanowisk). Zmiany dotyczyły głównie przeformułowania koncepcji aktywności członków
na rzecz Stowarzyszenia – stworzono samosterujące zespoły odpowiedzialne za konkretne obszary działania. Ich członkowie mieli samodzielnie ustalić zasady pracy, określić
wewnętrzną hierarchię, samodzielnie realizować zadania, doprowadzając do osiągnięcia
założonych celów. Osoby z zarządu przejęły „opiekę” nad zespołami, jednak ich rola miała
sprowadzać się jedynie do pomocy w sytuacjach kryzysowych. Jeżeli któryś z zespołów
nie zrealizuje swojego zadania, stracą na tym wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Takie
1

Co ósmy (12,5%) był przeciwnego zdania, a pozostali (5%) nie udzielili odpowiedzi.
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„twarde” warunki i wprowadzenie odpowiedzialności wobec całej społeczności mogą –
w mniemaniu członków zarządu – skłonić wszystkich do zwiększenia wysiłku na rzecz
dobra wspólnego. Rezultaty wprowadzonych zmian poddano analizie w 2018 r.
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Ocena okresowa pracownika jako motywacja
stosowana w jednostkach budżetowych
Periodic Assessment of the Employee as a Motivation
Applicable in Budgetary Units
Abstract: The aim of the article is to show to what extent the employee’s assessment influences his motivation, motivates him further for more effective work, and also how it affects
his/her development and professional development. The authors in the first part of the study characterize assessment methods indicating their advantages and disadvantages. They
point out that achieving significant results depends largely on the motivation of action.
Then they determine the factors and instruments that shape the motivation. They point out
that employee evaluation can be helpful in many situations, for example when determining
the value of wages or appointing employees who deserve promotion. This is a motivating
factor. Periodical evaluation of employees and motivation therefore remain in the combination as part of the personnel function. The authors discuss the periodic assessment in
the context of motivation on the example of a budget unit. Well, every periodic appraisal in
a budgetary unit is an incentive tool for many employees, especially for taking up learning
or participating in training. This is important as it should be remembered that work in this
unit requires professionalism, competence, knowledge and skills. The importance of the
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periodic assessment of employees lies primarily in the fact that on the basis of its results,
you can apply the incentive system factors.
Key words: factors, improvement, motivation, evaluation, employee

Wstęp
Podstawą funkcjonowania każdej organizacji jest skuteczność działania jej pracowników. To od
ich postawy, opartej na zmotywowaniu i rzetelności, zależy wysoki poziom produkcji czy usług.
Choć wysoki poziom motywacji jest zjawiskiem pożądanym to, niestety, nie występuje powszechnie. To w gestii przełożonego leży identyfikacja i dbanie o jakość pracy zatrudnionych.
W realizacji wskazanego zmierzenia pomocne jest poprawnie przeprowadzenie oceny pracowników. Wyniki procesu oceniania nabierają wartości praktycznej, gdy są udostępniane zainteresowanym stronom, by realizować informacyjną funkcję notyfikacji, niepozostawiając wątpliwości co do silnych i słabszych stron zatrudnionych. Okresowa ocena aktywności pracowniczej
jest elementem zarzadzania zasobami ludzkimi, uzależnionym od strategicznych i kulturowych
specyfikacji danej organizacji. Trafna i rzetelna opinia na temat działań personelu jest procesem
złożonym i wymaga zaangażowania czasowego. Zasadnym jest zatem dociekanie istoty oceniania jako elementu kultury organizacyjnej, który przebiega przy pełnej akceptacji pracowników i dodatkowo stanowi istotną pomoc w ich rozwoju zawodowym, będąc jednocześnie
mechanizmem wspomagającym efektywność i jakość ich pracy [Ciekanowski 2013a, s. 57].
Celem opracowania jest ukazanie w jakim stopniu ocena pracownika wpływa na
jego motywację i jak motywuje go do dalszej, bardziej efektywnej pracy, a także jaki ma
wpływ na jego rozwój i doskonalenie zawodowe.

Metody oceniania
Definiując ocenianie, można je traktować jako systematyzację postępowania przy określeniu założonych celów i sposobów weryfikacji działań pracowników. Wskazanie ram
oceniania jest połączeniem stanowiącym fundament wszelkich kolejnych działań i stanowi ich racjonalną podstawę [Król, Ludwiczyński 2006, s. 289].
Wyodrębniając czynniki budujące proces oceny należy zaznaczyć konieczność zgromadzenia informacji wyjściowych, określić formy prezentowania danych oraz wskazać
elementy podlegające analizie i porównaniu. Wreszcie zasadne jest wskazanie interpretacji danych kategorii wynikowych. Bogata literatura przedmiotu oferuje różnorodność
podejść do stosowanych metod ocen pracowników. Jedną z możliwości jest dzielenie
metod na [Król, Ludwiczyński 2006, s. 289]:
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·· metody absolutne, których istota polega na konfrontacji zgromadzonego opisu
działań pracownika z przyjętymi standardami, zgodnymi z wymaganiami stanowiska;
·· metody relatywne, których głównym walorem jest porównanie zgromadzonego
opisu działań pracownika z wynikami innych pracowników.
Wśród metod absolutnych wyróżnia się na przykład takie kategorie jak [Król, Ludwiczyński 2006, s. 290]:
·· „zwykły zapis (ocenę opisową),
·· metodę wydarzeń krytycznych (incydentów krytycznych),
·· metodę porównywania ze standardami (wzorcem),
·· listy kontrolne,
·· skale ocen,
·· testy wyboru,
·· Assessment Center,
·· ocenianie przez określenie celów (zarządzanie przez cele),
·· metodę 360˚”.
Zwykły zapis (ocena opisowa)
Swobodny wykaz uznanych za istotne elementów aktywności zatrudnionych i możliwość ich
kontekstowych, narracyjnych uzupełnień jest typowy dla tzw. oceny opisowej. Z reguły sformułowanie notyfikacji tego typu leży w gestii bezpośredniego przełożonego, który ma szansę odnieść się do bieżących efektów i sposobów ich osiągania przez podległą mu kadrę. Opis
pracownika jest typem oceny jakościowej, dającej szansę na uzasadnienie opinii i wskazanie
szerokiego kontekstu interpretacyjnego. Pewnym ograniczeniem jest konieczność dużego
nakładu pracy przy tworzeniu opisu Znaczące są tu umiejętności i wiedza oceniającego odnośnie do całej procedury i wyznaczonych standardów oceny. Obciążająca może być czasochłonność i brak szans dokonania analizy porównawczej pracowników między sobą.
Metoda wydarzeń krytycznych
Metoda wydarzeń krytycznych bazuje na deskrypcji, jednak jej istotą jest skanalizowanie
uwagi wobec konkretnych znaczących czy kluczowych wydarzeń danego pracownika.
Wskazane dokonania są analizowanie zarówno w obrębie sukcesów ocenianego, jak
i znaczących uchybień [Król, Ludwiczyński 2006, s. 290]. Na podstawie ciągłej, bezpośredniej i pośredniej obserwacji pracownika gromadzony jest materiał w formie zapisów
czasowych, który potem analizuje się zbiorczo, wskazując tzw. momenty znaczące dla
rozwoju i sukcesu danego przedsięwzięcia. Metoda wydarzeń krytycznych wymaga zachowania rzetelności, sumienności i bezstronności zarówno na etapie gromadzenia materiału, jak i w fazie jego selekcji i interpretacji.
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Metoda porównywania ze standardami
Jeśli oceniający za podstawę podczas dokonywania oceny uzna porównywanie aktywności pracowników do ustalonych wcześniej i jasno spisanych, wytyczonych wzorców
wymagań na dane stanowisko, to znaczy, że dokonuje oceny metodą porównywania ze
standardami. W obrębie zainteresowań pozostaje wtedy analiza zarówno nakładu czasu
pracy, jaki i uzyskiwanych efektów w określonym czasie, przy założeniach określonej terminowości realizacji poleceń służbowych [Milkovich, Newman 2008, s. 48].
Listy kontrolne
Jeśli przed przystąpieniem do opisu oceny pracownika dokonujący notyfikacji posiada
swoistą bazę danych potencjalnych zachowań podlegających określonej klasyfikacji
i przyporządkowuje ogólną aktywność pracownika do tej właśnie listy, to stosowana jest
metoda listy kontrolnej [Milkovich, Newman 2008, s. 49]. Czasochłonne i wymagające
znacznego nakładu pracy jest stworzenie rzetelnej bazy odniesienia, czyli listy konkretnych zachowań. Jednak, gdy narzędzie już istnieje i opatrzone jest np. skalą punktową
daje możliwość względnie szybkiej klasyfikacji czasowych dokonań pracownika oraz
umożliwia analizę porównawczą z innymi podwładnymi. Dodatkowo, przy właściwej
konstrukcji bazowej, istnieje szansa na zachowane znacznego obiektywizmu oceny.
Skala ocen
Najczęściej oceniane płaszczyzny w kompetencyjnym rozliczeniu aktywności pracownika należą do kategorii: wiedza, umiejętności, kompetencje. Wskazane elementy można
odnieść do zachowania zatrudnionej osoby na określonym stanowisku podczas realizacji zamierzeń strategicznych, taktycznych i operacyjnych organizacji [Król, Ludwiczyński
2006, s. 293]. Stosując ocenę można odnieść się do kilku rodzajów skal. Wydaje się, że
dominujące w skali występowania są skale punktowe, stosowane z reguły w zapisie tabelarycznym. Kryterium oceny są wtedy zwykle istotne kategorie dla danego stanowiska
czy roli organizacyjnej, które podlegają określonej liczbie przyznawanych punktów. Stosowanie wskazanej metody umożliwia względnie szybki proces oceny w perspektywie
czasowej, ponadto daje możliwość porównania wyników danego pracownika z innymi
zatrudnionymi.
Jeśli oceniający przyjmie za zasadne zaznaczanie osiągniętego poziomu dokonań
pracownika poprzez wyszczególnienie (np. pogrubioną linią) adekwatnej części odcinka
będącego obrazowym wskazaniem całości określonych kategorii oceny, to stosuje on
wtedy tzw. skalę graficzną.
Skale przymiotnikowe są kolejnym, dość popularnym sposobem określania zaangażowania ilościowego i jakościowego pracownika do realizacji przedłożonych mu zadań.
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Stosowanie przymiotnikowych określeń typu: dobry, słaby, mierny i bardzo dobry jest typowym zabiegiem dla skal przymiotnikowych.
Jeśli specyfika dokonywanej oceny polega głównie na określeniu typu zachowań
pracownika w stosunku do danej kategorii, trafne będzie odniesienie się do tzw. skali
behawioralnej. Aktywność w procesie pracy jest wtedy analizowana pod kątem działań pożądanych i niepożądanych. Przykładowym zachowaniem pożądanym może być
terminowa realizacja wytycznych opisywana skalą: zawsze, prawie zawsze lub prawie
nigdy. Przykładem zachowań niepożądanych może być odniesienie np. do tego, czy
pracownik (w ramach prezentowanego zachowania) nie reaguje na prośby klientów: zawsze, prawie zawsze czy prawie nigdy.
Oczywiście może się zdarzyć, że oceniający będzie łączył przedstawione skale w procesie oceny i wtedy mówi się o wykorzystaniu tzw. skal mieszanych. Opis aktywności
będzie wtedy zawierał odniesienie do określeń przymiotnikowych, graficznych punktowych i opisowych narracyjnych.
Testy wyboru
W zestawie absolutnych metod oceniania funkcjonują także testy wyboru. Przypominają one kwestionariusz pytań z zamkniętą kafeterią, którą stanowią zestawy odpowiedzi
[Król, Ludwiczyński 2006, s. 295]. Choć nie wskazują one dokładnych zachowań pracownika, pozwalają wpisać najczęstszy model jego zachowań w dany opis odniesień behawioralnych i mentalnych.
Assessment Center
Tzw. centrum oceny (Assessment Center) jest całościową, rzetelną i wielopoziomową metodą klasyfikowania kompetencji zatrudnionego, która jest wykorzystywana przy próbie określania ścieżek kariery i możliwości awansowania w danych obszarach. Osoba
oceniana jest angażowana w kontrolowane wykonywanie określonych „zadań, ćwiczeń
i testów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, charakterystycznych dla przyszłego
stanowiska pracy” [Król, Ludwiczyński 2006, s. 296]. Szeroki wachlarz możliwości oceny
kwalifikacji i umiejętności działania pod presją czasu, w przestrzeni nie tylko indywidualnych, ale i zbiorowych zadań, jest cenny poznawczo, generuje jednak znaczne koszty
realizacji takiej oceny.
Ocenianie przez określenie celów
U podstaw realizacji oceny poprzez określenie celów leży koncepcja Management by
objective – MBO. Istotą wskazanego procesu jest współudział kierownictwa i kadry pracowniczej w ustaleniu określonych celów odpowiadających realizacji zadań na danym
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stanowisku pracy. Po tym etapie planistycznym i po czasie poświęconym na wykonywanie działań, przełożony i podwładny kooperacyjnie odnoszą się do efektów działań
pracownika i sposobu ich osiągania [Król, Ludwiczyński 2006, s. 296].
Metoda 360˚
Wielce wartościową i dającą pełen obraz funkcjonowania pracownika w rzeczywistości organizacyjnej jest metoda 360 stopni. Odnosi się ona do przemyślanego, zaplanowanego i sklasyfikowanego gromadzenia i wykorzystywania informacji zwrotnej o aktywności pracownika
[Król, Ludwiczyński 2006, s. 297]. Szczególnie cennym elementem omawianej metody, wyróżniającym ją na tle innych, jest jej kompleksowość. Szansa otoczenia badanego podmiotu kołem
informacji zwrotnej opartej o wszystkie ogniwa, z którymi pracownik ma styczność w swojej
działalności zawodowej jest istota metody 360 stopni, stąd zresztą jej nazwa. O jakości współpracy z ocenianym zatrudnionym wypowiada się zatem m.in.: bezpośredni przełożony, pozostali menadżerowie w organizacji, współpracownicy, wewnętrzne otoczenie organizacji, klienci
zewnętrzni czy wreszcie ewentualni podwładni. Wskazanie tak szerokiego odbioru aktywności danego pracownika, daje szansę nie tylko na dokonanie wnikliwej jednostkowej oceny, ale
umożliwia wskazanie potrzeb szkoleniowych i może potencjalnie zidentyfikować źródła konfliktu w organizacji, zatem ogólnie może przyczynić się do transformacji i rozwoju firmy.
Wśród innych metod oceny jakościowego i ilościowego zaangażowania podwładnego w realizację zamierzeń organizacyjnych zalicza się ponadto:
·· ranking,
·· metodę porównywań relatywnych parami,
·· metodę wymuszonego rozkładu,
·· portfolio personalne.

Znaczenie motywacji w systemie ocen okresowych
pracownika
Motywacja warunkuje nie tylko wykonanie jakiejś czynności, ale i jakościowy efekt podjętego działania. Ten wymierny aspekt nakładu jakościowego w wykonywane zadania,
który ma wpływ na wyniki końcowe sprawia, że temat motywacji jest niezmiennie w obszarze zainteresowań badaczy analizujących rozwiązania teoretyczne i podejmowane
działania w praktyce zarządzania. Ogólnie wydaje się, że badacze są zgodni co do tezy,
że ludzie, którzy mają motywację, wkładają większy wysiłek w osiąganie czegoś niż ci,
którym motywacji brakuje [Ciekanowski 2013b, ss. 29–30].
Pojęcie motywacji jako wartości odnoszącej się do indywidualnej predyspozycji
pracownika związane jest z jego systemem wartości i określeniem celu jego działania
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w ramach danej organizacji. W literaturze przedmiotu wyróżnia się m.in. podział wskazujący na [Penc 2000, s. 141]:
·· motywację negatywną – która zbudowana jest na poczuciu niepewności co do
ciągłości i wysokości otrzymywanego wynagrodzenia. Charakterystyczna jest w tym
ujęciu obawa przed uzyskaniem nagany, degradacją strukturalną, utratą autorytetu,
prestiżu itp.;
·· motywację pozytywną – opartą o budowanie szansy rozwoju, bezpiecznego środowiska pracy, sprzyjającego kreatywnym rozwiązaniom, tworzenie klimatu zaspokajania potrzeb pracowniczych, możliwość i dostępność kolejnych szczebli awansu
i autonomiczności.
Motywacja pracowników daje zaspokojenie i korzyść dla organizacji, kiedy zogniskowana jest wokół trzech czynników: minimalizowania zagrożeń i rozwiązań niekorzystnych
dla firmy, efektywnego funkcjonowania w czasie teraźniejszym, a wreszcie budowania klimatu twórczych rozwiązań, generujących nową wartość jakościową dla organizacji. W takim ujęciu wywieranie wpływu poprzez nakazy, polecenia, limity, konflikty i jednokwotowe podwyżki wynagrodzenia nie wydaje się skuteczną strategią kierowania zasobami
w organizacji. Fundamentem współczesnej motywacji staje się zatem nie tyle efektywne
działanie, ile inspirowanie do uwalniania swej rzetelności i kreatywności. [Ciekanowski
2013c, s. 142]. W klasycznym ujęciu motywacji rozważano raczej świadome i celowe działania ukierunkowane na określone motywy ludzkich aktywności. Mogły one dotyczyć zaspokojenia podstawowych wartości i potrzeb w zakresie wymiernym.

Ocena pracownika i motywacja jako elementy funkcji
personalnej
Ludzie tworzą kapitał organizacji. Są jej tkanką nerwową, warunkującą funkcjonowanie całego organizmu, czyli organizacji. Jeśli ująć całościowo sytuację ludzi tworzących
daną firmę w kontekście budowania zasobów, kierowania nimi i dbaniem o ich rozwój,
to wyłania się bardzo ważny obszar funkcjonowania organizacji realizowany poprzez
tzw. funkcję personalną. Obejmuje ona wiele elementów, m.in. proces oceniania i motywowania pracowników. W dzisiejszej rzeczywistości, względnego dobrobytu państw
rozwijających się i rozwiniętych, skupienie uwagi kierujących organizacją na stymulatorach czysto materialnych wydaje się niewystarczające. „Wymagane więc jest systemowe
podejście, tworzenia w organizacji zespołu spójnych i wspomagających się wzajemnie
środków” [Bontis 2003].
Komponentami współczesnego systemu stymulującego rozwój personalny pracowników są m.in.:
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·· właściwe rozeznanie co do kompetencji kwalifikacyjnych i społecznych pracowników. Uwzględnione w rozpoznaniu powinny być zatem elementy takie jak oczekiwany
model realizacji ścieżki kariery i posiadane potencjały pracownika w tym zakresie;
·· system komunikacyjny, cechujący się skutecznością porozumiewania i likwidacją
barier strukturalnych, co udrażnia przepływ informacji i daje każdemu pracownikowi dostęp do informacji. Umożliwia się tym samym sprawne wykonywanie działań
i nawiązywanie relacji personalnych, co pozwala na zaangażowanie się pracowników
w kulturę organizacyjną firmy. Jest to jedna ze ścieżek zmniejszająca poziom fluktuacji,
tym samym zwiększająca poziom przywiązania pracownika do organizacji i ułatwiająca kontakt z klientami;
·· rzetelna ocena pracownika jest zbudowana na zaplanowanym, ustalonym i wymiernym planie oceny. Właściwie zorganizowany model oceniania wzmacnia efektywność działań pracowniczych, może bowiem aktywizować samokontrolę i premiować
pożądane zachowania na danym stanowisku pracy. Rola ocen okresowych jest niezbędna przy określaniu potrzeb szkoleniowych pracowników oraz modyfikowaniu
realizowanych ścieżek awansu, zależnie od zmieniających się potrzeb rozwojowych
zatrudnionych;
·· system płac, uwzględniający bazę środków wyjściowych i możliwość jej zwiększenia adekwatnie do zaangażowania i realizowania określonych zadań;
·· stymulowanie pozapłacowe oparte o środki zachęty umożliwiające awans, rozwój
kompetencyjny i jednostkowy oraz inwestowanie w relacje w zespole pracowniczym,
tak by budować silne więzi i bezpieczną atmosferę w pracy.
Wydaje się, że najbardziej skutecznym i efektywnym jest spersonalizowany model
oceniania pracowników, czyli dostosowany do specyfiki danej organizacji i tworzących
ją zasobów. Współczesny System Ocen Okresowych Pracowników (SOOP) znajduje swoje zastosowanie w budowaniu zespołu, motywowaniu pracowników, ale jest też powiązany z controllingiem, zatem kompleksowo wpisuje się w realizację polityki personalnej
przedsiębiorstwa. Wydaje się, że istnienie systemu ocen okresowych pracownika tylko
w postaci nieformalnych działań, opartych o przeczucia i doświadczenie, bez regulatywnej, formalnej postaci, może stanowić dysfunkcję organizacji. Taki stan niewątpliwie
może osłabiać kulturę organizacyjną, motywację i jakoś wykonywanej pracy. Nawet jeśli
nieformalny system nie zaburza działań organizacyjnych można przyjąć, że nie pomaga też w rozwoju przedsiębiorstwa i prawdopodobnie spowalnia jego dążenie do silnej
pozycji rynkowej, bowiem nieformalna płaszczyzna oceniania budzi z czasem poczucie
jednostkowej niesprawiedliwości, co zatruwa całą tkankę osobową organizacji.
Natura ludzka dąży do utrzymywania indywidualnej strefy komfortu, zatem atawistycznie człowiek dąży do sytuacji, w których czuje się bezpiecznie, pewnie i nie musi
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nieustannie utrzymywać organizmu w stanie napięcia emocjonalnego, pomagającego
reagować w czasie nagłego zagrożenia. Okresowa ocena pracownicza najczęściej kojarzy
się zatrudnionemu z sytuacja nieprzyjemną, gdyż z reguły człowiek nie lubi być oceniany,
jednak warto wskazać pozytywy cyklicznej notyfikacji pracowników. Należą do nich m.in.:
·· jasność co do informacji o swoim wkładzie pracy w kontekście oczekiwań przełożonego;
·· jasność co do indywidualnego rozwoju poprzez określenie słabych i mocnych stron
posiadanych kompetencji;
·· możliwość ustalenia zakresu potencjalnych szkoleń i kierunku autorozwoju;
·· możliwość dialogu i rozmowy na temat nurtujących zdarzeń krytycznych w firmie,
stanowiących barierę codziennego efektywnego realizowania zadań;
·· możliwość budowania podmiotowości pracownika, czyli podkreślenia swojej indywidualności, potrzeb i uczuć względem współpracowników i działań organizacji;
·· określenie potrzeb i wyartykułowanie pomysłów mogących wpływać na poprawę
procesów wewnątrzorganizacyjnych.
Oceny pracownicze są zapalnikiem energii i motywacji, pobudzają poczucie jednostkowej przydatności dla organizacji oraz dają szansę poprawienia określonych niedociągnięć i niedostatków kompetencyjnych. Bardzo często ludzie się nie zmieniają, ponieważ
nie wiedzą, że ich zachowanie jest destrukcyjne dla określonej strategii i planu firmy.
Przejrzystość komunikacyjna, która przy ocenach pracowniczych wydaje się być ogromną
zaletą może niwelować tzw. filtry komunikacyjne, gdzie hierarchiczna zależność może hamować przepływ informacji pionowej, lub może tworzyć warunki do dezinformacji.
„Kierownik powinien inspirować i wesprzeć rozwój pracownika, wytworzyć w nim zaufanie i wiarę we własne siły” [Ciekanowski 2013c, s. 71]. Proces oceniania może być doskonałym momentem transferu kapitału pracowniczego na proces motywacji pracowniczej.
Tworzenie zaufania i współpracy wymaga wymiany informacji i potwierdzenia, że
jest się wysłuchanym i zrozumianym przez swojego pracodawcę. Budowanie relacji personalnej w płaszczyźnie horyzontalnej jest kolejnym czynnikiem zwiększającym potencjalnie jakość zaangażowania i oddania w działania na rzecz realizacji strategii firmy.
Informacyjna i diagnostyczna funkcja ocen pracowniczych jest motywująca dla zatrudnionego, „gdyż stwarza możliwość identyfikacji potrzeb szkoleniowych, a w dłuższym
horyzoncie czasowym zaplanowania kariery zawodowej” [Król, Ludwiczyński 2006, s. 311].
Z czysto analitycznego punktu widzenia, ciężko jest zarządzać całością, jeśli nie ma
się wpływu na elementy ją tworzące. Rzetelnie przeprowadzona ocena pracowników
daje podstawy formułowania potrzeb zmian organizacyjnych, zatem jest bezpośrednio
związana z prowadzeniem polityki personalnej przedsiębiorstwa. Tę ustala się na podstawie danych o kwalifikacjach, umiejętnościach, potencjale i lukach kompetencyjnych
zatrudnionych osób.
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Określona wynikowość zaangażowania personelu w kontekście ilości i jakości wykreowanych rozwiązań i działań, wreszcie określenie potrzeb pracowników i dostosowanie ich do
założeń strategicznych firmy są kluczową zaletą płynącą z wykorzystania metody rzetelnego
oceniania składu osobowego organizacji [Ciekanowski, Szymański, Chrząszcz 2017, s. 268].

Ocena okresowa pracowników a motywacja zastosowana
na przykładzie jednostki budżetowej
Zasady indywidualnej oceny pracowników reguluje Regulamin dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w jednostce budżetowej, który stanowi, że ocenom
kwalifikacyjnym podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w jednostce budżetowej co najmniej 6 miesięcy. Poddanie się okresowej ocenie kwalifikacyjnej jest obowiązkiem każdego
pracownika. Regulamin stanowi, że ocena pracowników ma charakter okresowy, przeprowadzana jest co dwa lata i dotyczy dwudziestu czterech miesięcy poprzedzających ocenianie,
w terminie ustalonym przez kierownika jednostki budżetowej. W przypadku uzyskania przez
pracownika oceny negatywnej ponowną ocenę dokonuje się po upływie 6 miesięcy. O terminie przeprowadzenia oceny kierownik jednostki informuje pracowników na co najmniej
14 dni przed ustaloną datą oceny [Regulamin dokonywania okresowych ocen…, s. 1].
Jak wynika z Regulaminu, podstawową funkcją dokonywanej oceny jest identyfikacja kompetencji i kwalifikacji umożliwiających określenie zasadności przypisania danego pracownika do konkretnego stanowiska. Ponadto ma ona zastosowanie w planowaniu szkoleń i rozmaitego wsparcia, przyczyniającego się do zwiększania posiadanych
kompetencji pracowniczych. Wreszcie pomaga określić strategię działania wobec pracownika, który nie spełnia wymogów czy zadań na określonym stanowisku, co może
skutkować przeniesieniem go na inne stanowisko pracy, przeszkolenie lub w ostateczności rozwiązanie stosunku pracy.
Przy dokonaniu oceny kwalifikacyjnej pracownika uwzględnia się w szczególności
[Regulamin dokonywania okresowych ocen…, s. 2]:
·· kwalifikacje i umiejętności zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz pogłębianie wiedzy fachowej;
·· aktywność zawodową, jakość, terminowość i rezultaty wykonywania powierzonych zadań;
·· przestrzeganie zasad praworządności, właściwego stosunku do instrumentów,
zwierzchników i współpracowników;
·· zdyscyplinowanie, obowiązkowość i odpowiedzialność;
·· inicjatywę, samodzielność i umiejętność dobrej organizacji pracy.
Przy ocenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych uwzględnia się ponadto [Regulamin dokonywania okresowych ocen…, s. 2]:
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·· zdolności organizatorskie i kierownicze ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji wpływających na umiejętności kooperacji z pozostałymi zatrudnionymi,
łatwością planowania i koordynowania działań zespołu poprzez identyfikację potrzeb współpracowników czy podwładnych oraz motywowanie personelu do samorozwoju;
·· kreatywność, asertywność i podejmowanie autonomicznych decyzji, zachowanie
dystansu dającego szansę na zbilansowany i niezaangażowany emocjonalnie, a zatem
obiektywny, opis siebie i podległych pracowników;
·· konsekwencję w postępowaniu oraz zdolność przewidywania skutków podejmowanych decyzji i działań.
Oceny dokonuje kierownik, biorąc pod uwagę opinię bezpośredniego przełożonego
i powoływanej przez siebie komisji kwalifikacyjnej. Oceny są przeprowadzane na podstawie standaryzowanego arkusza oceny kwalifikacyjnej dostosowanej do wymogów
danego stanowiska.
Do przeprowadzenia oceny kwalifikacyjnej powoływana jest komisja kwalifikacyjna,
w skład której wchodzą:
·· pracownik wyznaczony przez kierownika,
·· inni pracownicy wyznaczeni przez kierownika (2 osoby).
W każdej komisji powinien zostać wybrany przewodniczący komisji i sekretarz. Komisja obraduje na posiedzeniach. Na pierwszym ustala się sposób pracy, sposób przeprowadzania rozmów, terminy posiedzeń (np. raz w tygodniu), określa również dzień,
godzinę, a także ilość osób ocenianych. Z każdego posiedzenia komisji powinien powstać protokół lub notatki służbowe.
Zgodnie § X rozporządzenia ministra właściwego, kryteriami ocen okresowych pracownika jest:
·· terminowa realizacja powierzonych zadań,
·· umiejętność autonomicznego podejmowania decyzji,
·· kreatywność i samodoskonalenie w zakresie wykorzystywanych metod wykonywania obowiązków,
·· zdolność zorganizowania warunków pracy w oparciu o umiejętne planowanie,
·· samokształcenie podstawowych umiejętności i poszerzanie wiedzy, także w zakresie obrazu prawnego otoczenia organizacji,
·· stosowanie się do zasad określających dyscyplinę pracy,
·· dbanie o wysoki poziom kultury własnej i jakość poprawnych relacji ze współpracownikami i klientami.
Zasady przeprowadzania oceniania pracowników w jednostkach budżetowych,
zgodnie z § X regulaminu to:
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·· zasada okresowości, czyli oceniania pracowników w oparciu o obserwację ich pracy,
zachowań i dokumentów z całego podlegającego ocenie okresu;
·· zasada jawności, czyli udostępnienia pracownikom kryteriów, narzędzi i procedur
oceniania oraz ich ocen indywidualnych;
·· zasada rzetelności, czyli kierowanie się przy ocenie obiektywizmem, pozbawionym
emocjonalnego zaangażowania mogącego zaburzać bezstronność oceniającego.
Wiadomym jest, że pracownik nie zawsze zgadza się ze słusznością otrzymanej oceny,
zwłaszcza, gdy nie spełnia ona jego oczekiwań. Dlatego też istnieje procedura odwoławcza.
W jednostkach budżetowych przedstawia się ona następująco:
·· pracownik, kwestionujący wynik oceny ma prawo, przy zachowaniu drogi służbowej, odwołać się do kierownika jednostki;
·· sprzeciw można wnieść w ciągu siedmiu dni od daty zapoznania się z oceną;
·· kierownik jednostki może uwzględnić sprzeciw i zmienić treść oceny;
·· kierownik jednostki informuje pisemnie zainteresowanego pracownika o treści wydanego orzeczenia;
·· kierownik może wydać orzeczenie o:
a) utrzymaniu w mocy zaskarżonej oceny;
b) uchyleniu oceny w całości i nakazaniu przeprowadzenia ponownej oceny, w wyznaczonym terminie;
c) uchyleniu zaskarżonej części oceny i nakazaniu przeprowadzenia, w określonym
czasie, ponownej częściowej notyfikacji.
·· orzeczenie kierownika jednostki jest ostateczne.
Dokonując oceny pracownika należy przeprowadzić rozmowę z nim samym. Rozmowa może być dla obu stron niekomfortowa. Aby mogła przynieść pozytywne efekty, nie
powinna być jedynie utyskiwaniem, a raczej konstruktywną próbą udoskonalenia luk
komunikacyjnych. By zrealizować powyższe założenie konieczne jest etapowe, usystematyzowane działanie, mające swój wymiar formalny.
Etap pierwszy – przygotowanie:
·· określone cele i wymiary oceny w oparciu o te cele;
·· jasność i przejrzystość wymagań względem pracownika, które są przez niego zrozumiane i zaakceptowane.
Etap drugi – przyzwyczajenie:
·· wskazane jest regularne i powszechne stosowanie oceny, tak by pracownicy traktowali ją jako stały (nie krytyczny) element pracy;
·· wstępem do przeprowadzenia oceny, w możliwie przychylnej formie, winna być systematyczna i wyraźna komunikacja. Ludzie potrzebują czuć, że ich codzienne zaangażowanie w pracę jest traktowane z powagą i szacunkiem przez przełożonych.
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Etap trzeci – analiza dokumentów:
·· przed spotkaniem z pracownikiem należy zapoznać się z arkuszem oceny pracownika, by być przygotowanym merytorycznie do procesu oceniania;
·· można wcześniej przedyskutować z pracownikiem zakres jego postępów i efektów
pracy. W ten sposób pracownik zostaje zaangażowany w proces rozpoczynającej się
oceny. Czuje się bardziej bezpiecznie, gdyż ma szansę wskazać te elementy, które
chciałby, by zostały przez przełożonego zauważone.
Etap czwarty – wybór lokum:
·· wydaje się, że gabinet przełożonego może wzmagać poczucie stresu, gdyż zawsze
podkreśla on zależność służbową, co w niektórych okolicznościach może negatywnie
wpłynąć na ocenianego. Jeśli to tylko możliwe, dobrze byłoby zadbać o neutralne lokum rozmowy;
·· miejsce rozmowy musi być miejscem spokojnym, warunkującym dyskrecję i poczucie komfortu psychicznego.
Etap piąty – konkretny komunikat zwrotny:
·· klarowność wypowiedzi i stawianych tez jest podstawowym wymogiem rozmowy
oceniającego z pracownikiem. Wskazany postulat dotyczy zarówno pozytywnych, jak
i negatywnych komunikatów;
·· szczególną uwagę należy zwrócić na likwidowanie barier komunikacyjnych, np. zbyt
fachowego słownictwa, podniesionego tonu głosu, wyczuwanej pretensji w tonie głosu itp.;
·· konkrety wypowiadanych słów, dają pewność właściwego zdekodowania przekazu,
tym samym podnoszą wartość jakościową i efektywność przeprowadzanej oceny pracowniczej.
Krok szósty – motywacja:
·· ważne jest, by koniec rozmowy wieńczył komunikat stanowiący zachętę do poprawy
jakości pracy lub co najmniej kontynuowania jej pozytywnych wymiarów;
·· jeśli uwagi modyfikujące odnoszą się tylko do niektórych elementów, wskazane jest
zawsze pamiętać o wyartykułowaniu tego, iż dostrzega się i docenia wszelkie pojawiające się pozytywne elementy zaangażowania w realizowane działania. Nie jest bowiem korzystne omawianie tylko porażek zawodowych, zwłaszcza gdy, ogólnie rzecz
biorąc, nie brakuje walorów.
·· ocena powinna być zakończona w odpowiedni sposób, pracownik ze spotkania powinien wyjść z poczuciem, że jest ważny dla organizacji.
Analizując przeprowadzaną ocenę okresową pracowników w jednostkach budżetowych nie można pominąć systemu motywowania pracowników. Zadaniem kierownika jednostki jest stworzenie takich warunków pracy, w których może się wyzwolić
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motywacja wewnętrzna. Bardzo ważne przy motywowaniu jest poczucie świadomości własnych celów. Pracownik ma jasny, motywacyjny cel w pracy, wie jakie znaczenie
ma jego praca. Ważne jest także przekonanie, że wykonywane działania są przydatne
dla zespołu i organizacji oraz że jego praca jest elementem całości.
Systemy motywacje, m.in. szkolenia, służą budowaniu wartości personalnej. Jednym
z istotnych elementów motywowania pracowników jest możliwość ciągłego doskonalenia się [Kozłowski 2007, s. 24].
Każda ocena okresowa pracowników wpływa motywująco na dalszą pracę i większe efekty pracy – praca w jednostce budżetowej wymaga bowiem profesjonalizmu,
kompetencji, wiedzy i umiejętności. Dobrze wyszkolona, profesjonalna kadra urzędnicza – jak wiadomo – jest jednym z warunków sprawnego działania administracji państwowej. Dlatego też kierownik jednostki w pełni wykorzystuje narzędzia motywacyjne,
by pracownicy mogli korzystać z nich jak najwięcej, aby ocena okresowa była motorem
motywacji dla wszystkich pracowników i dawała jeszcze lepsze efekty.

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badań własnych, jak również analizy literatury przedmiotu, należy stwierdzić, że ocena okresowa pracowników ma bezpośrednie przełożenie
na stopień zmotywowania do pracy. Jej przebieg i wynik może pobudzać wolę i zaangażowanie w proces szkoleniowy i samorozwojowy. Skuteczna motywacja jest oparta na
zindywidualizowanych, trafnie odczytanych potrzebach i motywach działania danego
pracownika. Wymaga zatem od prowadzącego rozmowę posiadania kompetencji komunikacyjnych i społecznych na bardzo wysokim poziomie. Jest więc ona po pierwsze,
jednym z narzędzi motywacji i po drugie, sama stanowi narzędzie analizy do tego jakie
środki zachęty (pozytywnej czy negatywnej) można zastosować wobec ocenianego, by
osiągnąć założenia strategiczne organizacji.
Diagnoza procesu zaangażowania pracownika w realizację działań pomaga określić
ścieżki awansu i rozwoju, zwłaszcza wobec osób szczególnie istotnych dla funkcjonowania organizacji. Otrzymany komunikat zwrotny od pracowników, będący efektem poprawnie przeprowadzonej rozmowy, może wpłynąć na politykę personalną organizacji,
jeśli np. podczas oceny zostanie zdiagnozowana potrzeba dodatkowego szkolenia lub
innych form zachęty do efektywniejszej pracy.
Wydaje się, że racjonalność i merytoryka prowadzenia polityki personalnej wymusza
dokonywanie wszelkich zmian w organizacji w oparciu o zdiagnozowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zatrudnionych w firmie osób. Tego typu analiza jest
dokonywana właśnie w ramach rzetelnego przygotowania do oceny pracownika.
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Jeśli pracownicy nie otrzymują usystematyzowanej informacji od przełożonego odnośnie do oceny nakładu wykonywanej pracy, można mówić o pewnej formie dysfunkcji działania organizacyjnego. Brak pewności, że działanie pracownika jest zauważane,
działa demotywująco i szkodliwie dla efektywności organizacji. Zatrudniony ma prawo
wiedzieć, które elementy zadań są realizowane prawidłowo, a które, w pewnych obszarach, należy zmodyfikować, by usprawnić działania. Świadomość realizowanej aktywności i wiedza na temat jej odbioru przez kierownictwo, dodatkowo stymulowane rozmową okresową, mogą stanowić istotny czynnik motywacji pozapłacowej.
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Akty prawa
Regulamin dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych
w jednostce budżetowej – opracowywany indywidualnie przez każdą jednostkę na podstawie art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm).
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Ewaluacja polityk i programów publicznych –
od podejść tradycyjnych do ewaluacji rozwojowej
Evaluation of Public Policy and Programmes – from Traditional
Approaches to Developmental Evaluation
Abstract: Taking into account recent developments in evaluation theory and practice a new
triad of evaluation purposes has been put forward: accountability, organisational learning
and empowerment. First two ones, although traditional ones, are gaining new meaning
when faced with the challenges of complex and dynamic reality. The traditional approach
to accountability means rigid adherence to planned implementation and preconceived
outcomes. The broader meaning of accountability opens up a possibility for an intervention
to adopt and respond as conditions change. Thus, accountability which is conceptualised
as a situation where someone being responsible for things that happened can give a satisfactory reason for them, goes in line with learning as it implies deeper understanding and
documenting what is happening in the system and its implication. Depending on the type
of evaluation (formative, summative or developmental), single-loop learning, double loop
learning or deuterolearning is embedded in the process of evaluation. Finally, the third purpose of evaluation – empowerment, fits into the broader changes of the public sector described as “co-management” or “co-government.” It can lead not only to skills development
at an individual level but also to organisational networks, effective acquisition of resources
and political leverage. A single evaluation endeavour can serve more than one purpose, as
it is in the case of developmental evaluation.
Key words: evaluation of public interventions, evaluation approaches, purposes of evaluation, accountability, organisational learning, empowerment, developmental evaluation
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Wprowadzenie
Jednym z wyzwań zarządzania w administracji publicznej, i jednocześnie tym, co odróżnia
je od zarządzania w sferze komercyjnej, jest kwestia oceny efektów podejmowanych działań, gdyż jak słusznie zauważa Sudoł [2012, s. 44]: „instytucji życia publicznego nie można
oceniać na podstawie kształtowania się wyniku finansowego lub ich wartości rynkowej, ale
na podstawie spełnienia przez nie ich misji i wykonania różnych zadań, co trudno ująć systematycznie i kwantytatywnie”. Gromadzenie wiedzy i dostarczanie informacji na temat efektów oraz szerszego oddziaływania polityk i programów publicznych odbywa się w procesie
ewaluacji, która już na stałe wpisała się w kanon współczesnego zarzadzania publicznego.
Ewaluację można zdefiniować jako „zróżnicowany zestaw metod i działań zorientowany na krytyczną refleksję nad wartością i jakością interwencji publicznych – zarówno
procesów ich wdrażania, jak i ich efektów” [Olejniczak 2008, s.19]. Mizerek [2001, s. 32]
wskazuje na trzy elementy procesu ewaluacji: gromadzenie, opracowywanie i komunikowanie informacji na temat wartości przypisywanej działaniom znajdującym się
w polu zainteresowania badacza. Łączy ona w sobie element empiryczny (bada daną
interwencję publiczną – identyfikuje i mierzy jej skutki bądź bada proces jej wdrażania)
z elementem normatywnym (ocenia zebrane w tym celu dane z punktu widzenia przyjętych kryteriów). Immamentną cechą ewaluacji jest jej utylitarny charakter, ewaluacja
ma wspierać podejmowanie trafnych i efektywnych decyzji odnoszących się czy to do
bieżących interwencji publicznych, czy też przyszłych. W swej istocie ewaluacja jest procesem gromadzenia wiedzy użytecznej w praktyce.
Ze względu na swój różnoraki charakter, ewaluację cechuje swoisty „eklektyzm” metodologiczny, wielość podejść badawczych, metod i narzędzi. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie przeglądu podejść stosowanych do ewaluacji, rozpoznanie zależności
między wyborem odpowiedniego podejścia i metod badawczych, zarówno w odniesieniu do funkcji ewaluacji, jak i cech interwencji publicznej, będącej jej przedmiotem.
Szczególna uwaga poświęcona została ewaluacji rozwojowej (developmental evaluation),
która wychodzi poza tradycyjne podejścia do ewaluacji, polegające na modelowaniu
oddziaływania interwencji publicznej, w których z góry zakładane są określone efekty
i sposoby ich osiągania, i otwiera się na wyzwania dynamicznego i złożonego otoczenia.
Artykuł ma charakter przeglądowy i stanowi podsumowanie aktualnego stanu wiedzy
w obszarze podejść stosowanych do ewaluacji. Zastosowano w nim analizę krytyczną
polskiej i zagranicznej literatury poświęconej badaniom ewaluacyjnym.
Artykuł dzieli się na dwie zasadnicze części. Pierwsza odnosi się do głównych
funkcji ewaluacji: rozliczania, organizacyjnego uczenia się oraz wyłaniającej się nowej
funkcji ewaluacji – upełnomocnienia (empowerment) oraz możliwości ich łączenia.
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Druga poświęcona jest tradycyjnym podejściom badawczym do ewaluacji i ich korzeniom teoretycznym, a także przybliża ewaluację rozwojową jako przykład nowego
spojrzenia na proces ewaluacji, odcinający się od dominujących podejść, tj. typowego
modelowania i kontroli.

Wokół trzech głównych funkcji ewaluacji: rozliczania,
organizacyjnego uczenia się i upełnomocnienia
Tradycyjnie wyróżnia trzy główne się funkcje ewaluacji: accountability (perspektywa odpowiedzialności publicznej), knowledge (perspektywa gromadzenia wiedzy) oraz development
(perspektywa rozwoju) [Chelimsky 1996, ss. 1–26]. Tak też Górniak [2005] wskazuje na funkcję
rozliczenia i egzekwowania odpowiedzialności, poznawczą oraz stymulowania usprawnień
i rozwoju organizacyjnego. Funkcja rozliczeniowa (accountability) ewaluacji koncentruje się
na wynikach danej interwencji, w jej ramach bada się, czy interwencja przyniosła spodziewane efekty; co do zasady polega ona na pomiarze wyników interwencji w oparciu na przyjętym
systemie wskaźników; szacuje się wartość interwencji publicznej w kategoriach finansowych,
ekonomicznych (worth-value) i jej jakość (merit-quality) w odniesieniu do wydatkowanych
środków, ocenia logikę i ścisłość przekazu decydentów publicznych na temat racjonalności
podejmowania danej interwencji. Funkcja poznawcza (knowledge), z kolei dąży do zrozumienia związków przyczynowych pomiędzy podjętymi w ramach danej interwencji działaniami
a zaobserwowanymi wynikami, przyczynia się do zrozumienia natury problemów i procesów
społecznych. Służy budowie i weryfikacji modeli logicznych leżących u podstaw interwencji publicznych ukierunkowanych na rozwiązywanie określonych problemów społecznych.
Jak zauważa Górniak [2005], by ewaluacja mogła dobrze realizować swoją funkcję poznawczą, należy zbudować zaplecze meta-ewaluacyjne administracji publicznej, czyli gromadzić,
analizować i dokonywać syntezy wiedzy zawartej w większej liczbie podobnych ewaluacji.
Wreszcie – funkcja stymulowania usprawnień i rozwoju organizacyjnego (development) polega na wzmacnianiu instytucji i budowaniu zdolności instytucjonalnych, przekształcania wyników ewaluacji w wiedzę użyteczną w procesie planowania i wdrażania polityk publicznych.
Uwzględniając najnowszy dorobek badań ewaluacyjnych (coraz częściej wykorzystywane modele ewaluacji dialogicznej, m.in. responsive evaluation, democratic evaluation, participatory evaluation czy empowerment evaluation), można by zaproponować
nieco inną triadę podstawowych rodzajów funkcji ewaluacji, nawiązując do części autorów [np. MacDonald 1987; House i Howe 2000; Kushner 2000; Greene 2006, Fetterman
i Wandersman 2007; Cloeta 2017], którzy rozpatrują rolę ewaluacji w kontekście inicjowania dialogu społecznego, procesów demokratycznych, wzmacniania partnerstwa
i poczucia współwłasności, a mianowicie:
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1) funkcja rozliczania i wzmacniania odpowiedzialności (accountability),
2) funkcja organizacyjnego uczenia się (organisational learning) oraz
3) funkcja upełnomocnienia (empowerment).
Poniższy schemat pokazuje, iż funkcje te można ze sobą łączyć w jednym badaniu
ewaluacyjnym, wbrew powszechnym opiniom, iż np. funkcja rozliczania i uczenia się
stoją ze sobą w opozycji, pod warunkiem jednak ich właściwego rozumienia.

Rysunek 1. Główne funkcje ewaluacji

Źródło: opracowanie własne.

Funkcja rozliczania
Charakteryzując pierwszą z wymienionych funkcji – funkcję rozliczania i wzmacniania odpowiedzialności (accountability), warto nawiązać do The Oxford Handbook of Public Accountability, w którym Bovens, Schillemans i Goodin [2014] dokonują przeglądu definicji terminu accountability w różnych dyscyplinach naukowych. Stwierdzają oni z jednej strony dużą
różnorodność pokrywających się i konkurujących ze sobą ujęć, a z drugiej – wskazują na
pewien minimalny konsensus dotyczący rozumienia terminu accountability, w którym pojawia się pojęcie „relacji” i „komunikacji”. Wspólnym mianownikiem większości definicji jest
stwierdzenie, że accountability polega na „udzielaniu odpowiedzi tym, którzy mają prawo
żądać zdania rachunku z czegoś”1 [s. 6]. (Zwykle relacja ta opisywana jest w kategoriach
1
“The minimal conceptual consensus entails, first of all, that accountability is about providing answers: is
about answerability towards others with a legitimate claim to demand an account.”
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agent–pryncypał). Przy tak szerokim rozumieniu słowa accountability, funkcja rozliczania
i wzmacniania odpowiedzialności nie sprowadza się wyłącznie do weryfikacji zgodności
realizowanych działań z planem i osiągnięcia zakładanych wskaźników (tak jak u Chelimsky
1996 i Górniak 2005), ale również na dokumentowaniu i wyjaśnianiu odstępstw, dlaczego
nie trzymano się planu i dlaczego zmodyfikowano cele operacyjne interwencji (jak u Pattona 2017 w modelu ewaluacji rozwojowej). To sytuacja, w której ktoś odpowiedzialny za
podjęcie określonych działań, potrafi dać satysfakcjonujące ich uzasadnienie. W dynamicznym i złożonym otoczeniu, charakteryzującym się nieliniowością, występowaniem zjawisk
emergentnych, adaptacyjnością, niepewnością i procesami koewolucyjnymi (sprzężeniami
zwrotnymi), trudno zidentyfikować i kontrolować konkretne i możliwe do zmierzenia rezultaty przed przystąpieniem do realizacji interwencji publicznej. Jeśli poprzestać na tradycyjnym, tj. statycznym i mechanicznym, podejściu do funkcji rozliczenia, każde odstępstwo od
planowanego wdrażania, rezygnacja z osiągniecia niektórych wskaźników i koncentracja
na nowych nadarzających się okazjach byłoby oceniane negatywnie. Stąd nowe modele
ewaluacji (ewaluacja rozwojowa), które koncentrują się na rozumieniu kontekstu i adaptacyjności w czasie rzeczywistym i szersze rozumienie funkcji rozliczania, która wcale nie traci
na znaczeniu. Plan jest w tym przypadku punktem wyjścia, a sama ewaluacja nie kieruje się
modelem, ale zasadami (value-driven). Po rozpoczęciu jego wdrażania powinno się go dostosować do tego, co zaobserwowano i czego się nauczono w interakcji ze złożonym i dynamicznym otoczeniem. Accountability (funkcja rozliczania), zdaniem Pattona [2017, s.16]
w takich modelach ewaluacji „opiera się na starannym, systematycznym i gruntownym
dokumentowaniu tych zwrotów rozwojowych, nadawaniu przejrzystości danym, których
zmiany dotyczą, a także śledzeniu implikacji odstępstw od pierwotnego planu – zarówno
odstępstw pod względem wdrażania, jak i wyłaniających się rezultatów”.

Funkcja organizacyjnego uczenia się
Kolejna z funkcji ewaluacji – organizacyjnego uczenia się – dotyka dwóch kwestii: zdobywania nowej wiedzy (eksploracji), jak i strategii wykorzystania wiedzy już istniejącej
(eksploatacji).Ewaluacja może przyczyniać się do odkrywania mechanizmów przyczynowych interwencji, do lepszego zrozumienia natury problemów i procesów społecznych,
(gromadzenie wiedzy), a zdobyta wiedza z kolei, do udoskonalania bieżących i przyszłych interwencji publicznych w danej dziedzinie czy też szerszych zmian w sektorze
publicznym poprzez silniejsze powiązanie procesów ewaluacji z programowaniem interwencji publicznych (wykorzystanie wiedzy). Jak słusznie zauważa część autorów [Fiol
i Lyles 1985; Raanan Lipshitz i in. 2007, za: Olejniczak, Rok i Płoszaj 2012, s. 75] organizacyjne uczenie się to coś więcej niż prosta adaptacja, ponieważ musi być poprzedzona
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refleksją nad zaobserwowanymi efektami działań, ich interpretacją, zrozumieniem zachodzących zjawisk i procesów oraz przetworzeniem ich przez organizację.
Skutkiem uczenia się jest zmiana. W zależności od głębokości wprowadzanych zmian,
można wyróżnić: pojedynczą lub podwójną pętlę uczenia się (single and double loop learning). Pierwsza reprezentuje sytuację, w której koryguje się sposób działania w ramach
przyjętego modelu interwencji. Odpowiada ona typowi ewaluacji formatywnej, która
skupia się na problemach we wdrażaniu interwencji, warstwie operacyjnej. Koncentruje
się ona wokół pytania: czy robimy rzeczy we właściwy sposób. Natomiast w podwójnej pętli uczenia się kwestionuje się założenia, które legły u podstaw danej interwencji
publicznej, dotykając tym samym wyborów o charakterze strategicznym. Podstawowe
pytanie przyświecające ewaluacji brzmi: czy robimy właściwe rzeczy. Dzieje się to w ramach ewaluacji sumatywnej (konkluzywnej) opartej na teorii (theory-based evaluation),
która często określana jest jako „otwieranie czarnej skrzynki” interwencji [Stame 2004,
s. 58], gdyż koncentruje się ona na zidentyfikowaniu mechanizmu zmiany – określeniu,
dlaczego i w jaki sposób dana interwencja wywołuje określone efekty. Ponadto wskazać
można jeszcze jeden poziom uczenia się: deutero learning, czyli wprowadzanie zmian
w sposobie uczenia się. Balcerak [2006, ss. 161–179] stwierdza, że termin ten może być
rozumiany na trzy sposoby, jako: nabywanie umiejętności uczenia się niższego i wyższego poziomu, jako metanauczanie, czyli refleksja i kontrola nad własnym procesem uczenia się oraz jako instytucjonalizacja procesu uczenia się organizacyjnego. Patton [2017,
s. 11] nazywa go trzecią pętlą uczenia się, wskazują jednocześnie, iż proces „uczenia się
uczenia” jest obecny w modelu ewaluacji rozwojowej.

Funkcja upełnomocnienia
Wreszcie trzecia funkcja ewaluacji – funkcja upełnomocnienia (empowerment) – wpisuje
się w szersze przemiany sektora publicznego określane mianem „współzarządzania” lub
„współrządzenia”. Ewaluacja ma służyć wzmacnianiu partnerstwa i poczucia współwłasności. Odnosi się ona do stanu, w którym ludzie u/odzyskują indywidualną i kolektywną
kontrolę nad własnym życiem, postulatami, interesami. Dzięki upełnomocnieniu są zdolni do definiowania i działania. Towarzyszy im poczucie sprawczości i wpływu. Wymaga to
aktywnego angażowania osób w ocenę i zarządzanie inicjatywami publicznymi, które je
dotyczą. Implikuje to rolę ewaluatora jako partnera, edukatora, czy mediatora.
Zimmerman [2000, ss. 43-46] definiuje proces jako upełnomocniający, jeśli pomaga
on ludziom rozwijać swoje umiejętności tak, aby mogli samodzielnie rozwiązywać problemy i podejmować decyzje w sprawach, które ich dotyczą. Proces ten różni się w zależności od poziomu analizy. Rozróżnia on m.in. wymiar indywidualny i organizacyjny, na
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których procesy i efekty upełnomocnienia mogą być analizowane (individual and organisational empowerment). Są one ze sobą ściśle powiązane. Wymiar indywidualny, zwany
również psychologicznym, wiąże się z umożliwieniem pracy zespołowej, rozwojem zdolności do podejmowania decyzji, zarządzania zasobami itp. Skutkuje poczuciem kontroli,
zwiększeniem umiejętności, proaktywnymi zachowaniami. Charakterystyczny jest dla
podejść partycypacyjnych, nastawionych na współpracę ewaluatora z interesariuszami
interwencji publicznej. Natomiast na szczeblu organizacyjnym procesy upełnomocniające wiążą się z dzielonym przywództwem i podejmowaniem decyzji, a ich efektami
mogą być sieci organizacji, efektywne zdobywanie zasobów, czy siła przetargowa (political leverage). Ewaluacja to nie tylko zrealizowane badania i raport, ale także wszystkie
procesy i działania uruchomione przez jej obecność.

Tradycyjne podejścia i metody stosowane w badaniach
ewaluacyjnych a ewaluacja rozwojowa
Dyskusja dotycząca podejść i metod stosowanych w badaniach ewaluacyjnych zwykle
zasadza się na konwencjonalnej i przebrzmiałej dychotomii pozytywizmu i konstruktywizmu, który można by sparafrazować, zadając pytania: liczby czy teksty – mierzyć czy raczej
opisywać, podejście „ilościowe” czy „jakościowe”, eksperymenty czy badania sondażowe
i studia przypadków, nomotetyzm czy idiografia. Początkowo w dziedzinie ewaluacji dominowało podejście pozytywistyczne, zakładające możliwość odkrywania wiedzy obiektywnej, niezależność badacza od przedmiotu badania i sytuacji badawczej. Podkreślano
wagę systematycznej, ustrukturyzowanej i powtarzalnej obserwacji prowadzonej według
ścisłych naukowych standardów, metod eksperymentalnych i quasi-eksperymentalnych
(ilościowych). Na zgoła innych założeniach opiera się konstruktywizm odrzucający obiektywną rzeczywistość i odwołujący się do przekonania, że ludzie postrzegają rzeczywistość
poprzez pryzmat swojej kultury i doświadczeń. Zadaniem badacza w związku z tym jest
próba zrozumienia kontekstu i procesów, tak jak są one postrzegane z różnych perspektyw
przez różnych aktorów. Stąd docenienie w ramach tego kierunku metod jakościowych.
W duchu pozytywistycznym rozwinęły się podejścia zorientowane metodologicznie
(method-oriented evaluation approaches), koncentrujące się na mierzeniu efektów interwencji publicznych, tzn. co jest „na wejściu” i „na wyjściu” interwencji publicznej, służące przede
wszystkim funkcji rozliczania rozumianej wąsko jako weryfikacja zgodności realizowanych
działań z planem i osiągnięcia zakładanych wskaźników, z wykorzystaniem metodologii badań ilościowych. Z uwagi na to, że nie dawały one satysfakcjonującej odpowiedzi na pytania,
co stało za porażką bądź sukcesem danej interwencji, tj. dlaczego i w jaki sposób dana interwencja powoduje określone zamierzone i niezamierzone efekty, rozwinęły się podejścia do
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ewaluacji oparte na teorii (theory-based evaluation approaches, theory of change) oraz podejście realistyczne (realistic approach). Koncentrują się one na identyfikowaniu mechanizmu
zmiany, tzn. na otwarciu „czarnej skrzynki” interwencji publicznej, wzmacniając tym samym
funkcję uczenia się ewaluacji. Doceniono w nich znaczenie otoczenia interwencji publicznej, które może wzmacniać lub osłabiać skuteczność i efektywność działań publicznych i na
które składają się czynniki będące zarówno pod kontrolą, jak i poza kontrolą badacza. Zrozumienie kontekstu interwencji publicznej uznano za kluczowe w określaniu stopnia przyczynienia się interwencji do osiągnięcia określonych wyników, gdyż są one zawsze wypadkową
interwencji oraz kontekstu. W obu podejściach schemat badania zakłada sformułowanie
teorii leżących u podstaw interwencji publicznej i ich weryfikację przy użyciu różnych metod badawczych. Wyróżnia się tzw. teorię implementacji (implementation theory) i teorię
programu (programme theory), które w procesie kolektywnym (angażującym interesariuszy
interwencji publicznej) i iteracyjnym powinny być ostatecznie zintegrowane. Blamey i Mackenzie [2007, ss. 444–446] wskazują, że to, co odróżnia te dwa podejścia to sposób, w jaki
teoria jest konceptualizowana. W ewaluacji opartej na teorii punkt ciężkości położony jest
na teorii implementacji, a w ewaluacji realistycznej na teorii programu. Pierwsza przekłada
cele interwencji na konkretne działania programu (wymagające określonych zasobów), które mają przynieść konkretne produkty (dobra i usługi, które powstają w wyniku podjętych
w ramach interwencji działań), te z kolei – rezultaty, (czyli efekty produktów) i ostatecznie
znaleźć wyraz w długofalowych efektach realizacji interwencji (oddziaływanie). Teoria implementacji prezentuje zatem logiczny, sekwencyjny proces przechodzenia od działań do
długoterminowych efektów podjętej interwencji, przy użyciu określonych zasobów i przebiegający w ustalonym czasie. Problem przyczynowości w tym ujęciu jest częściowo adresowany w procesie budowania konsensusu szerokiego kręgu interesariuszy wokół formułowanej teorii, a następnie sprawdzeniu, czy założone działania, efekty (produkty, rezultaty)
zostały osiągnięte w wyznaczonym czasie. Właśnie ze względu na podstawę przyjmowaną
do określenia przyczynowości uważa się, że ewaluacja oparta na teorii wpisuje się w nurt
konstruktywistyczny [Mackenzy i Blamey 2005, s. 449].
Natomiast podejście realistyczne silniej akcentuje teorię programu, która skupia się
na motywacji i psychologicznych aspektach reakcji beneficjentów, które prowadzą do
zmian w zachowaniu, wskazuje na konieczność prześledzenia programu przez pryzmat
wyborów dokonywanych przez adresatów wsparcia. Używając słów Pawson i Tilley
[1997, s. 188] twórców podejścia realistycznego, ewaluator musi „dostrzec co inicjatywa
wywołuje w umysłach ludzi”2 . Ewaluator poszukuje uogólnionego mechanizmu, który
wyjaśnia, w jakich warunkach, w jaki sposób i w stosunku do jakich interesariuszy (grup
2
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interesariuszy) dana interwencja działa lub nie. Wymaga to oczywiście znajomości działań
zaplanowanych w ramach danej interwencji, grup docelowych, zamierzonych efektów interwencji publicznej, czyli teorii implementacji, ale jest ona w ewaluacji realistycznej traktowana raczej jako ścieżka do stawiania hipotez na temat tego, co wyzwala odpowiednie
mechanizmy zmiany zachowania w określonych warunkach [Blamey i Mackenzie 2007,
s. 446]. Ewaluacja realistyczna nie tyle pozwala na porównanie zmian, jakie zaszły w grupie
beneficjentów i osób nieobjętych wsparciem (co ma miejsce w metodach eksperymentalnych i quasi-eksperymentalnych), ale porównuje mechanizmy i wyniki w ramach i między
różnymi inicjatywami publicznymi. Z punktu widzenia ontologicznego realizm przyjmuje,
że świat rzeczywisty istnieje, ale to, jak ludzie go interpretują, wpływa na ich zachowanie,
które z kolei wpływa na rzeczywistość. Stąd odwołania do „interakcji” i „współzależności”
świata i jego interpretacji [Westhorp i in. 2011, s. 3]. Ewaluacja rozwojowa, która stawia na
„rozwój” innowacyjnych interwencji poprzez ich adaptację do wyłaniających się i dynamicznych realiów złożonego otoczenia, a nie trzymanie się przyjętego z góry liniowego
modelu, prowadzącego od działań do spodziewanych wyników danej interwencji, jest
w tym względzie bliska podejściu realistycznemu [BEAM 2015, s. 7].
Podejścia do ewaluacji czerpią zatem z odmiennych teorii filozoficznych, choć najczęściej korzystają obecnie z metod mieszanych, co ma umożliwić uzupełnianie oraz
pogłębianie danych i informacji zdobytych jedną metodą, innymi (tzw. triangulacja metod). White [2009] zaproponował na przykład podejście łączące ewaluację opartą na teorii z wykorzystaniem schematów badań eksperymentalnych – tzw. ewaluację wpływu
opartą na teorii (theory-based impact evaluation). Jest ona propagowana przez Komisję
Europejską jako zalecane podejście do analizy wpływu interwencji publicznych w ramach ewaluacji ex post [Evalsed 2013].

Ewaluacja rozwojowa – nowe spojrzenie na proces
ewaluacji
W zderzeniu z rosnącą złożonością interwencji publicznych uwidoczniają się liczne niedoskonałości tradycyjnych podejść do ewaluacji, w których zasadniczo wysiłki ewaluatora koncentrują się na znalezieniu modelu, który sprawdza się w określonych warunkach
i który będzie można zastosować gdzie indziej. Kluczowe znaczenie ma w nich kontrola
i przewidywanie, dążenie do „okiełznania chaosu” przez precyzyjne określanie celów, działań do nich prowadzących oraz sprawdzanie przyjętego sposobu wdrażania oraz osiągania
uprzednio zdefiniowanych wyników. Takie podejścia nie sprawdzają się w stosunku do inicjatyw publicznych realizowanych w dynamicznym, złożonym otoczeniu [Patton 2017, s. 5].
Sama strukturalna złożoność przejawia się w dużej liczbie komponentów programu, czy
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poziomie agregacji wyników, natomiast złożoność dynamiczna nawiązuje do „regularności
i nieregularności, z jakimi zachodzą zmiany wewnątrz i wokół systemów” [Kooiman 2008,
s. 176; za: Ofek 2016, s. 66]. Rodzi to problemy niepewności, nieliniowości i dynamicznej
zmiany. Niepewność zachodzi, gdy nie można zidentyfikować modeli przyczynowych pomiędzy podejmowanymi działaniami a wynikami. Wysoki stopień niepewności sprawia, ze
ewaluator nie może określić, jakich wyników można się spodziewać, podejmując określoną
interwencję (ex ante) lub jakie czynniki przyczyniły się do powstania zidentyfikowanych
efektów (ex post). Wiąże się to często z nieliniowością związków przyczynowych między
działaniami podejmowanymi w ramach danej interwencji a wynikami, gdzie małe działania mogą prowadzić do znaczących zmian, jak i działania na dużą skalę do efektów niezauważalnych. Mamy do czynienia z punktami przełomowymi i zwrotami masy krytycznej.
Co więcej, reakcja na interwencję może także pojawić się w innym czasie (opóźnienia) lub
w innym miejscu. Z kolei zmiana dynamiczna odnosi się do zmian w programach i procesach w wyniku bieżących nieplanowanych wydarzeń, które mogą mieć zmienne efekty,
a tym samym utrudniać ustalenie związków przyczynowych.
Podejście ewaluacji rozwojowej (developmental evaluation) dostosowuje się do realiów
złożonej nieliniowej dynamiki i nie próbuje narzucać porządku i pewności w nieuporządkowanym i niepewnym świecie [Patton 2017, s. 8]. Opiera się nie na modelu, ale na zasadach
(chociaż wychodzi od pewnego modelu, jej celem nie jest dojście do jego wersji ostatecznej,
końcowej). Uwaga koncentruje się raczej na odkrywaniu możliwości i eksperymentowaniu
niż sztywnym trzymaniu się uprzednio ustalonej ścieżki działania. [Dicks i Saunders 2014, ss.
176–194]. Jak stwierdza Patton [2017, s. 9], autor koncepcji ewaluacji rozwojowej: „Ewaluacja
rozwojowa śledzi i stara się zrozumieć to, co wyłania się w warunkach złożoności, dokumentując i interpretując dynamikę, interakcje i współzależności, jakie pojawiają się w procesach
innowacji i zmian systemowych”. Implikuje to całkiem nowe spojrzenie na funkcję rozliczania
i uczenia się (zob. wcześniejsze uwagi). Ewaluator jest częścią zespołu współpracującego nad
konceptualizacją, zaprojektowaniem i testowaniem nowych podejść w procesie długofalowego i ciągłego doskonalenia się. Jego podstawowa funkcja sprowadza się do stymulacji
dyskusji ewaluacyjnymi pytaniami i sposobem myślenia, systematycznej refleksji w oparciu
na danych [Patton 2017, s. 7]. Wymaga to prowadzenia prac w terenie, otwartości i ciągłego
zadawania pytań, obserwowania, co się dzieje wraz z postępowaniem interwencji.

Zakończenie
Teoria i praktyka ewaluacji stoi przed coraz to nowymi wyzwaniami. Wynikają one z jednej
strony z wdrażania interwencji na różnych szczeblach władzy, pokrywaniem się różnych
inicjatyw publicznych (policy-mix), złożonym i dynamicznym otoczeniem, w którym są one
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realizowane. Ewaluacja rozwojowa dopełnia przyjęty od dekad podział na ewaluację formatywną (formative eveluation) i konkluzywną (summative evaluation), ale jej nie dyskredytuje.
Tak naprawdę obszar dla zastosowania ewaluacji rozwojowej jest bardzo mały i specyficzny
i wiąże się z wprowadzaniem zmian systemowych w złożonym, dynamicznym otoczeniu,
gdzie niepewność, nieliniowe związki przyczynowe, dynamiczne zmiany itd. sprawiają, ze
tradycyjne podejścia się nie sprawdzają. Każdy z wymienionych typów ewaluacji służy innym
celom i jest odpowiedni dla innych sytuacji [Patton 2015, s. 4; BEAM 2015, ss. 8–11]. Ewaluacja formatywna służy przygotowaniu programu pod ewaluację konkluzywną poprzez
identyfikowanie i korektę problemów związanych z implementacją interwencji, to ocena
formy, planu oraz procesu wdrażania danej interwencji przed jej rozpoczęciem lub w trakcie
jej trwania, prowadzi do wypracowania ostatecznego modelu interwencji. Z kolei ewaluacja konkluzywna testuje wypracowany w ewaluacji formatywnej model interwencji poprzez
pomiar i analizę efektów interwencji po jej zakończeniu lub w trakcie jej trwania. Ewaluacja
rozwojowa nie zakłada stałego modelu interwencji, ale ciągłą jej adaptację do zmieniającego
się otoczenia, jest realizowana wraz z realizacją interwencji. Ewaluator ma pomóc połączyć
działanie z refleksją, teorię i praktykę, wychwytywać zmiany zachodzące w otoczeniu i dostarczać użytecznych informacji do podejmowania decyzji, wspierać procesy organizacyjnego uczenia się, które są wpisane w ewaluację rozwojową. Wymaga to z kolei całkiem innego
ujęcia funkcji rozliczania, która pozostaje jedną z najważniejszych funkcji ewaluacji. Nie musi
ona, tak jak w tradycyjnych podejściach do ewaluacji, oznaczać sztywnego trzymania się
z góry ustalonego planu i sposobu jego wdrażania, ale polegać na dokumentowaniu i należytym uzasadnianiu odstępstw od niego. Należy pamiętać, że ewaluacja to nie tylko wykonane badania i raport, ale wszystkie procesy i działania uruchomione przez jej obecność, które
prowadzą do zmian behawioralnych podmiotów w niej uczestniczących, czy to na poziomie
indywidualnym, czy organizacyjnym. Stąd warto wyróżnić kolejną i nabierającą coraz większego znaczenia funkcję ewaluacji – upełnomocnienia.
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Wprowadzenie
Gospodarka komunalna stanowi dział gospodarki narodowej, której celem jest zaspokojenie bieżących i nieprzerwanych potrzeb dla ludności poprzez świadczenia usług powszechnie dostępnych wynikających z zamieszkania ludności [Dębski 2006, s. 346].
Powstanie i rozwój gospodarki komunalnej w Polsce związane jest z odrodzeniem się
po 1989 roku samorządu terytorialnego. Fundamentem przywrócenia polskiej samorządności była Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. W niniejszej ustawie
określono ogólny zakres działania gminy rozumianej szerzej jako wspólnota samorządowa
na odpowiednim terytorium oraz realizowane przez nią zadania. Ustawodawca nie sprecyzował jednak dokładnie jak ma wyglądać sam model gospodarki komunalnej i zakres
działalności gospodarczej gminy. Dopiero na mocy Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku
o gospodarce komunalnej zdefiniowano ustrój gospodarczy gmin [Krasnowolski 2012, s. 1].
Uszczegółowienie zasad i form gminnej gospodarki komunalnej posłużyło dwa lata
później do unormowania działalności dla pozostałych jednostek samorządu terytorialnego. Przeprowadzona w 1998 roku reforma samorządowa powołała do życia powiat
i województwo. Podobnie jak w przypadku gminy, tak i dla obydwu nowych szczebli
samorządu terytorialnego wyznaczono odrębnie zakresy ich działań i zadań.
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na występujące obecnie determinanty
w zarządzaniu gospodarką komunalną w kontekście współczesnych uwarunkowań rozwoju samorządu i zmian zachodzących w jego otoczeniu. W publikacji skupiono się na
podkreśleniu znaczenia i potrzeby zarządzania gospodarką komunalną w ujęciu strategicznym oraz w ramach partycypacji społecznej. Artykuł zawiera hipotezę o znaczącym jakościowym wpływie na proces zarządzania gospodarką komunalną wynikającym
z polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Dowodzi również o wadze podejścia strategicznego do zarządzania oraz o wzrastającej społecznej świadomości na temat gospodarki komunalnej, jak i coraz większego udziału społeczeństwa w kształtowaniu stylu
i formy jej prowadzenia.

Uwarunkowania gospodarki komunalnej
Pomimo ustanowienia swoistej autonomii każdej jednostki samorządu terytorialnego,
ich wspólną cechą, zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej [Dz. U. z 2017 r., poz. 827], jest: „wykonywanie przez te jednostki
zadań własnych w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej”,
co określa się właśnie mianem gospodarki komunalnej. Powyższa definicja oznacza
zatem realizację zadań stosownie do zakresu spraw określonych przez ustawodawcę
250

Zarządzanie gospodarką komunalną w ujęciu strategicznym i partycypacji społecznej

dla każdej z jednostek samorządu terytorialnego. Generalnie zakres ten, bez szczegółowego podziału na posiadane przez samorząd kompetencje, obejmuje między innymi takie sprawy o charakterze użyteczności publicznej jak:
·· edukację,
·· opiekę zdrowotnę,
·· opiekę społeczną,
·· sport i turystykę,
·· kulturę i ochronę zabytków,
·· drogi i transport zbiorowy,
·· porządek publiczny i bezpieczeństwo,
·· gospodarkę wodno- ściekową,
·· ochronę środowiska i przyrody,
·· gospodarowanie obiektami użyteczności publicznej.
Mając na względzie powyższe, można stwierdzić, iż gospodarka komunalna stanowi
spirytus movens funkcjonowania każdej jednostki samorządu terytorialnego i ma ewidentnie monopolistyczny charakter. Obejmuje zarówno „twardy” proces inwestycyjny związany z infrastrukturą techniczną, jak i pozostałe formy „miękkiego” zaspokajania zbiorowych
potrzeb oraz stałego świadczenie usług publicznych dla wspólnoty samorządowej.
Widać zatem, że gospodarka komunalna w sposób istotny decyduje o pełnionej przez
samorząd roli w rozwoju społeczno-gospodarczym oraz o zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań jego interesariuszy w postaci mieszkańców i przedsiębiorców. Jest również istotnym
elementem standardu życia ludności – struktura dostaw mediów (woda, ciepło, gaz i inne)
oraz ich zużycie jest miarą osiągniętego standardu cywilizacyjnego, jak również jest wyznacznikiem racjonalnego ich gospodarowania, zdeterminowanego rozwiązaniami techniczno-ekonomicznymi, inwestycyjnymi i organizacyjnymi [Denczew 2004, s. 13].
Zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej, realizacja zadań własnych samorządu
może być realizowana poprzez następujące podmioty:
·· jednostkę samorządu terytorialnego,
·· samorządowe zakłady budżetowe,
·· spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
·· związki gmin, związki powiatów, związki powiatowo-gminne, związki metropolitarne,
·· inne podmioty w ramach zewnętrznego outsourcingu.

Determinanty w zarządzaniu gospodarką komunalną
Nie ulega wątpliwości, iż rozwój polskiej samorządności od roku 1991 spowodował
również stopniowe przeobrażenia w samym funkcjonowaniu gospodarki komunalnej.
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Wpływ na taką sytuacje miały zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Do tej
pierwszej grupy należy zaliczyć przeprowadzenie reformy samorządowej w roku 1998
oraz dokonane zmiany legislacyjne, jak wprowadzenie ustawy o gospodarce komunalnej [Dz. U. z 2017 r., poz. 827] oraz ustawy o finansach publicznych [Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2077]. W szeroko rozumianym wymiarze sektora publicznego i związanym z nim zakresem usług, niniejsza transformacja wpisuje się także w ogólnoświatowy trend związany z wyodrębnieniem funkcji państwa i funkcji samorządu, co zostało nazwane „nowym
zarządzaniem publicznym” [John 2001, s. 13].
Z punktu widzenia organizacji i prowadzonego nadzoru oraz przyjmowanego stylu
zarządzania gospodarką komunalną, kluczowa była również ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Oczywiście skala zmian legislacyjnych jest
znacznie większa i obejmuje szereg narzędzi niezbędnych do efektywniejszego realizowania przez samorząd zadań własnych, jak i samą decentralizację procesu o ich stanowieniu.
Z kolei postępującą globalizacja i członkostwo Polski w Unii Europejskiej oraz rozwój
technologiczny i rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, to druga i nie mniej ważna
grupa czynników oddziałujących pozytywnie na zarządzanie gospodarką komunalną.
Bez wątpienia największym impulsem do zmian w obszarze zarządzania gospodarką
komunalną była akcesja Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. I nie chodzi wyłącznie
o wysokość dostępnych dla naszego kraju funduszy strukturalnych w ramach polityki
regionalnej. Należy mieć przede wszystkim na uwadze zachodzącą transformację systemową, która obejmuje zarówno podejście do formy wdrażania zadań własnych samorządu, jak i sposób myślenia oraz zarządzania gospodarką komunalną. Niniejsze podejście zostało obecnie ukierunkowane na takie aspekty, jak m.in.:
·· zrównoważony rozwój,
·· zwiększanie konkurencyjności gospodarki komunalnej,
·· diagnozę występujących problemów i rozpoznanie potrzeb wszystkich interesariuszy realizowanych przedsięwzięć (zadań własnych),
·· zapewnienie trwałych i mierzalnych wskaźników realizowanych przedsięwzięć w postaci produktu, rezultatu i oddziaływania,
·· wieloletnie planowanie finansowe i osiąganie określonych celów wyznaczonych na
poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
·· wykorzystanie dobrych praktyk w realizacji i zarządzaniu przedsięwzięciami,
·· zastosowanie innowacji i nowych technologii,
·· budowę społeczeństwa opartego na wiedzy.
Wszystkie powyższe okoliczności z całą pewnością w sposób istotny przyczyniają
się do poprawy jakości w procesie zarządzania gospodarką komunalną. W ich efekcie
staje się ona bliższa i czytelniejsza dla społeczeństwa. Miedzy innymi nie jest już tylko
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kojarzona z budową lub remontem drogi albo dostarczaniem wody i odprowadzaniem
ścieków. Mieszkańcy dostrzegli, że stanowi ona o jakości i standardzie ich życia oraz
o ponoszonych kosztach w postaci różnych opłat i cen za korzystanie z wszelkich dobrodziejstw gospodarki komunalnej. Ma wpływ i dotyczy ich najbliższego otoczenia oraz
codziennego życia i pracy. Przykładem tego może być decyzja o wyborze i warunkach
miejsca zamieszkania lub forma i miejsce spędzania czasu wolnego.
Pod wpływem rozwoju polskiej samorządności wzrastają także kompetencje osób
kierujących jednostką samorządu terytorialnego oraz osób zatrudnionych w samorządzie, co tylko odzwierciedla ogólnoświatowy trend w tym zakresie. W obliczu globalnych
przekształceń prywatyzacyjnych oraz nowego publicznego zarządzania, menedżerowie sektora publicznego zaczynają naśladować najlepsze praktyki sektora prywatnego
[Bach 2000, s. 23].
W Polsce coraz częściej spotykamy się z przykładami zaimplementowania rozwiązań sfery biznesowej na grunt publiczny i zarazem gospodarki komunalnej. Szczególnie
dotyczy to zarządzających samorządem i składanych przez nich deklaracji o traktowaniu miasta jak firmy lub mieszkańców jako klientów. Znaczna część samorządowców,
jako swój atut, wprost deklaruje o posiadanych przez siebie korzeniach i doświadczeniu zawodowym związanym z biznesem. Takie ukierunkowanie na biznesowy model
zarządzania jest celowe i ma za zadanie zwrócić uwagę i podkreślić jego zalety oraz
potencjalne korzyści. Należą do nich: wyższa efektywność realizowanych zadań, lepsza
organizacja pracy, mniejsza biurokracja, niższe koszty i innowacje. Nie ulega ponadto
wątpliwości, że specyfika gospodarki komunalnej stanowi obszar wymagający od zarządzających coraz to większej wiedzy i umiejętności [Kozłowski 2015, s. 10].
Wzmacnianie w Polsce demokracji i postaw obywatelskich od początku lat 90. minionego wieku, przyczyniło się również do zwiększenia świadomości społeczeństwa o istocie funkcjonowania gospodarki komunalnej. Coraz częściej, poprzez szereg dostępnych
form współpracy i możliwości konsultacji społecznych, mieszkańcy oczekują aktywnego
udziału w procesie zarządzania gospodarką komunalną. Poziom ich akceptacji dla tego
procesu stanowi niejako rodzaj presji i kierunku obecnego oraz przyszłego rozwoju gospodarki komunalnej, a co za tym idzie – poziomu jakości życia mieszkańców. Dowodzi
to zatem dojrzałości obywatelskiej oraz swoistej współodpowiedzialności społecznej za
rozwój lokalny lub regionalny. Potwierdza również akceptację społeczną dla zasadności i racjonalności wydatkowania przez samorząd środków publicznych pochodzących
z dochodów wszystkich mieszkańców.
Bieżąca obserwacja funkcjonowania gospodarki komunalnej pozwala stwierdzić,
iż wciąż znajduje się ona na kursie zachodzących przekształceń i nowych możliwości
rozwoju. Dzisiejsze spojrzenie na sposób zarządzania gospodarką komunalną nabiera
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zupełnie nowego znaczenia z uwagi na występujące przed samorządem nowe szanse.
Należy do nich zaliczyć:
1) Dostępność środków strukturalnych z Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz
mechanizmów europejskiego obszaru gospodarczego stwarzających możliwości
współfinansowania, a nawet finansowania w całości zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach polityki regionalnej.
2) Dostosowanie się do wymagań prawa obowiązującego w Unii Europejskiej oraz
zapewnienia zgodności z krajowymi i wspólnotowymi strategiami rozwoju lub strategiami sektorowymi.
3) Dostępność środków finansowych z komercyjnych i publicznych instrumentów
zwrotnych.
4) Powołanie instytucji doradczo-informacyjnych wspierających rozwój lokalny i regionalny.
5) Wprowadzenie partycypacji społecznej polegającej na finansowaniu zadań w ramach funduszy sołeckich i budżetów obywatelskich.
6) Wprowadzenie budżetów zadaniowych grupujących wydatki wokół celów oraz
przygotowanie i realizacja zadań z wykorzystaniem narzędzi zarządzania projektami.
7) Realizację zadań w formule powiązań kooperacyjnych samorządu oraz uczelni
wyższych i biznesu tworzących tak zwane inicjatywy klastrowe.
8) Możliwość realizacji zadań w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
9) Wprowadzenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej i petycji obywatelskiej.
10) Możliwość ustanawiania rad osiedlowych stanowiących jednostkę pomocniczą
samorządu wraz z powierzeniem kompetencji do zgłaszania lub realizowania zadań
własnych jednostek samorządu terytorialnego.
Uwzględnienie powyższej perspektywy bliższego i dalszego otoczenia samorządu
i zarazem gospodarki komunalnej stanowić będzie niewątpliwie o przyszłym kierunku
oraz tempie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Jest to szczególnie istotne
z uwagi na rozpoczęte przez Komisję Europejską prace nad budżetem Unii Europejskiej
na lata 2021–2027. Wiąże się to z wysokością dostępnych środków finansowych i rodzajem wsparcia dla rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce.

Znaczenie strategicznego zarządzania gospodarką
komunalną
Pomimo ustawowego określenia podstawowej roli poszczególnych szczebli samorządu
i zakresu przypisanych im zadań, to w rzeczywistości mamy do czynienia z ich autonomią
zarówno w sensie podmiotowym, jak i przedmiotowym. I nie ma w tym nic dziwnego.
Wykonywanie zadań na rzecz wspólnoty mieszkańców może często przybierać różnorod254
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ną postać oraz mniej lub bardziej ambitny wymiar. Samorządy mają bowiem uprawnienia
do tworzenia własnych wzorców sukcesu w oparciu o posiadany potencjał. Posiadają prawo do kreowania przyszłego rozwoju z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i oczekiwań
społecznych. Jak zauważa Andrzej Kaleta „śmiałość wizji strategicznych oznacza z jednej
strony odwagę myślenia, a z drugiej strony odwagę rywalizacji” [Kaleta 2000, s. 27].
Przyszłość samorządów nie powinna zatem bazować tylko na wypracowanych dotychczas schematach działania lub powielaniu rozwiązań sprawdzonych gdzie indziej.
Oczywiście wszystko musi się mieścić granicach wyznaczonych przez obowiązujące
przepisy prawa, jak również wyważenia interesów wszystkich interesariuszy i racjonalnego gospodarowania. Kluczową kwestią w tym zakresie pozostaje zatem forma oraz
zakres i sposób realizacji przez samorząd zadań objętych gospodarką komunalną, która
stanowi filar postępu jednostek samorządu terytorialnego.
Biorąc pod uwagę znaczenie gospodarki komunalnej należy stwierdzić, iż nie może
być ona prowadzona doraźnie i w oderwaniu od realiów organizacyjno-finansowych samorządu. Aby była prowadzona skutecznie musi być właściwie zarządzana: odpowiednio zaplanowana, zorganizowana, wdrożona i nadzorowana.
W tym celu nadaje się jej coraz częściej strategicznego wymiaru w postaci określenia
misji i wizji oraz zdefiniowania celów, a także zaplanowanych zadań i wymiaru czasowego ich realizacji. Co ważne, w tym procesie dokonuje się szczegółowej diagnozy społeczno-gospodarczej oraz przeprowadza się szereg konsultacji społecznych wraz z analizą
możliwych do realizacji wariantów lub scenariuszy.
Aby strategia nie była tylko zwykłym papierowym opracowaniem i zachcianką władzy
samorządowej, musi za każdym razem być ukierunkowana na ludzi jako dowód powinności samorządu wobec wszystkich obywateli, zrozumienia ich potrzeb i oczekiwań. W swojej wyjątkowości powinna wzmacniać tożsamość i powodować dumę na myśl o miejscu
narodzin, dojrzewania i starzenia się. Wspierać budowę wspólnoty samorządowej, w której chce się żyć. Nie może prowadzić do bieżącej konsumpcji, zaspokajania roszczeń, inwestycyjnych fajerwerków, dominującego wpływu grup interesu, zadłużania przyszłych pokoleń czy w końcu egoistycznej egzystencji. Obecna specyfika formułowania w strategii
poprzez misję i wizję odpowiedzi na pytanie „po co istniejesz”, jest zarówno wyzwaniem,
jak i zaproszeniem do aktywnego udziału mieszkańców we wspólnocie samorządowej.
Takie strategiczne podejście w zarządzaniu gospodarką komunalną wprowadza też pewien porządek oraz pozwala odpowiednio się przygotować i zabezpieczyć środki finansowe na realizację zadań własnych. Odzwierciedla to dokładnie
opracowywany w samorządach Wieloletni Plan Finansowy. Formułowanie założeń
strategicznych rozwoju samorządu z uwzględnieniem obszaru gospodarki komunalnej może przyjmować jedną z poniższych postaci:
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1) Strategii Zrównoważonego Rozwoju lub Strategii Rozwoju,
2) Lokalnego Programu Rewitalizacji,
3) Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
4) Planu Rozwoju Transportu Publicznego,
5) Programu Ochrony Środowiska,
6) Strategii Rozwoju Sportu, Kultury, Edukacji,
7) Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Pomijając powyższe nazewnictwo i formę w kształtowaniu długoterminowych założeń
strategicznego rozwoju oraz zastosowane podejście metodologiczne przy tworzeniu strategii, jak i samą ich zawartość merytoryczną, to wszystkie niniejsze dokumenty samorządu posiadają wspólny mianownik – wzmacniają jakość zarządzania gospodarką komunalną.
Za nadrzędną wartość należy rozumieć pobudzenie do działania poszczególnych interesariuszy gospodarki komunalnej oraz wzięcie współodpowiedzialności przez ogół
społeczeństwa i indywidualnych mieszkańców za stan obecny i przyszły ich wspólnoty samorządowej. To także poszukiwanie najlepszych rozwiązań oraz zmiana postawy
roszczeniowej na inicjującą poprzez współpracę i partnerstwo.
Poniżej dokonano szczegółowej prezentacji założeń strategicznych z uwzględnieniem obszaru gospodarki komunalnej w czterech głównych miastach tworzących Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy – Legnicy, Lubina, Polkowic i Głogowa. Zamierzeniem
nie jest jednak ich ocena jakościowa, lecz podkreślenie miejsca i znaczenia w realizacji
kierunków rozwojowych.
Tabela 1. Gospodarka komunalna w ujęciu strategii, programów i planów miast
Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego
Miasto

Nazwa strategii
rozwoju

Cele strategiczne z zakresu
gospodarki komunalnej
1.

2.

Legnica

Strategia Rozwoju
Miasta Legnica
2015–2020 PLUS

3.
4.

5.
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Rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na innowacjach oraz podnoszenie
atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.
Wzrost znaczenia Legnicy
jako regionalnego ośrodka
edukacji, kultury, turystyki
i sportu.
Poprawa jakości i warunków życia legniczan.
Kształtowanie atrakcyjnej
przestrzeni publicznej
i zachowanie obiektów
dziedzictwa kulturowego.
Ochrona i kształtowanie
środowiska przyrodniczego.

Posiadanie i nazwa innego
dokumentu strategicznego
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Legnicy.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami
Planu Mobilności Miejskiej
dla miasta Legnicy na lata
2015–2020
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Legnicy do
2020 roku.
Program ograniczenia niskiej
emisji dla miasta Legnicy.
Strategia informatyzacji
Gminy Legnica na lata
2016–2021.
Strategia Rozwoju Sportu
w Legnicy 2015–2020 PLUS.
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Miasto

Nazwa strategii
rozwoju

Cele strategiczne z zakresu
gospodarki komunalnej

Posiadanie i nazwa innego
dokumentu strategicznego
1.
2.

1.
2.
Lubin

Strategia Rozwoju
Miasta Lubina 2020

3.

Ożywienie gospodarcze
Gminy Miejskiej Lubin.
Usprawnienie zarządzania ochroną środowiska
w mieście.
Wzrost poziomu warunków bytowych społeczności lokalnej.

3.
4.

1.
1.

Polkowice

Strategia Rozwoju
Zrównoważonego
Gminy Polkowice
na lata 2015–2020

2.

Stałe podnoszenie poziomu warunków bytowych
oraz możliwości konsumpcyjnych społeczności
lokalnej.
Użytkowanie zasobów
lokalnych zgodnie z zasadami ekorozwoju.

2.
3.

4.
1.
2.
3.

Głogów

Strategia Rozwoju
Miasta Głogowa na
lata 2012–2026

1.
2.
3.

Zaspokojenie potrzeb
mieszkańców.
Potencjały i zasoby miasta.
Gospodarka i promocja
miasta.

4.
5.
6.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lubina na lata
2016–2021.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin
na lata 2016–2019 z perspektywą na lata 2020–2023 wraz
z prognozą oddziaływania na
środowisko.
Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Plan zrównoważonego
rozwoju publicznego
transportu zbiorowego dla
Gminy Miejskiej Lubin oraz
gmin, które zawarły z Gminą
Miejską Lubin porozumienia
w sprawie wspólnej realizacji publicznego transportu
zbiorowego.
Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Polkowice na
lata 2018–2028.
Program Ochrony Środowiska na lata 2016–2020.
Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych
dla gminy Polkowice na lata
2015–2020.
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Polkowice.
Lokalny Program Rewitalizacji miasta Głogowa na lata
2016–2020.
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Głogowa.
Plan zrównoważonego
rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy
Miejskiej Głogów na lata
2014–2026.
Strategia Integracji Społecznej dla Miasta Głogowa na
lata 2006–2020.
Gminny Program Opieki nad
Zabytkami Miasta Głogowa
2016–2019.
Wieloletni plan rozwoju
i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata
2016–2020.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Gmina Miejska Głogów [2012]; Strategia Rozwoju Miasta Lubina; Lider Projekt sp. z o.o.

Jak widać z powyższej tabeli, wszystkie miasta Legnicko-Głogowskiego Okręgu
Miedziowego posiadają bogaty zasób dokumentów strategicznych wskazujących
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kierunki rozwoju poszczególnych obszarów samorządu terytorialnego. Nie ma także
najmniejszej wątpliwości, iż są to obszary objęte zakresem gospodarki komunalnej.
Szczegółowa analiza wyznaczonych celów strategicznych w przekroju celów operacyjnych i wyznaczonych zadań również potwierdza ukierunkowanie na obszar zadań
objętych gospodarką komunalną.

Zarządzania gospodarką komunalną poprzez
partycypację społeczną
Potwierdzeniem umacniania się polskiej demokracji i postaw obywatelskich a zarazem
odpowiedzią na rosnące zainteresowanie udziałem społeczeństwa w sprawy gminy,
osiedla czy dzielnicy jest budżet obywatelski nazywany również budżetem partycypacyjnym. Pionierem systemu partycypacyjnego budżetowania było liczące 1,3 mln mieszkańców miasto Porto Alegre, będące stolicą stanu Rio Grande do Sul w Brazylii [Pike,
Rodrigues-Pose, Tomaney 2006, s. 149].
W Polsce „głównym celem budżetu obywatelskiego jest uspołecznienie procesu
budżetowania na poziomie lokalnym. Całoroczny plan finansowy jest w dalszym ciągu
formalnie przyjmowany w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki lokalnej, jednakże mieszkańcy mają wpływ na to, jakie inwestycje publiczne powinny być
traktowane priorytetowo” [Rytel 2013, s. 67].
Instytucja budżetu obywatelskiego oparta jest na art. 5a ustawy o samorządzie
gminnym [Dz. U. z 2017 r., poz.1875]: „w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy”. Zdaniem Rafała Trykozko jest to mechanizm „zbliżony
do uprawnień przyznanych na terenach wiejskich sołectwom na podstawie przepisów
Ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim, tj. prawa do podejmowania decyzji
wiążących organy gmin miejskich w zakresie określenia przeznaczenia pewnej puli środków budżetowych” [Trykozko, s. 1].
W tabeli 2 przedstawiono szczegółowe informacje odnośnie zarządzania gospodarką komunalną poprzez realizację budżetu obywatelskiego w czterech miastach Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego.
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Tabela 2. Gospodarka komunalna w ujęciu budżetu obywatelskiego

Miasto

Ilość
projektów
zgłoszonych
przez
mieszkańców

Legnica

47

Lubin2

---

Polkowice

Głogów

34

52

Ilość
projektów
wybranych
do realizacji

11

22

16

Łączna kwota
dofinansowania
[zł]

Przykłady projektów zarekomendowanych
do realizacji

2 200 000,00

Realizacja w roku 20171:
1.
Budowa miejsc postojowych oraz przebudowa chodnika dla mieszkańców
osiedla bloków przy ulicy Bydgoskiej
nr 24, 26, 28.
2.
Bezpieczny i nowoczesny plac zabaw
dla małych dzieci przy Szkole Podstawowej nr 16.
3.
Kompleks sportowo-rekreacyjny przy
ul. Staffa 6.
4.
Budowa linowego parku dla dzieci
przy ul. Oświęcimskiej.
5.
Siłownia zewnętrzna na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej nr 19
w Legnicy.

---

---

945 867,24

Realizacja na rok 20183:
1.
Centralny plac zabaw dla dzieci przy
obiektach sportowych Orlik, ul. Przemkowska.
2.
Modernizacja boisk przy ul. Modrzewiowej.
3.
Wymiana słupów oświetleniowych
wraz z oprawami w Kaźmierzowie.
4.
Oświetlenie boiska sportowego, placu
zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Guzicach.
5.
Rewitalizacja placu zabaw przy Szkole
Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie.

2 440 000,00

Realizacja na rok 20184:
1.
Zakup i montaż sekundników na sygnalizacjach świetlnych w Głogowie.
2.
Budowa StreetWorkout Park przy ul.
Budowlanych.
3.
Nowe wiaty przystankowe w kształcie
bramek piłkarskich.
4.
Zagospodarowanie terenu zielonego
z przeznaczeniem na teren rekreacyjny
dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8.
5.
Remont drogi i chodników przy ul.
Wojska Polskiego.

Źródło: opracowanie własne.

http://www.lbo.legnica.eu/arch-all-art/archiwum-2017/61-ogloszenie-wynikow.
Samorząd nie realizuje projektów w ramach budżetu obywatelskiego.
3
https://pbo.polkowice.eu.
4
https://www.obywatel.glogow.pl/index.php/wyniki-glosowania.
1
2
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Analiza zadań ujętych w powyższej tabeli i realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego poszczególnych miast Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego jednoznacznie wskazuje, iż są one bezpośrednio związane z obszarem gospodarki komunalnej. Tym samym w pełni potwierdzają zasadność zarządzania gospodarką komunalną
w ramach partycypacji społecznej.
Innym popularnym rozwiązaniem z zakresu partycypacji społecznej jest nadanie jednostkom pomocniczym samorządu gminnego uprawnień do prowadzenia gospodarki
finansowej w ramach budżetu gminy. W tym przypadku chodzi głównie o ustanowienie
na obszarze gminy lub miasta rad osiedli lub rad dzielnic wraz z określeniem zakresu ich
działalności. Niniejszy mechanizm w oparciu o art. 51 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym [Dz. U. z 2017 r., poz.1875] wymaga jednak stosownej regulacji w statucie samorządu.
Przykładem działania rad osiedlowych jako jednostek pomocniczych gminy w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym są Polkowice, gdzie władze samorządowe powołały 10 takich rad. Do ich zadań należy:
1) działalność na rzecz mieszkańców osiedla potrzebujących pomocy ze względu
na wiek, stan zdrowia czy trudną sytuację życiową,
2) działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
3) działalność kulturalna,
4) działalność zmierzająca do integracji społeczności lokalnej oraz pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców osiedla,
5) opiniowanie wniosków burmistrza i Rady Miejskiej w zakresie zadań realizowanych na osiedlu.
Łącznie w roku 2018 na działalność Rad Osiedli w Polkowicach zaplanowano budżet
w wysokości około 1 mln zł. W pozostałych miastach Legnicko-Głogowskiego Okręgu
Miedziowego objętych badaniem nie powołano do życia Rad Osiedli.

Podsumowanie
Zarządzanie gospodarką komunalną stanowi fundamentalną część funkcjonowania samorządu terytorialnego i kształtowania jego długoterminowej perspektywy rozwoju. To
także bardzo zmienny obszar i z wieloma przyszłymi wyzwaniami. W niniejszej publikacji
przedstawiono dokładnie drogę ewolucji gospodarki komunalnej w Polsce na przestrzeni prawie ostatnich 30 lat.
W publikacji wskazano również współczesne kluczowe determinanty zmian w otoczeniu samorządu, jakie mają i będą miały wpływ na przyszły rozwój gospodarki komunalnej.
Bezdyskusyjnie jednym z kamieni milowych na drodze zmian w zarządzaniu gospodarką komunalną była akcesja Polski do Unii Europejskiej. Korzyści wynikające z członkostwa naszego
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kraju we wspólnocie europejskiej wciąż stwarzają nowe szanse w tym zakresie, m.in. dalszą
dostępność do środków strukturalnych w ramach polityki spójności oraz korzystanie z najlepszych praktyk przy realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.
Kolejnym czynnikiem wpływającym na przyszłościową perspektywę zarządzania
gospodarką komunalną są zachodzące zmiany legislacyjne oraz zmiany w podejściu do
sektora publicznego w ramach tzw. nowego publicznego zarządzania.
Jak wynika z artykułu, zarządzanie gospodarką komunalną powinno z powodzeniem determinować ujęcie jej w ramy zarządzania strategicznego i wykorzystywania
dostępnych form partycypacji społecznej. Takie nastawienie wzmacnia bowiem tylko
świadomość i zapewnia większy udział społeczeństwa we wspólnocie samorządowej
i zarazem przyzwolenie co do formy i sposobu prowadzonej gospodarki komunalnej.
Powyższe uwarunkowania stanowią zatem o sile i szansie na dalszą poprawę jakości
w procesie zarządzania gospodarką komunalną w Polsce. Tym samym można stwierdzić, iż
zarządzanie gospodarką komunalną, podobnie jak sam proces zarządzania, podlega mechanizmowi ciągłego doskonalenia. Zasadność i skuteczność podejścia strategicznego oraz
partycypacji społecznej na tle zarządzania gospodarką komunalną potwierdza przeprowadzona w ramach publikacji analiza czterech głównych miast Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Ich dalsze zastosowanie w uzupełnieniu z kolejnymi zmianami legislacyjnymi powinno jednoznacznie wyznaczać kierunek prowadzonych w tym obszarze działań
wraz z poszukiwaniem nowych narzędzi i metod zarządzania gospodarką komunalną.
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Uwarunkowania implementacji e-learningu
do procesu doskonalenia pracowników
administracji publicznej
Conditions for the Implementation of E-learning
into the Development Process of Public
Administration Employees
Abstract: Demands imposed by life in a democratic society, as well as scientific and technical progress, make it necessary for people to constantly broaden their knowledge and
develop their skills. Permanent improvement is a characteristic feature of modern public
administration, which strives to meet the requirements of contemporary civil society which
is based on knowledge and information.
Distance education is particularly effective in the process of continuous improvement,
as well as in self-education when the organisational culture is open to knowledge.
The synergistic coherence between human resources management and knowledge management is of key importance for the development of public administration. The effectiveness of the employee development process is conditioned by such factors as the efficient
implementation of modern education methods, especially e-learning and m-learning.
Public administration is prepared to implement distance education. It shows an inclination towards blended learning, i.e. one that combines traditional and modern methods of
education.
Key words: e-learning, employee development, human resources management, knowledge management, public administration
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Wstęp
Wdrożenie nowoczesnego, a szczególnie efektywnościowego zarządzania publicznego
(new public management) jest warunkowane wprowadzeniem permanentnego rozwoju
kadr. Implikacją takiego postrzegania organizacji publicznych jest nowe, a także efektywnościowe podejście do zarządzania wiedzą. Jednym z najskuteczniejszych sposobów dostosowania administracji do tego procesu zmian jest proces ustawicznego doskonalenia
pracowników [Brozdowski, Dylico, Leja 2005, s. 1]. Celem artykułu jest analiza szans i zagrożeń procesu doskonalenia pracowników administracji publicznej opartego na kształceniu
e-learningowym. W artykule wykorzystano badania ilościowe przeprowadzone wśród kadry kierowniczej i pracowników administracji publicznej, prezentujące możliwości i ograniczenia implementacji e-learningu do procesu doskonalenia. Przyjęto następujący problem
badawczy: czy administracja jest przygotowana i przekonana do wdrażania e-learningu
jako metody doskonalenia pracowników. W publikacji dokonano analizy wyników badania ankietowego, przeprowadzonego w 50 urzędach gmin województwa dolnośląskiego
w okresie 2014–2015 r. Badanie zostało przeprowadzone wśród kadry kierowniczej urzędów podstawowej jednostki samorządu terytorialnego jaką są gminy.

Znaczenie zarządzania kadrami i zarządzania wiedzą
w administracji publicznej
Zgodnie z koncepcją T. Listwana [2002, s. 54] celem bezpośrednim zarządzania kadrami
jest ukształtowanie sprawnej kadry i pobudzanie jej do działania. W tym ujęciu akcentowana jest skuteczność i dynamika systemu personalnego, która obejmuje trzy fazy:
preparację, realizację i kontrolę. Pierwsza faza to proces planowania kadr, wynikający
z polityki personalnej, kultury organizacyjnej oraz sytuacji na rynku pracy. Faza realizacji
(wdrożenia) obejmuje następujące procesy: doboru, motywowania, doskonalenia, integrowania, przemieszczania i oceny. Faza trzecia to faza oceny funkcji personalnej jako
całości, jak i poszczególnych jej komponentów. Zarządzanie kadrami to system, w którym bardzo istotną rolę odgrywa proces permanentnego doskonalenia pracowników
powiązany z procesami zarządzania wiedzą, która bazuje na pozyskiwaniu, przekształcaniu, wdrażaniu i kontroli danych oraz informacji. Dane w momencie nadania im określonego kontekstu stają się informacjami, a te z kolei przekształcają się w wiedzę wówczas,
gdy posiadają konkretne znaczenie [Skyrme 1999, s. 47]. Według A.K. Koźmińskiego oraz
D. Jemielniaka [2008, s. 256]: „wiedza to zorganizowany zasób informacji, które zapamiętujemy, zapisujemy i magazynujemy w celu wykorzystania dla realizacji naszych celów
osobistych lub w odniesieniu do organizacji – misji i jej celów”.
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Zarządzanie wiedzą wg Ernst&Young to system zaprojektowany tak, aby pomóc
organizacjom w zdobywaniu, analizowaniu i wykorzystaniu wiedzy oraz w celu podejmowania szybszych, mądrzejszych i lepszych decyzji [Karaś, Piasecka-Głuszak
2013, s. 50].
Bardzo nowoczesnym podejściem do administracji byłoby wprowadzenie brokera
wiedzy, zajmującego się strategicznym zarządzaniem wiedzą oraz poprawnym funkcjonowaniem systemu. Inną funkcją może być menadżer zarządzania talentami, który zajmuje się pozyskiwaniem szczególnie uzdolnionych ludzi, wprowadza talenty do pracy,
dba o ich odpowiednią motywację i dalszy rozwój, a także dba o to, by pozostali pracownicy nie byli w „cieniu” talentów [Mikuła 2006].
Świadome zarządzanie wiedzą jest jednym ze sposobów na wzmocnienie efektywności kapitału intelektualnego oraz sprawności zarządzania kadrami w poszczególnych
jednostkach administracji publicznej.
Wdrażanie systemu personalnego w administracji publicznej jest otwarciem szerokiego strumienia transferu wiedzy i kreowania jej wizerunku jako organizacji uczącej się.
W administracji publicznej standardem powinien być dobór pracowników przez pryzmat ich kapitału i potencjału intelektualnego. Podobnie kompetencje i potencjał powinien stymulować pozostałe procesy polityki personalnej, m.in. ścieżkę kariery, oceny
pracowników, motywowania, przemieszczania.
Wdrażanie zarządzania wiedzą przynosi organizacji wymierne korzyści i wpływa na
jej rozwój. Permanentne implementowanie procesów doskonalenia pracowników wpływa na efektywną realizację rozwojowych celów organizacji [Lelek 2018, s. 358].
Szczególne znaczenie posiada koherencja oraz dwukierunkowy transfer wartości,
pomiędzy zarządzaniem kadrami i zarządzaniem wiedzą, gdyż stanowi gwarancję rozwoju administracji publicznej wraz z efektem synergicznym.

Proces doskonalenia pracowników administracji publicznej
Według T. Listwana [1995, s. 82] doskonalenie to proces podnoszenia kwalifikacji pracowników w celu zwiększenia ich sprawności działania.
Jednym z komponentów zarządzania kadrami jest doskonalenie, które zapewnia
wzrost wartości kapitału ludzkiego w organizacji. Utożsamiane jest ono często ze szkoleniem, choć dla części autorów szkolenie to proces przygotowania do pracy, doskonalenie zaś to rozwijanie już posiadanych kwalifikacji [Listwan 2002, s. 151]. R.W. Griffin [2004,
s. 456] definiuje doskonalenie jako uczenie pracowników umiejętności niezbędnych na
obecnym i przyszłym stanowisku pracy.
W szerokim ujęciu wg M. Armstronga [1996, s. 188] doskonalenie obejmuje:
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·· systematyczne i planowe szkolenia,
·· przyjęcie zasady ciągłego rozwoju,
·· tworzenie i utrzymanie organizacji uczącej się,
·· troskę o to, aby szkolenia znajdywały odbicie w wynikach i efektywności pracy,
·· zwrócenie szczególnej uwagi na planowanie przebiegu kariery zatrudnionej kadry.
W wielu krajach model administracji opartej na biurokratycznej racjonalności został
zastąpiony przez model menedżerskiego zarządzania publicznego. Wydzielono w nim
funkcje strategiczne oraz operacyjne, a wykonanie usług publicznych zleca się podmiotom zewnętrznym [Lechwar 2006, s. 122].
Perspektywa reformy i rozwoju administracji publicznej jest uzależniona od zaangażowania wszystkich interesariuszy na szczeblu centralnym i samorządowym, a szczególnie od samych pracowników zainteresowanych transferem wiedzy i tworzeniem kultury
prorozwojowej.
Według Konstytucji RP organizacja demokratycznego państwa ma zapewnić działaniu
instytucji publicznych rzetelność i sprawność. Kluczowym determinantem permanentnej
sprawności administracji publicznej jest systemowe i procesowe podejście do zarządzania
kadrami [Mikułowski 2006, s. 55]. Sprawny system kadrowy to gwarancja realizacji celów
publicznych oraz profesjonalne wykonywanie zadań, które zapewniają rozwój społeczny.
System zarządzanie kadrami, w szczególności procesy doskonalenia personelu administracji publicznej, to jedna z najistotniejszych inwestycji publicznych w Polsce. Władze państwowe i samorządowe, od których w największym stopniu zależy jakość funkcji
personalnej, powinny być przekonane, że inwestując w obszar zarządzania kadrami, inwestują w rozwój państwa, wspólnot samorządowych oraz jakość świadczonych usług
przez administrację. Stopa zwrotu z tej inwestycji jest duża, ale rozłożona w czasie, dlatego kadencyjność władz nie sprzyja jej wprowadzaniu.

E-learning jako metoda i technika kształcenia
W dokumencie ePolska zdalną edukację określa się jako „metodę prowadzenia procesu
dydaktycznego w warunkach, gdy nauczyciel i uczniowie odseparowani są od siebie
w przestrzeni, a nierzadko i w czasie. Nowoczesne techniki społeczeństwa informacyjnego umożliwiają przesyłanie materiałów edukacyjnych, a także umożliwiają bezpośredni
kontakt w czasie rzeczywistym pomiędzy nauczycielem i uczniem za pomocą systemów
informatycznych lub telekomunikacyjnych [http://www.kbn.gov.pl/cele/epolska.html].
Jedną z częściej stosowanych metod e-learningu jest blended learning, czyli nauczanie mieszane, hybrydowe, komplementarne. Wykorzystuje się w nim zarówno metody
elektronicznej, jak i tradycyjnej edukacji w różnych proporcjach oraz formach.
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Rysunek 1. Elementy modelu kształcenia e-learningowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Stecyk 2008, s. 19]

E-learning buduje nową kulturę uczenia się i nauczania poprzez wzajemne współistnienie i powiązanie kilku komponentów (rys. 1):
·· odbiorcy szkolenia: studenta, pracownika;
·· dystrybutora wiedzy: wykładowcy, nauczyciela, trenera, mentora, instruktora;
·· treści i środowiska dydaktycznego;
·· technologii teleinformatycznych IT;
·· kierownictwa organizacji (w przypadku kształcenia dedykowanego dla danej organizacji).
Podstawowe cechy charakterystyczne kształcenia e-larningowego to [Stecyk 2008, s. 20]:
·· elastyczność miejsca i czasu kształcenia,
·· indywidualne tempo nauki,
·· szybkość dystrybucji niezbędnej wiedzy oraz jej stabilna absorpcja,
·· nieprzerwane rozpowszechnianie wiedzy i zasobów dydaktycznych w całej organizacji,
·· stawanie się stałym elementem pracy,
·· możliwość bieżącej standaryzacji szkolenia,
·· bieżący dostęp do szczegółowych informacji o postępie i wydajności szkolenia pracownika, co daje możliwość integracji z systemem zarządzania kadrami.
Wg A. Clarke’a [2007, s. 26] efektywne kształcenie e-learningowe jest zależne przede wszystkim od czynników indywidualnych, jak i organizacyjnych. Do indywidualnych
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determinantów zaliczamy: wiarę w siebie, motywację i pozytywne nastawienie oraz
umiejętności kompetentnego i swobodnego korzystania z środków komunikacji teleinformatycznej, a także umiejętności interaktywności, czyli dialogu z systemem nauczania. Natomiast determinanty organizacyjne obejmują: różnorodność materiałów i form
dostosowana do możliwości uczącego się oraz umiejętność wspólnej nauki i współpracy z innymi.
E-edukacja to metoda, która umożliwia rozwój kapitału intelektualnego w sposób
bardzo sprawny i tani. Zapewnia dużą możliwość kontroli jego przebiegu oraz efektywności. Zdalne nauczanie pozwala na ciągłe i systematyczne, a równocześnie bardzo
zróżnicowane doskonalenie umiejętności poszczególnych pracowników [Kępińska-Jakubiec, Majewski 2009].
Wdrażanie e-learningu jest koherentne z europejską koncepcją e-government. E-government to zintegrowane działanie zmierzające do rozwijania administracji sprawnej,
czyli bardziej efektywnej i mniej kosztochłonnej w skali całej Unii Europejskiej. Wpisuje
się ona w szerszą ideę – rozwoju europejskiego społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Z tego też względu dokumenty eGovernment Action Plan stanowiły uzupełnienie realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej dla Europy (A Digital Agenda for Europe 2010) [Nowina Konopka 2017].
Zwiększenie zakresu użytkowania technologii informacyjno-komunikacyjnych
(ICT) w administracji publicznej, a także w życiu codziennym obywateli, wiąże się
z nowym trendem transformacji cywilizacyjnej, która kreuje społeczeństwa informacyjne. Sektor ICT nie jest w Polsce na tyle silny, aby mógł wywołać wzrost cyfryzacji
w całym społeczeństwie, a samo tempo cyfryzacji kształtuje się poniżej średniej UE.
Należymy do krajów pozostające w tyle – według opinii KE, zajęliśmy w 2015 roku
odległe, 22 miejsce, wśród krajów UE w zakresie cyfryzacji, uzyskując ogólną ocenę
0,42 (w 2016 – 0,43) według indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI), przy średniej unijnej wynoszącej 0,5 (w 2016 – 0,52). W atutowych wskaźnikach cyfryzacji społeczeństwa obserwuje się w ostatnim okresie w Polsce stagnację
[Koćwin 2018, ss. 98–99].
Podstawowym czynnikiem rozwoju e-administracji, w tym także kształcenia zdalnego, jest ciągłe dostosowywanie do bieżących standardów infrastruktury internetowej
i telekomunikacyjnej.
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Potencjał edukacyjny pracowników administracji
publicznej w zakresie kształcenia e-learningowego
W warunkach współczesnej gospodarki i administracji opartej na wiedzy oraz globalizacji procesów społecznych, szczególnego znaczenia nabiera rozwój zasobów ludzkich
w administracji publicznej – dobrze wykształconych, posiadających umiejętności twórcze i innowacyjne. W tym procesie rozwoju ważne jest umiejętne łącznie tradycyjnych
i nowoczesnych metod doskonalenia.
Potencjał edukacyjny to możliwości przyswajania wiedzy oraz kształtowania i rozwijania umiejętności w określonych warunkach i czasie. Jest zależny od wielu czynników,
związanych z poszczególnymi etapami życia człowieka oraz poziomem edukacji. Powiązany jest z różnymi wskaźnikami, jak np. IQ, EQ.
W ramach badania dotyczącego implementacji e-learningu w administracji publicznej zostały ujęte trzy determinanty dotyczące pracowników: poziom ich umiejętności
komputerowych (rys. 2), gotowość przeznaczenia czasu wolnego oraz możliwość przeznaczenia czasu pracy na systematyczne dokształcanie (rys. 3 i 4).
Pracownicy urzędów gmin w ocenie kadry kierowniczej potrafią posługiwać się dobrze komputerem w 60% jednostek, bardzo dobrze w 28%, a według 10% respondentów można ich zaliczyć do grona ekspertów (rys. 2). Tak wysoki poziom umiejętności wynika z charakteru wykonywanej pracy, w której podstawowym narzędziem pracownika
administracji publicznej jest komputer.
Rysunek 2. Średnia ocena poziomu znajomości obsługi komputera przez
pracowników urzędów gmin

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie obserwacji i doświadczeń niemal wszyscy respondenci (96%) zadeklarowali gotowość poświęcenia czasu wolnego pracowników urzędów badanych gmin na
systematyczne dokształcanie. Najwięcej (48%) zadeklarowało, że uśredniony czas wolny,
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który można przeznaczyć na dokształcanie zawodowe to od 1–3 godzin tygodniowo.
Więcej czasu wolnego zadeklarowano w 32% urzędach administracji publicznej, w tym
4% powyżej 6 godzin. W nieco ponad ¼ urzędów zadeklarowano gotowość poświęcania regularnie na dokształcanie do 1 godz. tygodniowo (rys. 3).
Rysunek 3. Gotowość pracowników do przeznaczenia czasu wolnego na
systematyczne dokształcanie

Źródło: opracowanie własne.

Respondenci, jako kadra kierownicza wszystkich urzędów gminnych, zadeklarowali
uśrednioną możliwość przeznaczenia czasu pracy na systematyczne dokształcanie. Najwięcej respondentów (42%) deklaruje możliwość korzystania z systematycznego doskonalenia
w wymiarze 1–3 godzin tygodniowo. Więcej czasu pracy na dokształcanie deklaruje 30% respondentów, w tym 10% powyżej 6 godzin tygodniowo, natomiast mniej czasu – do 1 godz.
tygodniowo deklaruje 28% badanych jednostek administracji samorządowej (rys. 4).
Rysunek 4. Możliwość przeznaczenia czasu pracy na systematyczne dokształcanie

Źródło: opracowanie własne.
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Optymalnym rozwiązaniem jest sytuacja, w której pracownicy oraz pracodawcy
wspólnie podejmują inwestycję w procesy systematycznego doskonalenia. Pracownicy
poświęcając czas wolny, a pracodawcy czas pracy zawodowej na pogłębianie wiedzy
oraz rozwijanie umiejętności, zapewniają synergiczny efekt edukacyjny. Dostępność
czasowa ma szczególne znaczenie w kształceniu tradycyjnym oraz e-learningowym
synchronicznym, natomiast ograniczenia czasowe najdogodniej pokonywać w kształceniu e-learningowym asynchronicznym.
Pracownicy administracji publicznej są grupą osób otwartych na doskonalenie zawodowe, zarówno w ramach czasu pracy, jak i czasu wolnego, dlatego nowoczesne
formy zdalnego nauczania, szczególnie blended learning mają szansę na powszechne
zastosowanie. Wszechstronne korzyści i efektywność tej formy kształcenia powinny
zachęcić kadrę zarządzającą w administracji publicznej do zastosowania tej metody
w doskonaleniu pracowników administracyjnych, co stanowi część systemu zarządzania
kadrami w nowoczesnej służbie publicznej.

Uwarunkowania organizacyjne wdrożenia e-learningu
do procesu doskonalenia pracowników administracji
publicznej
Sektor publiczny na tle dwóch pozostałych sektorów gospodarki postrzegany jest jako
najwolniej implementujący nowe technologie. Ostatnich dwadzieścia lat pokazuje, że
szczególnie sektor prywatny, a także „trzeci sektor” wykorzystują innowacje technologiczne w nieporównywalnie większym stopniu niż administracja publiczna, co przyczynia się do ich dynamicznego rozwoju [Panek 2012, s. 65].
Organizacje sektora publicznego generują nieustannie zasoby wiedzy, które wymagają sprawnego zarządzania za pomocą odpowiednich narzędzi, m.in. e-learningu [Panek 2012, s. 70].
Badania przeprowadzone wśród kadry kierowniczej urzędów gmin w ujęciu szerokim dotyczą oceny i preferencji wybranych form kształcenia w procesie doskonalenia
pracowników administracji publicznej oraz atrybutów e-learningu w ujęciu wąskim.
W ocenie zdecydowanej większości kierownictwa badanych urzędów administracji
publicznej, najbardziej efektywnym sposobem szkolenia jest kształcenie blended learningowe (86%). Tylko 6% respondentów za najbardziej efektywną metodę kształcenie uznało kształcenie tradycyjne. Metoda kształcenia z wykorzystaniem samego e-learningu nie
została uznana za najbardziej efektywną (rys. 5). Łączenie metod w metodyce kształcenia
zyskało zdecydowanie największe uznanie biorąc pod uwagę efektywność procesu.
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Rysunek 5. Ocena efektywności poszczególnych form kształcenia

Źródło: opracowanie własne.

Stopień zapotrzebowania na kształcenie e-learningowe w administracji publicznej w ocenie ponad połowy respondentów jest średni i przeciętny (56%) (rys. 6). Duże zapotrzebowanie
na nauczanie przez Internet w administracji publicznej uznano tylko w 8% badanych jednostek. Natomiast według 24% zapotrzebowanie jest małe i bardzo małe. Brak zdania dotyczącego zapotrzebowania na kształcenie e-learningowe wskazało 12% respondentów.
Rysunek 6. Ocena zapotrzebowania na kształcenie e-learningowe w administracji
publicznej

Źródło: opracowanie własne.
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Jako główne przeszkody w rozwoju tej formy kształcenia respondenci wskazali przede wszystkim: brak samomobilizacji (44%), słabą infrastrukturę telekomunikacyjną (40%)
i brak kontaktu osobistego (28%) (rys. 7). Wskazano jednoznacznie, że nie ma przeszkód
prawnych we wdrażaniu e-learningu w administracji publicznej, a to szczególnie ważny
czynnik, gdyż urzędnicy mogą działać tylko w granicach prawa.
Rysunek 7. Przeszkody w kształceniu e-learningowym

Źródło: opracowanie własne.

Za najważniejsze korzyści z tej formy kształcenia w urzędach administracji publicznej
uznano: elastyczność miejsca i czasu (40%), zmniejszenie kosztów logistycznych (40%)
indywidualizację programów kształcenia (40%), indywidualizację tempa kształcenia
(36%) i powszechną dostępność (36%) (rys. 8).
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Rysunek 8. Korzyści z kształcenia e-learningowego

Źródło: opracowanie własne.

W większości badanych urzędów brakuje planów szkoleń (64%) (rys. 9), bardzo trudno było również zidentyfikować ich wdrażanie. Wśród tych, którzy wskazali na istnienie
planów brakowało zaś przekonania, jakie jest ich powiązanie z realizacją szkoleń, lukami
kompetencyjnymi czy możliwościami budżetowymi.
Rysunek 9. Posiadanie planu szkoleń w urzędach

Źródło: opracowanie własne.

Respondenci, kadra kierownicza urzędów gmin, dokonała uporządkowania w porządku hierarchicznym wybranych komponentów szkolenia. Za najważniejsze w procesie
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uznano dobór tematyki zajęć oraz prowadzących szkolenie, na trzecim miejscu sklasyfikowano zastosowanie praktyczne, a na kolejnych miejscach wymieniano: miejsce szkolenia, możliwość wymiany doświadczeń i dopasowanie czasu szkolenia (tab. 1). Za najmniej
istotny komponent uznano metodę szkolenia. Można wnioskować, że brakuje świadomości bezpośredniej korelacji efektywności szkoleń z metodą ich realizacji.
Tabela 1. Średnia ocena najważniejszych elementów szkolenia
Element szkolenia
Czas szkolenia
Tematyka szkolenia
Miejsce szkolenia
Prowadzący szkolenie
Metoda szkolenia
Zastosowanie praktyczne
Wymiana doświadczeń

Administracja publiczna
Średnia wartość
Pozycja w porządku
zaszeregowania
hierarchicznym
4,7
VI
2,44
I
4,4
IV
3,54
II
5,66
VII
3,88
III
4,64
V

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawiciele kierownictwa jednostek administracji publicznej objętych badaniem preferują przede wszystkim szkolenia w formie tradycyjnej (54%) oraz blended learningowej (40%) (rys. 10). Tylko w 6% podmiotów wskazana na preferencję szkolenia
e-learningowego synchronicznego. Nie było zainteresowania szkoleniem e-learningowym asynchronicznym, co wskazuje na potrzebę kontaktu z prowadzącym.
Rysunek 10. Preferencja poszczególnych form szkoleń

Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowanie
Administracja publiczna uznaje, że najbardziej efektywne jest szkolenie blended learningowe, czyli łączące metodę tradycyjną z e-learningiem (86%). Równocześnie tylko 40%
badanych preferuje tę formę szkoleń. Zapotrzebowanie na szkolenia e-learningowe dla
administracji publicznej jest, według badań, średnie i przeciętne (60%). Można wywnioskować, że administracja publiczna jest połowicznie przekonana do kształcenia e-learningowego swoich pracowników.
Implementacja e-learningu do procesu dokształcania pracowników administracji
publicznej jest możliwa, pod warunkiem jej zrozumienia i zaakceptowania.
Badania potwierdzają, że pracownicy administracji publicznej są profesjonalnie
przygotowani do korzystania z komputera. Są też gotowi przeznaczyć tygodniowo średnio ok. 2 godzin i 40 minut czasu wolnego, a kierownictwo urzędów deklaruje gotowość
przeznaczenia tygodniowo ok. 2 godzin i 35 minut czasu pracy na szkolenia. Potwierdza to istnienie przestrzeni czasowej do realizacji systematycznego procesu kształcenia
w wymiarze łącznym ok. 5 godzin i 15 minut tygodniowo.
Największą przeszkody, które zostały zidentyfikowane przez respondentów dotyczą
osobistego nastawienia pracowników, czyli brak samomobilizacji. Ponadto wskazano, że
istotną przyczyną są problemy niedostosowanej infrastruktury sieci internetowej. Wskazane przeszkody, są możliwe do pokonania przy zaangażowaniu konkretnych zasobów,
niekoniecznie finansowych.
W badaniu wskazano znacznie więcej korzyści niż przeszkód, wynikających z wdrażania kształcenia e-learningowego w procesy doskonalenia pracowników. Do najistotniejszych zaliczono: elastyczność miejsca i czasu, indywidualizację programów i tempa
kształcenia, zmniejszenie kosztów logistycznych oraz dużą dostępność.
W badanych urzędach gmin ok. 2/3 nie posiada planów szkoleń pracowników, w tym
wydzielonego na ten cel budżetu. Świadczy to o podejściu sytuacyjnym i spontanicznym, które w konsekwencji przynosi znacznie mniejsze efekty niż proces systematycznego i planowego doskonalenia pracowników administracji. Na brak metodycznego
podejścia kadry kierowniczej urzędów wskazuje wynik rangowania poszczególnych
komponentów procesu szkoleniowego, w którym na ostatnim miejscu została wskazana metodyka szkoleń. Można wnioskować, że brak jest profesjonalizmu w planowaniu
procesu doskonalenia pracowników oraz kwantyfikowania efektywności szkoleń.
Uwzględniając potencjał pracowników i organizacji oraz przeszkody i korzyści można wnioskować, że administracja publiczna jest przygotowana, aby dokonywać permanentnej implementacji e-learningu do procesu doskonalenia swoich pracowników.
Dotyczy to także m-learningu. Możliwości i otwartość lub otwartość i możliwości dają
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szansę i gwarancję sukcesu wdrożenia procesu, który znacznie poprawi sprawność administracji publicznej, a szczególnie jej jakość i efektywność.
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Analiza wskaźnikowa jako element controllingu
w organizacji publicznej
Analysis of Financial Indexes as an Element of Controlling
in Public Organization
Abstract: The paper discusses the possibility of using selected financial indexes as controlling instrument in public organizations on the example of an educational institutions
service team. The primary goal is to present the indexes related to the financial condition of
a given unit. The authors show possible causes and suggestions for improvement the actual
situation of the organization. The paper is based on background literature and the analysis
of actual financial documents of the educational institution.
The authors suggest the application of the selected financial indexes whose purpose is
to signal threats to the financial situation, identify uncertain and crisis situations and predict the bankruptcy of the organization.
Key words: public organization, financial indexes, controlling

Wstęp
Projekt centralnej księgowości dla szkół i innych placówek oświatowych został już wprowadzony w niektórych miastach Polski, m.in.: Krakowie, Katowicach, Wrocławiu. Celem
takiego działania jest ograniczenie kosztów funkcjonowania placówek oświaty dzięki
zlikwidowaniu poszczególnych działów księgowych i wprowadzeniu jednej, wspólnej
księgowości. Pojawia się równocześnie możliwość wprowadzenia elementu controllingu

Maciej Kozaryn, Wiesław Wasilewski

w postaci kalkulacji kosztów metodą schodkową. Im liczniejsza będzie grupa placówek
rozliczanych przez wspólną księgowość, tym większe będą korzyści z jej zastosowania.

Controlling w administracji publicznej
Controlling w administracji publicznej ma służyć realizacji celów postawionych przed
daną instytucją publiczną. Jego zadaniem jest więc wspomaganie kierownictwa, dążenie do realizacji celów danej organizacji. Odbywa się to dzięki funkcjom: planowania,
kontroli, informacyjnym, sterowania.
Rysunek 1. Powiązania funkcji controllingu

Źródło: [Peemöller 1990].

Istotna jest koordynacja planów i ujednolicenie ich z planem całościowym danej organizacji. Przykładem planowania może być rozpisanie planu budżetowego dla danej
jednostki. Często zdarza się, że budżet w administracji publicznej ustalany jest przez
jednostkę nadrzędną. Controlling pozwala wykryć błędy w zakresie nadmiaru środków
i zaplanować budżet na krótsze okresy czasu. Dzięki temu nie występuje problem z nagromadzeniem środków na koniec roku oraz koniecznością ich szybkiego wydatkowania. Funkcja kontrolna pozwala porównać stan rzeczywisty realizacji planów jednostki
ze stanem pożądanym oraz przeanalizować ewentualne odchylenia w celu podjęcia
działań korygujących [Sierpińska, Niedbała 2003, s. 386].
Funkcja informacyjna służy dokładniejszemu przygotowaniu, ujmowaniu danych oraz
dostarczaniu ich decydentom. Pozwala ona zachować ciągłość i rzetelność informacji.
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Ostatnią, nie mniej istotną funkcją controllingu w zarządzaniu administracją, jest funkcja
sterowania. Do jej zadań należy podejmowanie środków korygujących, a także zapewnienie działań administracyjnych, które są zorientowane na przyszłość [Borowiec 2005, s. 80].
Zarówno w administracji publicznej, jak i w dużych przedsiębiorstwach można zauważyć występowanie funkcji zarządzania. Controlling w administracji publicznej, która jest nowocześnie zarządzana, wspomaga działalność tej jednostki. Pozwala bowiem
kontrolować, usprawniać realizację założonych celów, pozyskiwać i przetwarzać informacje płynące z otoczenia.

Centralizacja i zespoły obsługi placówek oświatowych
Według A.K. Koźmińskiego [Koźmiński 2005, s. 240] centralizację można zdefiniować jako
proces, podczas którego odbierane są uprawnienia osobom znajdującym się na niższych
szczeblach organizacyjnych i przekazywane osobom znajdującym się wyżej w hierarchii
organizacji. Z tej definicji można wyciągnąć wniosek, że organizacja jest scentralizowana,
gdy zdecydowana większość uprawnień decyzyjnych skupiona jest na szczycie hierarchii, w rękach najwyższego kierownictwa. Negatywnym aspektem centralizacji organizacji jest ryzyko podejmowania błędnych decyzji, a także spowolnienie działań pracowników oraz całej organizacji. Istotą centralizacji jest przekazywanie funkcji ubocznych czy
pomocniczych (do których zaliczamy obsługę finansowo-księgową) jednostkom, które
się w takich obszarach specjalizują. Według takiego podejścia do centralizacji rachunkowości przedszkola, szkoły oraz inne jednostki oświatowe powinny skupić się na realizowaniu celów, do których zostały powołane, czyli na wychowywaniu, kształceniu oraz
przygotowaniu młodych pokoleń do dorosłego życia.
W idealnej sytuacji dyrektor każdej placówki oświatowej będzie mógł przekazać do
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych nie tylko uprawnienia finansowo-księgowe, ale
również pracowników księgowości oraz płac. Do każdego dyrektora zostaną przypisane
osoby, które będą zajmowały się bieżącą obsługą jednostki oświatowej. Otrzyma on pełen
instruktaż w zakresie celów oraz działań podejmowanych podczas przekazywania obsługi
finansowo-księgowej. Szkoleniu zostaną także poddane służby administracyjne w zakresie
sposobu opisywania, opieczętowania oraz podpisywania dokumentów rozliczeniowych.
Obsługa finansowo-księgowa jednostek podlegających Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych prowadzona jest na podstawie jednolitych zasad rachunkowości na
mocy porozumienia zawartego z dyrektorem jednostki oświaty.
Dyrektor placówki oświatowej podległej Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych
odpowiedzialny jest przede wszystkim za właściwe dysponowanie środkami określonymi
w planie finansowym jednostki. Do obowiązków Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
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należy: prowadzenie rachunkowości jednostki, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym, dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Księgi rachunkowe Zespołu
Obsługi Placówek Oświatowych powinny obejmować: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia sald i obrotów księgi głównej oraz sald kont pomocniczych, wykaz
składników aktywów i pasywów. Każdy dokument księgowy podlega sprawdzeniu, a także
zbadaniu jego legalności, rzetelności oraz prawidłowości zdarzeń i operacji gospodarczych
odzwierciedlanych w dokumentach. W celu uzgodnienia zdarzeń i operacji gospodarczych
odzwierciedlanych w dokumentach ze stanem rzeczywistym, a także ustalenia, czy dokument księgowy odpowiada stawianym wymogom, dokonuje się oceny dokumentów pod
względem merytorycznym oraz formalnym i rachunkowym. Kontroli merytorycznej dokumentu dokonuje dyrektor właściwej placówki oświaty, natomiast kontrolę formalno-rachunkową przeprowadza pracownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Charakterystyka
kontroli merytorycznej oraz kontroli formalno-rachunkowej została zawarta w tabeli 1.
Tabela 1. Charakterystyka kontroli merytorycznej oraz kontroli formalno-rachunkowej dokumentów
Rodzaj kontroli

Kontrola
merytoryczna
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Charakterystyka kontroli
Kontrola merytoryczna dokonywana jest pod względem następujących
kryteriów:
•
legalność – badanie zgodności danych zawartych w dokumencie
z rzeczywistym zdarzeniem gospodarczym oraz z obowiązującym
prawem, a także z aktami administracyjnymi, orzeczeniami
sądowymi, umowami cywilnoprawnymi oraz innymi
obowiązującymi aktami i normami;
•
celowość – ocena działania przez pryzmat stopnia realizacji celów
i zadań zgodnych z obowiązującym prawem i statutem;
•
rzetelnosć – ocena działalności pod kątem należytej staranności
co do prowadzonej działalności, jak i realizowanych zadań
merytorycznych;
•
gospodarność – zapewnienie oszczędnego i efektywnego
wykorzystania środków oraz uzyskanie właściwej relacji nakładów
do efektów.

Analiza wskaźnikowa jako element controllingu w organizacji publicznej

Rodzaj kontroli

Charakterystyka kontroli
Kontrola formalno-rachunkowa polega na stwierdzeniu, czy dokument
został wystawiony w sposób technicznie prawidłowy, a zwłaszcza czy:
•
posiada określenie wystawcy;
•
wskazane zostały podmioty uczestniczące w operacji gospodarczej;
•
posiada datę wystawienia dokumentu oraz datę lub czas
Kontrola
dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy;
Formalno-rachunkowa
•
określa przedmiot operacji oraz jej wartości i ilości;
•
jest wystawiany w sposób czytelny i trwały;
•
zawiera podpisy osób upoważnionych do jego kontroli
i zatwierdzenia;
•
działania arytmetyczne w nim zawarte zostały prawidłowo
wykonane.
Źródło: [Nita, Koczar, Kostrzyk-Siekierska 2017].

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych sporządza sprawozdania: miesięczne, kwartalne, półroczne oraz roczne. Dla sprawozdań miesięcznych sporządza się: deklarację
ZUS, deklarację o podatku od sprzedaży towarów i usług, sprawozdania budżetowe oraz
zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych.
Entuzjaści centralizacji zwracają uwagę na zalety takiego rozwiązania. Wśród nich
wymienia się [Grabowski 2011, s. 5]:
·· jednolitość podstawowych dokumentów wymaganych ustawami: polityka rachunkowości, instrukcja inwentaryzacyjna, instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych;
·· rozwiązywanie problemów w dużym gronie specjalistów;
·· szybką reakcję na zmiany przepisów;
·· jednolitość prowadzonych ksiąg rachunkowych – plan kont jednakowy dla wszystkich obsługiwanych jednostek – jedna polityka rachunkowości;
·· jednolity system informacyjny dla wszystkich jednostek;
·· etatyzację dostosowaną do rzeczywistego zapotrzebowania;
·· dostęp do operacji finansowych 24 godziny na dobę;
·· dostęp do sprawozdań budżetowych przez stronę internetową 24 godziny na dobę;
·· wykonywanie sprawozdań zbiorowych w dużo krótszym czasie;
·· łatwość uzyskiwania danych finansowych w jednolitej formie przez organ prowadzący;
·· wyeliminowanie niebezpieczeństw wynikających z absencji pracowników administracyjnych;
·· niższe koszty obsługi finansowej.
Należy wspomnieć także o wadach takiego rozwiązania. W jego następstwie miejsce
zatrudnienia stracą pracownicy księgowości poszczególnych placówek. Wprowadzenie
centralnej księgowości dla szkół będzie służyć przede wszystkim zwiększeniu kontroli
nad nimi i doprowadzi do ograniczenia decyzji podejmowanych przez dyrektorów szkół
w kwestii finansów placówek. Obecnie to dyrektorzy wiedzą najlepiej, jakie są potrzeby
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podległych im placówek oświatowych i na jakie cele wydatkować fundusze. Centralizacja
rachunkowości, jej wdrożenie i utrzymanie wiąże się również z kosztami i należy postawić
pytanie, czy skala oszczędności będzie zadowalająca i usprawiedliwi poniesione straty.

Studium przypadku
Badanym organem jest Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych (GZOPO) działający na terenie województwa lubuskiego. Zarówno w bilansie rachunku zysków, jak i strat
uwzględnione zostały wszystkie wyniki operacji finansowych związanych z placówkami
podległymi GZOPO. W roku 2016 należały tam dwie szkoły podstawowe (klasy I-VI), dwa
gimnazja oraz jedno przedszkole publiczne. Łącznie we wszystkich tych placówkach
zarejestrowanych jest 485 uczniów, a kadra pedagogiczna to 22 nauczycieli. Niektórzy
z nich zatrudniani są w kilku placówkach podległych GZOPO. W roku 2017, po zmianach wynikających z wygaszania gimnazjów, dokonano pewnej reorganizacji placówek.
W szkołach podstawowych utworzono dodatkowo klasę VII, a do gimnazjum uczęszczają
już tylko uczniowie klasy drugiej i trzeciej. W dniu 1 września 2017 roku w placówkach
podległych GZOPO zarejestrowanych było 524 dzieci. Obsługa administracyjna i gospodarcza wszystkich podległych placówek to dodatkowe 8 osób, przy czym w biurach jednostki administrującej zatrudnione są jeszcze 4 osoby.
Na podstawie wywiadu przeprowadzonego w GZOPO ustalono, że do zadań Zespołu należy w szczególności:
·· gospodarowanie środkami finansowymi i składnikami majątkowymi szkół;
·· realizacja budżetu w zakresie oświaty zatwierdzonego dla gminy na każdy rok kalendarzowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
·· sporządzanie sprawozdawczości finansowej dla potrzeb jednostek nadrzędnych i GUS
w oparciu o materiały źródłowe w terminach określonych odrębnymi przepisami;
·· prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowo-księgowej wszystkich pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy w zakresie wynagrodzeń i innych należności wynikających z umowy o pracę;
·· sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i budżetowej
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
·· opracowywanie projektów, planów i analiz ekonomicznych, sprawozdań i informacji,
oraz projektów aktów prawnych z zakresu oświaty;
·· prowadzenie spraw związanych z systemem ubezpieczeń społecznych, emerytalnorentowych oraz zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
pracowników szkół;
·· organizacja i nadzór nad przeprowadzaniem inwentaryzacji w szkołach;
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·· organizacja sieci szkolnej umożliwiającej wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku
szkolnego;
·· organizacja dowożenia uczniów do szkół;
·· organizowanie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły oraz spraw związanych
z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów szkół;
·· prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli i kadry
kierowniczej szkół;
·· obsługa kadrowa pracowników zatrudnionych w szkołach na stanowiskach kierowniczych,
·· opracowywanie projektów aktów prawnych;
·· wykonywanie innych zadań zleconych przez wójta gminy.
Z listy zadań nie wynika jasno, czy GZOPO ma również obowiązek monitorowania
i alarmowania o pogarszającej się sytuacji finansowej podlagających placówek. Byłby
to pozytywny efekt centralizacji rachunkowości. Pierwszym krokiem może być kalkulacja, a następnie przedstawienie dyrekcji wyników wybranych wskaźników finansowych
wraz z interpretacją. Wyniki przykładowej kalkulacji znajdują się poniżej.
Autorzy artykułu przeprowadzili badania w GZOPO w województwie lubuskim. Na
postawie danych ze sprawozdania finansowego jednej ze szkół podległej GZOPO dokonano kalkulacji wybranych wskaźników1 pomocnych w przypadku pogorszenia płynności finansowej i sprawności funkcjonowania prezentowanej jednostki oświatowej. Analizowane były wyniki z lat 2016 i 2017.
Tabela 2. Wartości wskaźników w latach 2016 i 2017
Wyszczególnienie
Wskaźnik bieżącej płynności
Wskaźnik szybkiej płynności
Wskaźnik rentowności majątku
ROA
Wskaźnik rentowności majątku
ROE
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik zadłużenia kapitałów
własnych

Wartość wskaźnika 2016
0,0840
0,0653

Wartość wskaźnika 2017
0,0456
0,0378

-2,6985

-2,0353

-3,6443

-3,725

0,3658

0,2595

0,3505

0,2923

Źródło: opracowanie własne.

1
Ze względu na specyfikę instytucji oraz formę sprawozdań finansowych możliwe jest obliczenie tylko wybranych wskaźników finansowych.
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Wskaźnik bieżącej płynności informuje, w jakim stopniu bieżące aktywa pokrywają
bieżące zobowiązania [Siudek 2004, s. 188]. W rozważanym przypadku w roku 2016 jego
wartość wyniosła 0,0840, a w roku 2017 osiągnął on poziom zaledwie 0,0456. Może to
świadczyć o dużym poziomie zobowiązań bieżących, którymi w przypadku badanej jednostki są zobowiązania z tytułu wynagrodzeń.
Kolejnym analizowanym miernikiem płynności jest wskaźnik szybkiej płynności.
Wykorzystuje się go do oceny stopnia pokrycia zobowiązań krótkoterminowych majątkiem o dużym stopniu płynności. W tym przypadku wszelkiego rodzaju zapasy nie są
więc brane pod uwagę. W roku 2016 wskaźnik ten utrzymywał się na poziomie 0,0653,
a w roku 2017 wyniósł 0,0378. Podobnie jak w przypadku wskaźnika bieżącej płynności
zauważamy, że jego tendencja jest malejąca. Ma na to wpływ wzrastająca kwota zobowiązań krótkoterminowych przy niewielkim wzroście poziomu aktywów obrotowych
pomniejszanych o zapasy (materiały).
Duża różnica pomiędzy wskaźnikiem szybkim i bieżącym oznacza, że zbyt duża ilość
środków pieniężnych została ulokowana w dobra materialne zaliczane bezpośrednio do
zapasów. W analizowanym przypadku oba wskaźniki zarówno w roku 2016, jak również
2017 są stosunkowo niskie i nie odbiegają znacznie od siebie.
Kolejna grupa analizowanych wskaźników to wskaźniki rentowności ROE oraz ROA.
Pierwszy z nich określa jak dobrze jest wykorzystywany kapitał w danej organizacji. Drugi wskaźnik jest podobnym do ROE. Różnica polega na tym, że w ROE sprawdzamy jak
dobrze potrafi zarabiać każda złotówka należąca do organizacji, natomiast ROA mierzy
jak dobrze potrafi zarabiać każda złotówka zainwestowana w instytucji. ROA (jeśli jest
dodatnie) jest mniejsze od ROE, gdyż aktywa są zawsze większe od kapitału własnego.
W analizowanym przypadku wartości obu tych mierników są ujemne. Wskaźnik ROA
ma wartość -2,6985 w roku 2017 oraz -2,0353 w roku 2016. Z kolei ROE kształtuje się na
poziomie -3,6443 w roku 2017 i -3,725 w roku 2016. Taka wartość wskaźnika ROA może
świadczyć w ogólnym przypadku o braku zdolności aktywów do generowania zysku
netto. Specyfika działalności badanej jednostki nie ma na celu bezpośredniego generowania zysków, stąd też wartość ta może być ujemna. W przypadku ujemnego wskaźnika
ROE otrzymujemy informację o stracie z każdej jednostki zainwestowanego kapitału.
Można zauważyć, że pierwszy ze wskaźników utrzymuje tendencję spadkową, a drugi
wzrósł na przełomie dwóch analizowanych lat. Może to świadczyć o mniejszych stratach
w badanej jednostce powstałych w latach ubiegłych.
W ostatniej części analizy rozważono wskaźniki zadłużenia. Pierwszy z nich, wskaźnik
ogólnego zadłużenia, informuje o tym, jaki udział w finansowaniu organizacji mają zobowiązania. W analizowanym przypadku wskaźnik ten kształtuje się w roku 2016 na poziomie 0,3658, a w 2017 wynosi 0,2595. Specyfika badanej placówki jest taka, że zobowiązania
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krótkoterminowe w większości związane są z wynagrodzeniami i płacami. Spadek tego
wskaźnika może być związany z redukcją zatrudnienia w związku ze zmniejszającą się liczbą godzin dydaktycznych w placówce. Drugi ze wskaźników w tej części informuje nas
o stopniu zabezpieczenia ogółu zobowiązań kapitałem własnym. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego w roku 2017 oscylował na poziomie 0,3505, a w roku 2016 wynosił 0,2923.
Można zauważyć w tym przypadku, że na przełomie dwóch ostatnich lat nastąpił wzrost
tego wskaźnika.
Analiza wskaźnikowa została ograniczona do wybranych wskaźników ze względu na
brak możliwości uzyskania danych, wynikający bezpośrednio ze specyfiki sprawozdań
finansowych w badanej organizacji. Na podstawie otrzymanych wyników można wskazać, iż placówka znajduje się w niekorzystnej sytuacji finansowej. Wskazują na to wyniki
wskaźników, zarówno płynności, jak i zadłużenia. Jako przyczynę takiego stanu autorzy wskazują reorganizację placówek oświatowych oraz występujący niż demograficzny. W najbliższym czasie w badanej placówce nastąpi reorganizacja administracji oraz
wzrost pozyskania środków unijnych.

Zakończenie
Centralne księgowanie jest wprowadzane w celu ograniczenia kosztów i uzyskania
oszczędności. Nie powinien to być jednak nadrzędny cel tego przedsięwzięcia. Raport
składający się z informacji o wartości wskaźników wraz z interpretacją wyników oraz
zaleceniami co do dalszego postępowania w celu poprawy sytuacji finansowej będzie
ważną informacją dla dyrekcji poszczególnych placówek. Taki wpływ na dalsze podejmowanie decyzji przez dyrektora stanowi element controllingu w placówce oświatowej.
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Rola mediów w kreowaniu prospołecznych postaw
w zakresie bezpieczeństwa publicznego
The Role of the Media in Creating Prosocial Attitudes in the Field
of Public Safety
Abstract: Widespread availability and ease of obtaining information are essential components of the existence and development of modern man. This development would not have
been possible if the sense of security of the individual had been threatened. In many publications on the role and influence of the media, the term media is often referred to as socalled Fourth Power. The aim of the article is an attempt to analyze the state of knowledge on
the role of the media in creating prosocial attitudes in the field of public safety. The article is
of an illustrative nature, the research methodology is based on the analysis of the literature
on the subject and external materials contained in thematic publications and forms.
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Wstęp
Powszechna dostępność oraz łatwość pozyskiwania informacji stanowią istotną składową istnienia i rozwoju współczesnego człowieka. Ów rozwój nie byłby możliwy, gdyby
poczucie bezpieczeństwa jednostki ludzkiej było zagrożone. W wielu publikacjach na
temat roli i wpływu mediów niejednokrotnie pojawia się określenie mediów jako tzw.
„czwartej władzy”. To dzięki mediom społeczeństwo informacyjne, bo takim mianem
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określa się społeczeństwo XXI wieku, posiada nieograniczony dostęp do informacji, która wpływa na poszczególne aspekty życia społecznego, gospodarczego czy kulturowego
człowieka [Mucha 2010, s. 195]. To media, poprzez różnorodne formy przekazu, o których
będzie mowa w dalszej części artykułu, dostarczają treści kształtujące świadomość odbiorcy oraz wywierające istotny wpływ na wybory, których on sam dokonuje. Posiadają one
zasadniczy wpływ na system zarządzania bezpieczeństwem publicznym oraz kreowanie
pro-społecznych postaw jednostki w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Społeczeństwo XXI wieku żyje zatem w usieciowionej kulturze, której specyfikę tworzą media.
Celem artykułu jest próba analizy stanu wiedzy na temat roli mediów w kreowaniu
prospołecznych postaw w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
Artykuł ma charakter poglądowy, metodyka badań oparta została na analizie literatury
przedmiotu oraz materiałów zewnętrznych zawartych w tematycznych publikacjach.

Media – znaczenie i ewolucja funkcji
W procesie komunikowania społecznego istotną rolę odgrywają media. Na uwagę zasługuje fakt, iż do lat siedemdziesiątych termin ten nie był obecny w słownikach języka
polskiego, wydanych przez PWN [Tomaszewska 2010, s. 60], a także w słownikach wyrazów obcych. Co więcej, jego początki datuje się na wiek XIX, kiedy to zagadnienie utożsamiane było ze spirytualistyczną wizją rzeczywistości, a samo słowo „media” kojarzyło
się przede wszystkim z magią.
A. Lepa terminem mediów określa całokształt elektronicznych i elektrycznych możliwości rejestrowania, odtwarzania i rozpowszechniania zapisanych obrazów i dźwięków, które w dalszej kolejności przekazywane są w komunikacie o charakterze masowym [Lepa 2007, s. 38]. Podobny sposób interpretacji odnajdujemy w Słowniku wyrazów
obcych i zwrotów obcojęzycznych, zaproponowany przez W. Kopalińskiego. Autor, charakteryzując zagadnienie mediów, wskazuje na ich zasadniczą funkcję jako „przekaźnika
czy ośrodka przewodzącego różnego rodzaju informacje” [Kopaliński 2000]. Toteż w literaturze i nie tylko przyjęło się określać media jako: środek komunikowania, nośnik informacji czy kanał [Nieć 2010, s. 29], który bez względu na rodzaje komunikowania jest jego
stałym i nieodłącznym elementem. Mając na uwadze powyższe, za media uznaje się
wszelkiego rodzaju środki umożliwiające i pośredniczące w procesie komunikowania,
począwszy od: koszulki, pióra, bilbordu czy słupa, na którym umieszcza się różnego rodzaju informacje. Zaprezentowane przykłady należą do tak zwanej grupy mediów reklamowych, do złożonych technicznie nośników informacji, określanych również mianem
mediów interpersonalnych należą: telefon, fax, czy telegraf. Natomiast do wyspecjalizowanych, wchodzących w skład mediów o charakterze masowym, należą: radio, telewizja,
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Internet. Te ostatnio zaprezentowane środki komunikowania w sposób szczególny
kształtują procesy myślowe człowieka. Oddziałują na jego wyobraźnie i uczucia, wpływają na integrację ze społeczeństwem. W tym względzie wszelkie interakcje jednostki
wynikają z zasadniczych funkcji mediów, do których należą:
·· funkcja informacyjna,
·· funkcja opiniotwórcza,
·· funkcja komunikacyjna,
·· funkcja edukacyjna,
·· funkcja ludyczna, rozrywkowa.
J.L. Kulikowski w przeprowadzonej przez siebie analizie mediów w kontekście funkcji informacyjnej podkreśla, że funkcja ta rozpatrywana jest tylko wtedy, gdy mowa
o społeczeństwie informacyjnym, nastawionym na zgłębianie wiedzy, a także poszukiwanie informacji, które towarzyszą mu w różnych aspektach życia codziennego [Kulikowski 1978, ss. 407–408].
Zdaniem Amerykańskiego medioznawcy i dziennikarza W. Hachtena, etos współczesnej
informacji przeszedł długą drogę i zupełnie nie przypomina informacji przekazywanej za
pośrednictwem mediów na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat [Hatchen 2005, ss. 5–7].
W. Hachten w jednej ze swoich książek dokonuje szczegółowej analizy problematyki współczesnej informacji, która prowadzi do jednoznacznych wniosków, a mianowicie wskazuje
na zmianę znaczenia współczesnej informacji oraz na mnogość przypisywanych jej funkcji.
Zdaniem autora pod pojęciem współczesnej informacji odnajdujemy wiadomości na temat:
·· nauki i edukacji,
·· badań medycznych,
·· sztuki oraz popkultury,
·· problemów społecznych,
·· kwestii prawnych,
·· biznesu i finansów,
·· showbiznesu,
·· informatyki,
·· zdrowia i odżywiania,
·· premier kinowych.
W. Hachten jednocześnie odróżnia wymienione informacje od tych o charakterze
sensacyjnym oraz plotkarskim, których fala zalewa współczesny rynek. Pojawiają się
zatem pytania i obawy w kwestii wartości współczesnej informacji przekazywanej za
pośrednictwem mediów oraz roli, jaką powinna odgrywać.
Podobny obraz współczesnej informacji został przedstawiony w literaturze Postmana. Autor wskazuje na nadmiar przekazywanych informacji oraz celowe odchodzenie
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od ich hierarchizacji. Pojawia się problem związany z odróżnieniem tego, co ważne i co
przybliża do poznania świata – od tego, co śmiało można zdefiniować pseudoinformacją
[Postman 2002].
Ten sam autor w Triumfie techniki nad kulturą dodaje, iż „Informacja staje się nie tylko
celem, ale jednocześnie środkiem przybliżającym ogół ludzkości do poznania. Mając na
uwadze co powyższe, zyskuje status metafizyczny” [Postman 2004].
W podobny sposób media ukazuje Ch. Wright Mills. Autor podkreśla ich szczególną
rolę w kreowaniu postaw i osobowości współczesnej jednostki oraz wskazuje na mnogość funkcji przez nie spełnianych [2007].
Wyrazem tego jest stwierdzenie, że „Nikt nie jest w stanie dokładnie określić
wszystkich funkcji, jakie są przypisywane mediom o charakterze masowym” [Wright
Mills 2007]. Obecnie rola mass mediów, ich zastosowanie oraz wpływ na poszczególne
aspekty życia jednostki są tak powszechne, że przypisuje się im funkcję tzw. „czwartej
władzy”. Rola mediów we współczesnym świecie jest nieoceniona. Wirtualna rzeczywistość stwarza coraz więcej możliwości, pomaga w rozwoju wielu dziedzin, w tym również nauki. Sprawia, że pomimo dzielących nas znacznych odległości przestrzennych,
a także różnic w czasie, jesteśmy w stanie dotrzeć do miejsc, zdarzeń oraz informacji bez
zbędnych ograniczeń czasowych czy terytorialnych. Niezaprzeczalnym staje się fakt, iż
każda indywidualna jednostka w różnym stopniu korzysta z doświadczeń, jakie oferują
nam media. Media spełniają zatem bardzo wiele różnych funkcji. Jedną z najistotniejszych funkcji mediów o charakterze masowym jest funkcja opiniotwórcza – prezentowane na łamach różnego rodzaju czasopism informacje o charakterze opiniotwórczym
wpływają na stanowisko opinii publicznej oraz kształtują ich poglądy [Jurczyk 1998]. Autor wskazuje, że wpływ ten nie zawsze ma wymiar pozytywny. W skrajnych przypadkach
na skutek przedstawiania informacji w sposób mało obiektywny, a wręcz narzucający
określony sposób myślenia, dochodzi do próby manipulacji poglądami jednostki oraz
jej uczuciami. Zdaniem Marka Sokołowskiego, autora publikacji na temat roli mediów
w Polsce, „rola edukacji medialnej w warunkach wolnego rynku nadal pozostaje kwestią,
która budzi wiele sprzeczności” [Sokołowski 2007]. Wraz ze zmianami, jakie dokonywały się na przestrzeni lat, ewoluowały również media. Ich podstawowa rola, polegająca
na przekazywaniu informacji czy pośredniczeniu w procesie jej przekazu – została zaburzona. Zdaniem Marii Miczyńskiej-Kowalskiej: „Zachwianiu uległa podstawowa rola
mediów polegająca na tworzeniu wspólnoty” [2007, s. 200]. Analiza problematyki zagadnienia dowodzi, że środki masowego przekazu mogą prowadzić do zmian w postawie jednostki oraz jej zachowaniach. Wpływ mediów na zachowania jednostki zależy od
wielu czynników, między innymi od tego, jaki poziom wiedzy w danej kwestii reprezentuje grupa społeczna oraz jaki jest stopień jej świadomości. Literatura przedmiotu w tej
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kwestii zajmuje określone stanowisko. Im wyższy poziom oczytania, wykształcenia, tym
mniejsze prawdopodobieństwo, że dana grupa społeczna bez większego namysłu da
sobie narzucić określony sposób myślenia czy przedstawiania informacji. Stopień świadomości danej grupy może być na tyle duży, że jest ona w stanie odeprzeć negatywny
wpływ mediów i wykreować swoją niezależną opinię w danej materii. Nie zawsze jednak
poziom oceny jednostki przedstawianych przez media informacji jest uzależniony od
poziomu wiedzy przezeń reprezentowanej. Mowa tu o tzw. konformizmie, czyli jednej
z cech, która bardzo często wkracza w życie współczesnego człowieka i pozbawia go samodzielnego myślenia oraz skłania do asymilacji treści i informacji, nie zawsze zgodnych
z własnymi poglądami. W ten oto sposób odbiorca komunikatu przesyłanego za pośrednictwem mediów traci zdolność oceny przedstawianych treści w sposób indywidualny
oraz dążenie do poznania prawdy.

System zarządzania bezpieczeństwem publicznym
Dynamizm zmian zachodzących na przestrzeni kilkudziesięciu lat, takich jak rozwój procesów globalizacyjnych, narodziny społeczeństwa informacyjnego, stworzyły podwaliny rozwoju różnego rodzaju form zagrożeń (społecznych, cywilizacyjnych, przyrodniczych). Intensywny rozwój technologii informatycznych, odpowiedzialnych również za
dynamiczny rozwój nośników informacji, spowodował, że zamachowcy odpowiedzialni
za najbardziej krwawe, a zarazem spektakularne zamachy, nie przebierają w środkach.
Wskutek tych zagrożeń jednym z najważniejszych pragnień ludzkości w tej kwestii stało
się stworzenie bezpiecznych granic przestrzennych i terytorialnych oraz utrzymanie poczucia bezpieczeństwa na najwyższym poziomie. Działania te stanowią efekt świadomej
i zamierzonej działalności ze strony różnych podmiotów. Odpowiedzią na tę potrzebę
stał się rozwój różnych form zarządzania bezpieczeństwem publicznym oraz intensywny rozwój systemów reagowania kryzysowego. B. Hoffman zwraca uwagę na pewnego
rodzaju powiązania zachodzące pomiędzy terroryzmem a mediami: „Jedno żywi się drugim i wykorzystują się wzajemnie do własnych celów” [Hoffman 1999, s. 316].
Rola mediów w odniesieniu do zagadnienia bezpieczeństwa i walki z różnymi zagrożeniami, w tym wynikającymi z działalności zorganizowanych grup przestępczych
stała się przedmiotem wielu rozważań. W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na
konieczność przepływu informacji, komunikatów oraz budowania relacji pomiędzy rządami w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi. Istotnym jest również system raportowania wydarzeń, który może doprowadzić do wyciągnięcia właściwych wniosków i zabezpieczenia się na ewentualne tego samego typu ataki w przyszłości. Komunikowanie
ze społeczeństwem winno opierać się nie tylko na ostrzeganiu przed zagrożeniami, ale
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przede wszystkim na edukowaniu i przygotowaniu od strony psychologicznej. W tej
sytuacji istotnym wydaje się międzynarodowy przepływ informacji, oparty na zasadzie
rzetelności. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe w danym państwie mogą
wykorzystać media do przygotowania społeczeństwa na ewentualność potencjalnego
ataku ze strony organizacji terrorystycznych. Dlatego ważnym jest, aby strategia informacyjna zawierała szeroki plan, obejmujący w swoim zakresie zakrojone działania przeciw terroryzmowi. Zwraca się uwagę, że istotnym elementem tego typu działań są działania o charakterze prewencyjnym, do których zaliczyć można:
1) wzmacnianie w społeczeństwie woli przeciwdziałania terroryzmowi;
2) rozpowszechnianie rzetelnych informacji oraz edukowanie społeczeństwa
w kontekście przeciwdziałania terroryzmowi;
3) identyfikację członków grup terrorystycznych;
4) rozbijanie grup terrorystycznych.
W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na szybkość reakcji po otrzymaniu informacji o potencjalnym zagrożeniu terrorystycznym. W takiej sytuacji ważne jest przekazanie informacji do właściwych jednostek i rozpoczęcie akcji informacyjnej. Zarządzający jednostkami publicznymi powinni wykorzystywać wszystkie dostępne narzędzia
komunikacji, do których należą:
·· Internet,
·· bezpośrednie kontakty z obywatelami,
·· kampanie informacyjne,
·· ćwiczenia,
·· plakaty,
·· ulotki,
·· informacje umieszczone np. na środkach transportu.
Prowadzona w swoich założeniach kampania informacyjna powinna obejmować następujące obszary:
·· informowanie społeczeństwa o charakterze zagrożeń, jak np.: porwania, ataki bombowe, ataki chemiczne, biologiczne, nuklearne itp.1;
·· informowanie społeczeństwa o właściwych sposobach reagowania w obliczu zagrożenia np.:
·· jak przeprowadzać ewakuację,
·· jak zgłaszać pojawienie się zagrożenia,
·· jak postępować się w sytuacji zakładniczej2;
1
2
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·· informowanie społeczeństwa w zakresie dostępnych sposobów komunikacji ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, do których zalicza się:
·· portale służb bezpieczeństwa,
·· portale służb ratowniczych,
·· infolinie informacyjne3;
·· informowanie społeczeństwa o możliwościach przygotowania się na różnego rodzaju zagrożenia, czyli:
·· co należy w takiej sytuacji zgromadzić w domu,
·· jaki zakres powinny obejmować przygotowania,
·· jakie kontakty, a także dokumenty i produkty pierwszej potrzeby, należy przygotować w sytuacji zagrożenia4 .
Kampanie informacyjne na rzecz przeciwdziałaniu terroryzmowi powinny w swoich
założeniach pełnić funkcję informacyjno-propagandową. Przykładem wyżej wskazanej
formy kampanii są programy prowadzone na terenie Wielkiej Brytanii przez Policję oraz
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Pierwszym przykładem jest kampania prowadzona pod hasłem: „Jeśli coś podejrzewasz, zgłoś to”. W ten sposób zachęca się społeczeństwo do zgłaszania wszelkich podejrzanych zachowań. Kampania ta jest równolegle realizowana na stronach internetowych
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Drugim przykładem tego typu kampanii była kampania zorganizowana pod hasłem
„Lifesavers”, której głównym przesłaniem był obowiązek moralny wobec drugiego człowieka w sytuacji zagrożenia życia. Brytyjczycy w swych kampaniach nie odwołują się
wyłącznie do poczucia obowiązku jako obywatela, ale powinności moralnych względem drugiego człowieka.
W Polsce wszelkie działania podejmowane w obszarze bezpieczeństwa, a dotyczące relacji rząd–media zmierzają, podobnie jak w innych krajach, do uzyskania wsparcia
społecznego. W tym celu władze państwowe wymagają od mediów, aby prowadziły
kampanie informacyjne w zakresie:
1) właściwego prezentowania zjawiska terroryzmu z punktu widzenia ofiar, a nie
sprawców;
2) dostarczania informacji dotyczących działań podejmowanych przez rząd w zakresie bezpieczeństwa w miejsce relacji na temat celów organizacji terrorystycznych.;
3) oddzielania organizacji terrorystycznych od mediów, poprzez pozbawienie ich
systemu komunikacji ze społeczeństwem;
3
4

Zob. Sekcja Counter-terrorism: http://www.homeoffice.gov.uk/counter-terrorisn/what-we-are-doing.
Zob. Sekcja Counter-terrorism: http://www.homeoffice.gov.uk/counter-terrorisn/what-you-can-do.
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4) dostarczania informacji mających na celu eliminowanie strachu i niepewności
wśród obywateli;
5) kontrolowania dostępu do informacji zewnętrznych, podczas trwania zdarzenia
terrorystycznego;
6) kontrolowania informacji w zakresie metod i technik stosowanych na poziomie
operacyjnym w państwowym systemie bezpieczeństwa. Pozwoli to na uniknięcie
ataków terrorystycznych z zastosowaniem izomorficznych metod i środków;
7) odpowiedniego posługiwania się informacjami uzyskanymi od organizacji terrorystycznych, poprzez unikanie publikacji przekazów ukierunkowanych na propagandę oraz dezinformację społeczeństwa;
8) prezentowania działalności organizacji rządowych w zakresie bezpieczeństwa
jako podmiotów, które efektywnie działają na rzecz obywateli;
9) współpracy mającej na celu dezinformowanie terrorystów, poprzez powstrzymanie się od publikowania uzyskanych wiadomości.
Analizując podane przykłady, należy podkreślić zasadniczą kwestię: otóż organizacje rządowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo obywateli, wykorzystują media nie
tylko do wspierania kampanii informacyjno-propagandowych, ale przede wszystkim,
dzięki zastosowaniu odpowiednich technik public relations, kształtują swój własny wizerunek. W ten sposób termin „medialność”, używany w zasadzie przez osoby zajmujące
się marketingiem i reklamą, w tym kontekście definiowany jest jako zestaw cech, które
mają wpływ na popularność danego produktu w mass mediach [Kubicz, online].
Informacja medialna to informacja, którą cechuje wysoka atrakcyjność, zarówno pod
względem przekazywanych treści, jak i towarzyszącego im obrazu [Witkowska 2007,
s. 152]. Spostrzeżenie to odnosi się również do terroryzmu jako zjawiska, w którym terroryści wykorzystują element rozgłosu, a wręcz reklamy, a wszystko po to, aby wywołać określone reakcje opinii publicznej – nade wszystko strach [Schmidt, Jongman 1988, ss. 5–6].
Tę cechę terroryzmu ujął również B. Jenkins: „Terroryzm jest teatrem przeznaczonym dla tych, którzy patrzą”, toteż ataki terrorystyczne są w taki sposób zaplanowane,
by wzbudzać zainteresowanie międzynarodowych mediów elektronicznych oraz prasy
[Jenkins 1976, s. 16].
Zdaniem R. Borkowskiego, nie chodzi tu zatem o samą przemoc, ale o wywołanie
efektu zastosowanej przemocy. Sama przemoc nabiera wymiaru symbolicznego, a nawet propagandowego [Borkowski 2006, s. 262]. W tym kontekście warto podkreślić,
że terroryzm jest swoistą strategią komunikacyjną, przekazem adresowanym do
opinii publicznej.
W tabeli nr 1 wskazano tendencję zmian w roli środków masowego przekazu w obszarze terroryzmu.
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Tabela 1. Rola mediów w budowaniu aktywności medialnej rządów oraz organizacji
terrorystycznych
OBSZAR
AKTYWNOŚCI
NASTROJE
SPOŁECZNE

PROPAGANDA

PUBLIC RELATIONS
w kształtowaniu
własnego
wizerunku
PUBLIC RELATIONS
– budowanie
wizerunku
Wroga

RZĄD

GRUPA TERRORYSTYCZNA



Uspakajanie społeczeństwa



Budowanie nastroju strachu i paniki



Kształtowanie poparcia dla działań
w obszarze bezpieczeństwa
Lobbowanie na rzecz współpracy
społeczeństwa z odpowiednimi
służbami



Zdobywanie poparcia dla swoich
działań
Kształtowanie nastrojów społecznych
Wywieranie presji na rząd w celu
realizacji postulatów zamachowców

Działania na rzecz bezpieczeństwa
obywateli
Służba na społeczeństwa









Budowanie wizerunku terrorystów
jako przestępców zagrażających
bezpieczeństwu oraz porządkowi
społecznemu








Kształtowanie wizerunku organizacji
walczącej o wolność, szczytne idee
Komunikowanie swoich idei
Prezentowanie rządów jako organów
ucisku
Ukazywanie wrogów własnego narodu
i grup społecznych na tle etnicznym lub
religijnym

Źródło: Lidel, Mock 2010, s. 4.

Działania propagandowe państwa za pośrednictwem mediów mogą być realizowane w kilku aspektach, takich jak:
·· budowanie postawy akceptacji społecznej dla stworzonych procedur bezpieczeństwa;
·· ograniczanie potencjalnego poparcia dla idei głoszonych przez terrorystów;
·· minimalizowanie zagrożenia;
·· pozyskiwanie wsparcia społecznego w walce ze zjawiskiem terroryzmu, poprzez
informowanie o postawach i działaniach osób zachowujących się w sposób budzący
wątpliwości.
Ważnym i istotnym elementem w obszarze przeciwdziałania terroryzmowi, w którym rzędy poszczególnych państw mogą wykorzystać media, to ograniczenie psychologicznych, a co z tym związane, także politycznych skutków ataków terrorystycznych.
Kwestię tę rozważa się pod dwoma względami.
Po pierwsze: komunikacja, której celem jest minimalizacja oraz likwidacja skutków
ataku terrorystycznego w kontekście przeciwdziałania terroryzmowi jest działaniem
spóźnionym, ponieważ następuje dopiero po ataku.
Po drugie, biorąc pod uwagę chronologię działań w wymiarze procesu przeciwdziałania terroryzmowi, jest działaniem podejmowanym w końcowym stadium tego procesu, adekwatnie do zaistniałego zdarzenia terrorystycznego. Bezpośrednio po ataku
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terrorystycznym z punktu widzenia obywateli, rządu, służb bezpieczeństwa – pojawia
się trudna do opanowania sytuacja. Z punktu widzenia potrzeb poszczególnych grup
społecznych, konieczna staje się ich identyfikacja za pośrednictwem różnych procesów
informacyjnych, stosowanych przez media:
D. Społeczeństwo:
·· potrzeba minimalizowania poczucia strachu i niepewności;
·· potrzeba odpowiednich informacji o zaistniałym zdarzeniu oraz jego konsekwencjach;
·· potrzeba szybkiego opanowania sytuacji, pojmania winnych, przywrócenia
stanu sprzed ataku terrorystycznego;
·· potrzeba właściwych informacji, jak należy postępować w takich sytuacjach
oraz jak w przyszłości ustrzec się przed podobnymi zagrożeniami.
E. Rząd:
·· potrzeba ustabilizowania nastrojów społecznych;
·· potrzeba utwierdzenia społeczeństwa w przekonaniu, że sytuacja została opanowana;
·· potrzeba ograniczania procesu utraty zaufania społecznego.
F. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo:
·· potrzeba edukacji społeczeństwa w zakresie odpowiedniego sposobu zachowania się w takich sytuacjach;
·· potrzeba informowania społeczeństwa o dodatkowych środkach bezpieczeństwa.

Zakończenie
Współczesne czasy wymagają poszukiwania nowych form przeciwdziałania różnym kategoriom zagrożeń. W dobie społeczeństwa informacyjnego wydaje się to szczególnie
ważne. Społeczeństwo w coraz większym stopniu korzysta z nowych technologii i mediów, co umożliwia osobom odpowiedzialnym za dbanie o bezpieczeństwo szybszy
i bezpośredni kontakt z odbiorcami komunikatów.
W rzeczy samej, odpowiednio realizowana polityka medialna połączona ze strategią
komunikacji marketingowej, dzięki zastosowaniu narzędzi Public Relations, stanowi skuteczne narzędzie wspierające system bezpieczeństwa w państwie.
Dlatego też ważne jest, aby prace nad tymi zagadnieniami były realizowane w sposób ciągły. Natomiast strategie i plany komunikacji w zakresie bezpieczeństwa powinny
być przygotowane, zanim pojawi się zagrożenie.
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Menedżer w organizacji wobec sytuacji problemowych
Manager in the Organization in Problematic Situation
Abstract: In the content of the study, the authors drew attention to the requirement to update
data based on which the organization operates, indicating it as on the one hand guaranteeing
the success of strategic goals, vision and mission of the company, and on the other as a generator of problem situations that may take the form of a difficult situation, conflict or crisis in
the organization. The role of the manager in defining these fundamental concepts is indicated
and selected tools for managing variables in a given threat category of efficient business management are indicated. The work was accompanied by the thesis that an appropriate conflict
resolution strategy could protect the company from the need to seek help among costly forms
of external arbitration. Potentially repeated behaviors in problematic and stressful situations
are adequate to the dominant temperamental characteristic that a given person possesses. The
study emphasizes the value of knowledge of temperament types by the manager, which helps
to correctly diagnose problem situations and their potential consequences, and thus facilitates
the selection of effective techniques and targeting tools to achieve the measured goal.
Key words: conflict, manager, organization, process, management

Wstęp
Kwestia dynamiki rozwoju i zmian otoczenia organizacji jest współcześnie zmienną, bez której nie można budować strategii firmy. Obszar nauk społecznych wskazuje szereg zagrożeń

Zbigniew Ciekanowski, Julia Nowicka, Zdzisław Szymański

i determinant zmian. Umieszcza się je zarówno w środowisku wewnętrznym, jak i w otoczeniu zewnętrznym organizacji. Podobnie jak wskazuje przedmiotowy podział bezpieczeństwa, zagrożenia dla organizacji można upatrywać w sferze jej żywotnych interesów, ale
i w warunkach ekonomicznych, politycznych, uwarunkowaniach społecznych, wreszcie obok
wielu innych – technologicznych. Wymagania funkcjonowania menedżera wobec zmian wewnętrznych i zewnętrznych nakładają na niego szereg obciążeń związanych z koniecznością
aktualizacji wiedzy merytorycznej, tej z obszaru innowacji technologicznych oraz umiejętności zarządzania procesami grupowymi w kierowanym zespole. Wobec wskazanych oczekiwań bardzo często menedżerowie pracują w stresie, który zmniejsza ich potencjał oraz może
powodować wzmożone występowanie sytuacji konfliktowych w organizacji. Wydaje się, że
nie sposób aktywnie wdrażać nowych pomysłów w atmosferze napięcia zarówno własnego, jak i otoczenia zawodowego, stąd tak ważna wydaje się nieustanna potrzeba zgłębiania
zagadnienia barier powodowanych przez konflikt, niewłaściwe delegowanie zadań i nieporozumienia zespołowe.
Wydaje się zasadnym ustrukturyzować warstwę definiowania pojęć: sytuacja trudna, kryzys i konflikt. Trudno bowiem stosować tu pełną wymienność z uwagi na zakres
pojęć, a co za tym idzie, wykorzystanie narzędzi stosowanych do zarządzania danym
zdarzeniem. Źródłem powstawania problemów organizacyjnych mogą być m.in.:
·· kryzys, katastrofa, która jest sytuacją wielce niepożądaną, odnoszącą się do żywotnych interesów firmy, zatem stanowiącą o upadku lub przetrwaniu organizacji. Negatywne skutki kryzysu często wymagają pomocy z zewnątrz, gdyż niemożliwym jest
jego przetrwanie jedynie dzięki posiadanym własnym siłom i środkom.
·· konflikt, który związany jest z relacyjnością i złożonością interakcji międzyludzkich.
Opiera się on na podziale dóbr i przywilejów, rozbieżności w pozycji stratyfikacyjnej,
odmiennych wartościach, postawach i uposażeniach.
·· sytuacje trudne, zaburzenia, które można traktować jako miejscowe deficyty funkcjonowania. Do ich rozwiązania często wystarczy wiedza z zakresu procesów społecznych i własnych predyspozycji menedżera, rozumianych jako uświadomione autokierowanie w oparciu m.in. na cechach temperamentalnych.
Warto dodać, że wskazane zjawiska same w sobie nie tworzą sytuacji kryzysowych,
jednak ich spiętrzenie w określonym czasie może skutkować powstaniem kryzysu
w organizacji [Zakrzewska-Bielawska 2008, ss. 65–92]. Poprzedzeniem któregokolwiek
z wyżej opisanych stanów będzie zawsze jakaś sytuacja problemowa, która – niezdiagnozowana w porę – może narastać i z efektem kuli śnieżnej tworzyć coraz większe bariery skutecznego kierowania i zarządzania organizacją. Sytuację problemową można
określić jako nierozwiązany element destabilizujący dotychczasowe funkcjonowanie, co
wymusza podjęcie adekwatnej decyzji w związku z zaistniałą okolicznością.
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Kryzys w organizacji
Z uwagi na zróżnicowane otoczenie, w którym funkcjonuje organizacja, nie sposób wymienić
wszystkich zagrożeń mogących wywołać kryzys. Czasami jest on efektem zdarzeń nagłych
i niespodziewanych, innym razem stanowi wynik zagrożeń tzw. pełzających. Można jednak
przyjąć uproszczoną ramową klasyfikację, wskazującą jedne z obszarów wrażliwych. Należą
do nich m.in. [www.mfiles.pl/pl/index.php/Zarządzanie_kryzysowe, dostęp: 27.07.2018]:
·· powiązania z bankami: przedłużanie linii kredytowych, wzrost wykorzystania weksli, wzrost zadłużenia bez wystarczającego uzasadnienia, opóźnienia w przekazywaniu danych finansowych;
·· powiązania z dostawcami: większa liczba wezwań do zapłaty, liczne zmiany dostawców,
brak możliwości korzystania z rabatów, coraz częstsze przekraczanie terminów płatności;
·· powiązania z klientami: zwiększenie liczby wyprzedaży, wzrost liczby reklamacji,
ogólny spadek zadowolenia klientów, rotacja personelu obsługującego klientów, sporadyczność public relations, redukcja akcji reklamowych;
·· powiązania audytora i doradcy podatkowego: coroczny spadek kapitału własnego, spadek rentowności i efektywności produkcji, zmniejszenie stopy inwestycji, skłonność do zawyżania wartości zapasów;
·· powiązania z urzędami: wzrost wniosków o odroczenie zapłaty podatków, wzrost
zainteresowania subwencjami, spadek wykorzystania możliwości roszczeń.
Jak wskazuje literatura przedmiotu, omawiając przyczyny kryzysów w polskich
przedsiębiorstwach, należy wskazać ich źródła zewnętrzne i wewnętrzne. Zatem wśród
przyczyn zewnętrznych istotne miejsce zajmują [Zakrzewska-Bielawska 2008, s. 72]:
·· recesja w gospodarce polskiej 67,6%;
·· wzrost stopnia konkurencji 65,0%;
·· recesja w branży 44,2%;
·· zatory płatnicze 42,5%;
·· poziom bezrobocia 41,3%;
·· wysoka stopa procentowa 35,2%;
·· kursy walut 32,6%;
·· napływ kapitału zagranicznego do branży 29,4%;
·· starzenie się produktów 23,5%;
·· stawki podatków pośrednich 22,9%;
·· stawki podatków bezpośrednich 21,5%;
·· restrykcyjny kodeks pracy 19,8%;
·· inflacja 11,5%;
·· stawki celne 8,8%.
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Zaś w uwarunkowaniach wewnętrznych kryzysów organizacji umiejscawia się [Zakrzewska-Bielawska 2008, s. 72]:
·· błędne zarządzanie 38,2%;
·· brak kapitału 35,3%;
·· niską efektywność 18,5%;
·· brak strategii rozwoju 18.0%;
·· konflikty personalne 17,5%;
·· zdarzenia losowe 14,7%;
·· błędną politykę cenową 11,8;
·· częste zmiany na stanowiskach kierowniczych 8,8%.
Zjawisko kryzysu w organizacji można rozpatrywać w odniesieniu do [Nogalski, Macinkiewicz 2004, s. 12]:
·· procesu – uwagę kieruje się na przebieg kryzysu w czasie;
·· fazy procesu – wydzielenie ze względu na natężenie zagrożenia;
·· miejsc powstawania;
·· problemów w koncepcjach rozwojowych przedsiębiorstw.
Kryzys w organizacji zakłóca płynność procesów warunkujących jej funkcjonowanie.
Z uwagi na trudność w określeniu wszystkich zagrożeń, proponuje się np. analizowanie sytuacji problemowych w oparciu na fazach opisujących dany stopień zagrożenia.
I tak można określić trzy podstawowe fazy: potencjalną, ukrytą i jawną [Nogalski, Macinkiewicz 2004, s. 12]. Pierwsza z nich jest zmienną trudnomierzalną, jej charakter próbuje
się oddać za pomocą specjalnych systemów, jednak ich wdrożenie jest czasochłonne,
wymaga wiedzy i związane jest niewątpliwie z kosztami. Fazę ukrytą łatwiej opisać na
przykład poprzez wykonanie analizy SWOT lub dzięki innym narzędziom związanym
z kontrolingiem. Zagrożenia pojawiające się na tym etapie można zaobserwować i szybciej na nie zareagować. Faza jawna jest namacalnym dowodem rozwinięcia się sytuacji
problemowej, wskazującej na powody dezorganizacji i zakłóceń w procesie kierowania
zasobami ludzkimi organizacji. Decyzyjność i porządek w omawianym zakresie mogą
przywrócić określenie źródła konfliktu i adekwatna reakcja kadry zarządzającej.
Istnieją sytuacje, gdy efektywne zarządzanie może przekuć zaistniały kryzys w organizacji na korzyść dla przedsiębiorstwa [Krzakiewicz 2008, s. 29; Nogalski, Macinkiewicz 2004,
s. 97]. Zdarzyć się to może np., gdy zarząd firmy wyprowadzi ją z kryzysu w spektakularny
sposób, co może budować wiarygodność firmy w środowisku zewnętrznym, dodatkowo
wzmacniając siłę kultury organizacyjnej, budując więzi wewnątrz organizacji. Poradzenie
sobie z konfliktem może wypromować nowych przywódców w firmie lub ukonstytuować
siłę autorytetów formalnych w danej organizacji. Jeśli podczas kryzysu skorzystano z pomocy zewnętrznej, albo wzmacnia to relacje z sojusznikami, albo pokazuje konieczność
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nawiązania nowych kontaktów. Wreszcie zażegnanie konfliktu może unaocznić konieczność przeprowadzenia niezbędnych zmian, zwłaszcza gdy potrzeba restrukturyzacji nie
była zauważana w trakcie normalnego funkcjonowania.
Rola menedżerów w czasie walki z kryzysem jest niezmiennie ważna, może nawet
kluczowa, gdyż nierzadko wymaga skonstruowania nowej, odpornej na zaistniałe zdarzenie strategii. Sposób myślenia menedżerów, ich postawy i kompetencje stają się fundamentem decyzji strategicznych, stanowiąc elementy inteligencji strategicznej przedsiębiorstwa [Romanowska, Mierzejewska 2016, s. 65].

Konflikt w organizacji
Zgodnie z przyjętym we wstępie założeniem, operując pojęciem konflikt, rozumie się
przez niego brak harmonii związany z relacyjnością i złożonością interakcji międzyludzkich. Ów brak opiera się na podziale dóbr, przywilejów, rozbieżności w pozycji
stratyfikacyjnej, odmiennych wartości, postaw i uposażeń [Ciekanowski, Nowicka, Wyrębek 2017, s. 113].
Nie sposób osiągnąć zamierzonych celów strategicznych, pomijając kierowanie,
oparte na współdziałaniu wykwalifikowanych pracowników z menedżerami, którzy
odgrywają rolę przywódcy. Przywódca jest szczególnym typem kierownika, który ma
bezpośredni związek z zachowaniami organizacyjnymi, gdyż poprzez autorytet epistemiczny motywuje ludzi do działania i aktywuje kapitał intelektualny, którym dysponują
pracownicy. Przywódca jest personą oddziałującą na podwładnych, którzy wykonują
zadania pożądane przez szefa ze względu na więzi, jakie ich łączą. Władza przywódcy
opiera się na umiejętności wpływania na podwładnych poprzez stosowanie różnych typów władzy. Władza oparta na kompetencjach i lojalności prowadzi do zaangażowania
się pracowników. Natomiast przymus wywołuje opór, co jest zjawiskiem negatywnym,
ponieważ podwładni nie akceptują celów lidera, wkładają minimum wysiłku w działania,
co w konsekwencji może doprowadzić nie tylko do odwlekania wykonania zadania, ale
i powstania konfliktu [Ciekanowski 2015, ss. 135–137]. Jak wskazują przeprowadzone badania własne, sposób komunikowania i oddziaływanie na pracowników buduje relacje
z przywódcą i w organizacjach zhierarchizowanych ma duże znaczenie dla pracowników, co obrazuje wykres 1.
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Wykres 1. Waga wybranych kategorii kompetencji komunikacyjnych w organizacjach
zhierarchizowanych

Źródło: na podstawie badań własnych [Nowicka 2017, s. 88].

Zarówno akceptacja grupy, uznanie u podwładnych, jak i słowa uznania od zwierzchników są kategorią ważną dla badanych, a nietrudno umiejscowić wskazane zmienne
jako potencjalne źródła konfliktów interpersonalnych.
Przywódcy z reguły zdają sobie sprawę, że skupieni w organizacjach ludzie przychodzą do nich już w jakiś sposób uformowani. Mają określone cele, postawy, systemy wartości. Istotą jest, by przywódcy w swojej pracy nie byli zarzewiem konfliktów, ale potrafili
stale kontrolować sytuację i czasem stymulować konfliktem. Przywódca tworzy zespół
ludzi dążących do realizacji celów przedsiębiorstwa. Decyzje dotyczące składu zespołów zarządzających należą do najtrudniejszych, a zarazem najważniejszych, jeśli chodzi
o przyszłość przedsiębiorstwa. Kierownicy, których zadaniem jest rozstrzygnięcie konfliktu, reagują w sposób (w miarę możliwości) zrównoważony i pozbawiony presji pośpiechu, generującego pochopnie podejmowane decyzje. Osoba kierująca konfliktem
powinna nabrać dystansu do przedmiotu konfliktu, nie reagować emocjonalnie.
W praktyce zarządzania można zetknąć się różnymi typami partnerów sytuacji konfliktowych. Ich reprezentantami mogą być np.:
·· partner niezadowolony, którego cechą charakterystyczną jest stałe narzekanie czy
utyskiwanie;
·· partner agresywny, który jest skłonny do wywołania otwartej, często publicznej konfrontacji. W omawianej relacji trzeba szczególnie uważać, by nie dać się sprowokować
do zachowań agresywnych werbalnie, zdradzających zdenerwowanie zaistniałym nastawieniem partnera;
·· partner nieprzyjazny, którego charakteryzuje chłodne zachowanie.
Konflikt dobrze jest traktować jako element wpisany w różnorodność zdarzeń mogących wystąpić w każdej relacyjności. Ważne jest, aby przywódcy nie obwiniali siebie bądź
innych za zaistnienie konfliktu, zachowali obiektywizm w postrzeganiu stron konfliktu,
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biorąc jednocześnie odpowiedzialność za jego przebieg. Powinni oni umieć opracować
taktykę postępowania oraz zachować elastyczność w wyborze sposobów rozwiązywania
konfliktów. Ważne jest, aby uwzględniali potrzeby, możliwości każdej ze stron konfliktu.
Powinni umieć zachować samokrytycyzm oraz nie oczekiwać szczególnego traktowania
swojej osoby. Przywódcy kontrolują swoje emocje oraz przestrzegają zasad efektywnej
komunikacji. Istotne jest też to, aby okazywali zainteresowanie i szanowali odczucia partnerów konfliktu.
W literaturze przedmiotu wielu autorów zgadza się co do tego, że głównymi przyczynami kryzysów w przedsiębiorstwie są brak kompetencji miękkich, niepewność i brak umiejętności przewidywania zmian [Cheese, Thomas, Craig 2007, s. 79]. Niewątpliwie skuteczności
lidera można upatrywać w umiejętności przekazywania zespołowi wizji działania i jednoznacznie klarownie sformułowanych zadań dla pracowników. Kolejnym etapem jest wywoływanie chęci do działania w rozmowie bezpośredniej, zbudowanej na zasadzie szacunku,
docenienia i życzliwości. Niewątpliwie największą siłą oddziaływania jest przykład zachowań
menedżera przywódcy, który w praktyce pokazuje spójność myśli, planów i ich realizacji.
Skuteczność lidera w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w grupie związana jest
z empatią. Umiejętność współodczuwania daje szansę na zrozumienie sytuacji problemowej i odpowiednie dostosowanie technik jej zażegnania. Zaufanie ze strony pracowników,
a co za tym idzie, akceptacja decyzji lidera, nawet gdy jest ona sprzeczna z oczekiwaniami
jednej ze stron, to efekt relacji, jaką udało się wypracować dużo wcześniej, zanim konflikt
się pojawił. Zaufanie do pracowników, ich poczucie akceptacji i docenienia oraz właściwa
diagnoza potrzeb zatrudnionych stanowią podstawę budowania podłoża, które harmonijnie wchłania sytuacje konfliktowe, nie burząc fundamentów procesów grupowych.
W sytuacjach konfliktogennych w organizacji przywódca, menedżer z reguły przyjmuje na siebie odpowiedzialnie rolę mediatora. Odpowiednia strategia rozwiązywania
konfliktu może uchronić firmę przed koniecznością szukania pomocy wśród kosztownych form arbitrażu zewnętrznego. Najpowszechniejsze strategie rozwiązywania konfliktu oparte są o zachowania prowadzące do:
·· narzucenia decyzji, dominującą zmienną w omawianej kategorii jest priorytet celów
własnych, przy ignorowaniu lub braku chęci poznania celów drugiej strony. Strategia
wydaje się skuteczna w sytuacjach kryzysowych, gdzie należy podjąć decyzję pod
presją czasu, może uchronić przed napływem ludzi czy informacji niekompetentnych,
sprawdza się przy wprowadzaniu niepopularnych decyzji np. związanych z koniecznymi zmianami w firmie;
·· wspólnego wypracowania rozwiązań od początku. Strategię stosuje się z powodzeniem, gdy cele obu stron są uznane za ważne, gdy istnieje czas na wypracowanie rozwiązań w atmosferze wzajemnego dbania o interesy drugiej strony i własne cele;
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·· kompromisu, warunkującego określenie zysków i strat obu stron oraz akceptacji poniesionych kosztów przez uczestników sporu;
·· dostosowania się jednego z uczestników. Proponowana strategia przedkłada cele przeciwnika nad chwilowe własne zyski lub jest próbą ukazania gotowości do negocjacji,
zwłaszcza, gdy koszty dostosowującego się są dla niego w tym akurat momencie niskie;
·· unikania działania, strategia unikania może być właściwą do zastosowania, gdy cel
jej wdrożenia nie jest kluczowy dla funkcjonowania danej sprawy, zaś analiza zysków
i strat wykazały znikome profity z faktu zaangażowania się w problem.

Temperament człowieka jako element ułatwiający
menedżerowi diagnozę sytuacji problemowej
Jednym z przykładów sytuacji trudnej w funkcjonowaniu menedżera jest obciążenie
psychiczne związane ze stresem, który wywołuje swoiste zaburzenia w działalności organizacji. Sytuacje problemowe można zatem traktować jako miejscowe deficyty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Do ich przezwyciężenia często wystarczy wiedza z zakresu
procesów społecznych i własne predyspozycje menedżera, rozumiane jako uświadomione autokierowanie. Stres jest wpisany w podstawowe odczucia i reakcje organizmu. Kojarzy się on z przykrą reakcją ciała, napięciem, zagrożeniem. Można przyjąć, że „stres jest
to zespól specyficznych i niespecyficznych (ogólnych) reakcji organizmu na zdarzenia
bodźcowe, które zakłócają jego równowagę i wystawiają na poważną próbę lub przekraczają jego zdolność radzenia sobie; do tych zdarzeń bodźcowych należy wiele rożnych warunków zewnętrznych i wewnętrznych, które zbiorczo nazywane są stresorami”
[Ogińska-Bulik, Juczyński 2010, s. 26]. Napięcie nerwowe generowane jest przez czynnik
je wywołujący. Ów stresor jest zmienną indywidualną, często trudnomierzalną, jednak
najwięcej sytuacji konfliktowych wśród zasobów ludzkich organizacji powstaje na bazie
sytuacji uznanych za stresogenne.
Istnieje kilka koncepcji podatności na stres i potencjalnych reakcji na stresory, zależnie od typu osobowości, jaką posiada menedżer bądź każdy członek zespołu pracowniczego. Za osobowość można przyjąć „dynamiczną organizację wewnątrz jednostki tych
psychofizycznych systemów, które determinują unikalne przystosowanie do środowiska”
[Allport 1937, s. 48]. Inną perspektywę pojęcia osobowości proponuje L.A. Pervin, wskazując, że „osobowość jest to złożona całość myśli, emocji i zachowań, nadająca kierunek
i wzorzec (spójność) życiu człowieka. Podobnie jak ciało, osobowość składa się zarówno ze
struktur, jak i procesów, i odzwierciedla działanie tyleż natury (geny), co środowiska” [Pervin
2002, s. 416]. Można zatem przyjąć, że osobowość jest konstruktem odpowiedzialnym za
spójność zachowań, postawy, jakie się prezentuje oraz myśli, zatem i reakcje na zdarzenia.
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O ile temperament jest pojęciem, opisującym człowieka od urodzenia i stosunkowo mało
zmiennym w czasie, o tyle osobowość można kształtować i choć jest to czasochłonne —
zmieniać, zależnie od okoliczności społecznych, w których człowiek się znajduje.
Potencjalnie powtarzane zachowania w sytuacjach stresujących są adekwatne do
dominującej cechy temperamentu, jaką posiada dany człowiek. Znajomość typów temperamentu przez menedżera pomaga poprawnie diagnozować sytuacje problemowe
i ich najbardziej prawdopodobne konsekwencje, a co za tym idzie, ułatwia dobór skutecznych technik i narzędzi kierowania w celu osiągnięcia zmierzonego celu.
Literatura przedmiotu wskazuje podstawowe typy temperamentalne, które zostały
wyodrębnione już w czasach starożytnych przez greckiego lekarza Hipokratesa. Należą
do nich: Sangwinik – typ optymistyczny, radosny o zmiennym usposobieniu; Melancholik
– pogrążony w myślach, wierny i wytrwały, mało uczuciowy i aktywny, Choleryk – impulsywny i drażliwy, raczej mało wytrwały w działaniu, Flegmatyk – powolny, niezawodny,
mało wytrwały [Strelau 1999, s. 537]. Choć, jak sama logika wskazuje, nie sposób określić
różnorodności zachowań każdego człowieka wedle jednego z przedstawionych typów,
należy raczej szukać dominującej charakterystyki zachowań, zwłaszcza w sytuacjach
stresogennych, by mieć wyjściowy materiał do zastosowania określonych strategii zachowań np. w sytuacjach konfliktowych.
W staraniach o właściwe delegowanie zadań bądź dobranie narzędzi i technik oddziaływania, aby zwiększyć skuteczność, wiedza menedżera powinna ułatwiać mu klasyfikowanie typów temperamentalnych podwładnych, przełożonych oraz ułatwić kontrolowanie własnych reakcji w czasie pracy i w życiu prywatnym. Zasadnym jest zatem
rozróżnianie zachowań ludzkich wedle klasyfikacji dominujących cech zachowań. I tak:
·· Flegmatyk, „jak sama nazwa wskazuje, jest osobą bardzo spokojną, zrównoważoną
i opanowaną. Nie lubi okazywać emocji, dlatego trudno odgadnąć czy ma zły humor,
czy z czegoś się cieszy. Nie lubi szumu wokół swojej osoby. Jego stosunek do świata i ludzi jest pozytywny. Wykazuje postawę akceptującą i jest pogodzony ze swoim życiem.
Niepowodzenia go nie zrażają. Jest świadom, że czasem jest się nad wozem, a czasem
pod” [Wtorkiewicz 2013, s. 85]. Pracownik o wskazanym typie jest uprzejmy, okazuje
zainteresowanie i troskę. Potrafi słuchać aktywnie i wnikliwie obserwować. Jest pełen
poświęcenia dla wartości, które wyznaje. Analizuje i akceptuje logiczność pozytywnych
i negatywnych zdarzeń. Jest opanowany i trudno go wyprowadzić z równowagi.
Delegowanie zadań flegmatykowi wymaga od menedżera wiedzy na temat jego
potencjalnych słabych stron temperamentu, które mogą być zagrożeniem dla efektywności realizowanego projektu i atmosfery pracy całego zespołu wykonawczego.
Najwięcej trudności sprawia Flegmatykowi określanie celów, gdyż zwleka on z realizacją działań, odkłada sprawy pilne na później, unika ponoszenia odpowiedzialności,
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ma problemy z pracą pod silną presją czasu, stresuje się i w efekcie unika ryzyka, nie
podejmując decyzji [Strelau 2004, s. 177].
·· Melancholik „to człowiek głęboki, myśliciel, który lubi analizować. Jest sumienny
i zdeterminowany, aby osiągnąć wyznaczone cele. Posiada wysokie standardy. Wymaga dużo od siebie i innych. Mimo to jest osobą wrażliwą, przez co ma skłonności do
wahań nastroju. Wszystko traktuje poważnie i dlatego często doświadcza bólu oraz
wpędza się w cierpienie. Z powodu wysokich oczekiwań, może mieć niskie poczucie
wartości” [Tüzüner, Yüksel 2009, ss. 46–61]. Melancholicy często posiadają uzdolnienia
artystyczne. Cechują ich twórczość i umiejętność dostrzegania pozytywów, piękna. Są
to osoby ostrożnie w zawieraniu relacji, przyjaźni i związków. Nie potrzebują wieść prymu w towarzystwie, często taka sytuacja stawia ich w niekomfortowej pozycji. Pracownicy o tym temperamencie są zdolni do poświęceń, empatii i współczucia, zwłaszcza
w stosunku do swoich najbliższych. Melancholicy są obiektywnymi mediatorami, mają
sprecyzowane oczekiwania właściwego postępowania i porządku. Potrafią skutecznie
motywować.
Umiejętności menedżerskie menedżera niewątpliwie wymagają właściwego zagospodarowania kapitału, jaki nosi w sobie osoba o temperamencie Melancholika. By
unikać sytuacji problemowych z tym typem człowieka, niezbędna jest właściwa, pozytywna motywacja, gdyż wrażliwe cechy Melancholika to tendencja do popadania
w apatię i depresję, co obniża aktywność i jest barierą dla szeregu szans, jakie daje
obcowanie z pracownikiem o typie melancholijnym. Jest to bowiem osoba wymagająca „wiele od siebie i innych, często przekładająca ważne sprawy na późniejsze terminy,
nieufna w stosunku do ludzi i sytuacji. To perfekcjonista o wysokich wymaganiach, ale
bardzo wrażliwy i łatwo go urazić” [Strelau 2004, s. 177].
·· Sangwinik „jest często postrzegany jako duże dziecko. Jest wesoły i spontaniczny.
Ma ogromne poczucie humoru. Nie martwi się o przyszłość ani nie rozpamiętuje przeszłości. Żyje chwilą. Jest bezpośredni i gadatliwy. Uwielbia być w centrum uwagi, którą
potrafi na sobie skupić. Nie chowa urazy wobec ludzi. Kocha ich, przez co łatwo pozyskuje przyjaciół. Nie cierpi nudy, uwielbia, gdy coś się dzieje. Do domu wnosi radość
i humor. Potrafi się dobrze bawić” [Wtorkiewicz 2013, s. 87]. Sangwinicy jako osoby
rozmowne przejawiają tendencję do przerywania innym wypowiedzi lub do odpowiadania w ich imieniu. Raczej trudno ich nazwać dobrymi słuchaczami, gdyż częściej
skupiają się na sobie, koloryzując własne wypowiedzi. Posiadają wysokie mniemanie
na swój temat i bywają mało krytyczni. Mogą być odbierani jako osoby aroganckie.
Sangwinicy często zapominają o istotnych kwestiach, jak terminy, imiona, miejsca
spotkań. Sangwinicy uchodzą za osoby żyjące we własnym wyimaginowanym świecie,
które nie zawsze są gotowe do konfrontacji z realnym światem.
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Słabe strony Sangwinika nakreślają problemy z dokończeniem zadań, zwłaszcza
precyzyjnych, gdyż Sangwinik ma tendencję do działania zbyt szybkiego. Kolejnym
mankamentem może być problem z asertywnością, z czym się wiąże nieumiejętność
odmawiania lub przyjmowania zbyt licznych obowiązków kosztem jakości wykonania.
Sangwinik nie ceni punktualności, ma tendencję do zapominania o ważnych sprawach,
co gorsza jest podatny na wpływ emocji. Z jednej strony Sangwinik tryska energią, jest
barwny, interesujący i kreatywny, z drugiej jednak strony stresują go błahostki.
·· Choleryk „to temperament urodzonego przywódcy. Posiada silną wolę oraz jest nastawiony na osiąganie konkretnych celów. Niezbyt obchodzą go relacje i ludzie” [Wtorkiewicz 2013, s. 87]. Priorytetem dla omawianego typu temperamentalnego jest osiąganie imponujących wyników, nastawienie zadaniowe, przywództwo oraz skuteczna
organizacja pracy. Choleryk jest osobą pewną swych zalet i z trudem werbalizuje własne porażki. Rzadko przeprasza za swoje działanie i ma nikły szacunek do słabszych
jednostek zewnątrzsterownych. Cechuje go dążenie do zmian, stąd chętnie reformuje
najbliższe otoczenie zarówno zawodowe, jak i prywatne.
Wyzwaniem dla menedżera mającego w swoim zespole Choleryka jest jego porywczość i szybko gasnąca energia. Istotne staje się właściwe przydzielenie ról w zespole osobie o omawianym temperamencie, gdyż ma ona tendencje do zachowań
w stylu autokratycznym, przy wykazywaniu kłopotów z uznaniem racji pozostałych
członków zespołu. Ponadto typ choleryczny z trudem się podporządkowuje i przejawia tendencję do spontanicznego, nie zawsze na miejscu, głoszenia prywatnych
sądów, traktowanych jak wyrocznia. Wskazany oceniający typ często rani innych
i może mieć kłopoty z działaniem empatycznym, co za tym idzie, nie zawsze będzie
skłonny do udzielenia wsparcia w sytuacjach kryzysowych. „Na sytuacje stresowe
reaguje krzykiem, złości się i wszystko mu przeszkadza. Jest ogólnie osobowością
bardzo wybuchową” [Strelau 2004, s. 177].

Zakończenie
Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto, że kryzys będzie traktowany ogólnie
jako sytuacja wielce niepożądana, która odnosi się do żywotnych interesów firmy, zatem
może stanowić o upadku lub przetrwaniu organizacji. Negatywne skutki kryzysu często
wymagają pomocy z zewnątrz, gdyż niemożliwym jest jego przetrwanie dzięki posiadanym własnym siłom i środkom.
W treści artykułu skupiono się na miejscu i roli menedżera w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych oraz sytuacjach problemowych, stresogennych, traktowanych jako efekt
indywidualnej bariery o podłożu temperamentalnym. Wskazana zmienna jest istotna
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dla uwalniania kapitału zasobów ludzkich organizacji, z uwagi na skutek, jaki wywołuje dla
funkcjonowania organizacji. Wedle literatury przedmiotu czynniki wewnętrzne, w których
istotne są wymienione kategorie, klasyfikuje się jako wewnętrzne źródła potencjalnego
kryzysu w organizacji. Mogą one być składowymi następujących zmiennych [ZakrzewskaBielawska 2008, s. 72]:
·· błędne zarządzanie;
·· niska efektywność;
·· brak strategii rozwoju;
·· konflikty personalne;
·· zdarzenia losowe;
·· częste zmiany na stanowiskach kierowniczych.
Opisując konflikt, proponuje się jego ujęcie jako umiejętności menedżera w kierowaniu relacjami społecznymi, które w jednej ze swych naturalnych odsłon mogą
objawić się poprzez niespójność celów, potrzeb, pragnień i sądów, wpływających
ujemnie na ciągłość pracy i funkcjonowanie więzi w grupie pracowników. Rolą menedżera jest tutaj świadoma mediacja i działanie w oparciu na zrównoważonych
emocjonalnie, obiektywnych decyzjach. Takie decyzje możliwe są do podjęcia na
podstawie znajomości procesów grupowych w zespole pracowniczym. W opracowaniu wskazano podstawowe cechy temperamentalne kierowników z uwzględnieniem ich słabych i mocnych stron. Potencjalnie powtarzane zachowania w sytuacjach stresujących są adekwatne do dominującej cechy temperamentu, jaki posiada
dany człowiek. Znajomość typów temperamentu przez menedżera pomaga poprawnie diagnozować sytuacje problemowe i ich potencjalne konsekwencje, a co za
tym idzie, ułatwia dobór skutecznych technik i narzędzi kierowania w celu osiągnięcia zmierzonego celu.
Niewątpliwie, jak wskazuje literatura przedmiotu oraz przeprowadzone badania
własne [Nowicka 2017, ss. 112–117], umiejętności komunikowania się, wykorzystywane
w ramach umiejętności przywódczych i kompetencji społecznych, komunikacyjnych,
wpływają na obniżenie poziomu stresu występującego w sytuacjach społecznych. Znajomość cech temperamentalnych, swoich i zatrudnionego personelu, należy traktować
jako narzędzie w kierowaniu zasobami ludzkimi organizacji, bowiem skuteczność delegowania działań i reagowania na sytuacje konfliktowe w organizacji są powiązane
z temperamentalnym potencjałem osobowościowym człowieka, stanowiącego podstawowy element organizacji.
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Wpływ implementacji narzędzi telematycznych
i infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo
ruchu drogowego
Impact of the Implementation of Telematics Tools
and Road Infrastructure on Road Safety
Abstract: The work will show the impact of telematic tools on the safety of road users, which
is a very important aspect. Newer technologies and ideas allow to the construction of safe
roads. In Poland, the discussion on road safety is essential because it is a country with one of
the highest rates of road accidents in the European Union. The article covers issues related to
the safety of road users and the influence of road infrastructure on this safety as well as the
use of telematic tools in the context of improving safety. The analysis will present data based
on safety literature in Poland and Lower Silesia, which will illustrate the scale of the problem
and show the possibilities of solutions and use of telematic instruments and technologies.
Key words: transport, telematics systems, security

Wprowadzenie
W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego jest bardzo
ważnym aspektem, branym pod uwagę podczas budowania dróg. Coraz nowsze technologie oraz pomysły pozwalają na budowę bezpiecznych dróg. Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Polsce stanowi bardzo istotne zagadnienie, ponieważ to właśnie
nasz kraj ma jeden z najwyższych wskaźników wypadków drogowych w Unii Europejskiej. W 2017 roku liczba ofiar wypadków drogowych wyniosła ponad 80 osób na milion mieszkańców i był to jeden z najgorszych wyników w całej Unii Europejskiej. Na
podstawie danych rzeczywistych oraz wiedzy eksperckiej wyznaczono średnie ryzyko
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wypadków drogowych w sytuacji występowania systemów telematycznych w porównaniu do sytuacji, w której nie są one wykorzystane. Zastosowana wielowymiarowa
analiza korespondencji wykazuje najbardziej prawdopodobne sytuacje drogowe w zależności od dostępności na drogach systemów telematycznych.

Systemy telematyczne w logistyce miejskiej
Technologie telematyczne są implementowane jako elementy wyposażenia infrastruktury transportu i wyposażenie techniczne pojazdów. Głównym celem systemowych rozwiązań z tej grupy jest wspomaganie zarządzania ruchem w zakresie dysponowania pojazdami i ładunkami, kontroli drożności dróg czy planowania tras przejazdu. Wprowadza
się je przede wszystkim dla poprawy bezpieczeństwa ruchu, aby zmniejszyć zatłoczenie
komunikacyjne, skrócić czas przejazdu oraz obniżyć poziom spalania, w tym przeciwdziałać szkodliwym dla środowiska przepałom paliwa.
Spektrum zastosowań inteligentnych systemów transportowych obejmuje [PlaningGuide 2017]:
·· technologie do zarządzania ruchem pojazdów na drogach,
·· technologie wspomagające zarządzanie transportem publicznym,
·· technologie wspomagające zarządzanie zdarzeniami drogowymi, a także systemami i służbami ratownictwa,
·· monitoring, wideorejestrację i technologie wspomagające systemy bezpieczeństwa
drogowego,
·· usługi informacji pasażerskiej dla podróżnych,
·· usługi związane z płatnościami drogą elektroniczną,
·· zaawansowane technologie teleinformatyczne w pojazdach,
·· systemy drogowej informacji pogodowej.
Inteligentne systemy transportowe wykorzystują rozwiązania telematyczne kontrolowane przez inżynierów ruchu drogowego, którzy mają do dyspozycji zaawansowane
aplikacje tematyczne [Wydro 2005]. Ich dzisiejsza postać wykorzystuje znane wcześniej narzędzia telekomunikacyjne i informatyczne, które uzupełnione o zbiór metod sterowania i zarządzania sieciami transportowymi rozwinęły się do technologii telematycznych. Te z kolei, wspomagane przez sztuczną inteligencję i zbiór dostępnych aplikacji,
zostały rozbudowane do postaci inteligentnych systemów transportowych.
Zastosowanie rozwiązań telematycznych nie ogranicza się tylko do projektowania
inteligentnych systemów transportu. Wykorzystując dostępność nowoczesnych technologii, stworzono kompleksową koncepcję miasta inteligentnego – Smart City, która zakłada, że miasto może być postrzegane jako produkt, a właściwie jednostka administracyjna
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zdolna do wytwarzania różnych produktów komunalnych [Zawada, Kuriata 2013], których
cechą charakterystyczną jest efekt w postaci wyższej jakości życia mieszkańców. Zgodnie
z definicją Smart City to miasto, w którym do rozwiązywania spraw publicznych dąży się
poprzez zastosowanie technologii teleinformatycznych (ICT) oraz angażowanie interesariuszy współpracujących z władzami lokalnymi. Koncepcja opiera się na założeniu, że
inteligentne technologie mają umożliwiać integrację wcześniej niezależnych od siebie systemów miejskich i w ten sposób ułatwiać osiąganie strategicznych celów polityki miasta
[Czupich, Ignasiak-Szulc, Kola-Bezka 2016].
Na koncepcję Smart City składają się inne bardziej szczegółowe założenia, dzięki którym
możliwy jest zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny miast. Najważniejsze z nich to:
·· Smart Society – koncepcja inteligentnego społeczeństwa korzystającego z nowoczesnych technologii i metod zarządzania zasobami komunalnymi.
·· Smart Mobility – koncepcja, której celem jest stwarzanie warunków do inteligentnej
mobilności, a co za tym idzie, promowanie nowoczesnych sposobów poruszania się
w przestrzeni miasta, zmniejszanie liczby samochodów na rzecz transportu publicznego i rozwoju transportu zrównoważonego.
·· Smart Home – koncepcja inteligentnych i bezpiecznych domów wykorzystujących technologię i automatykę, dzięki którym zwiększa się funkcjonalność budynku przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji, co przekłada się na komfort życia mieszkańców.
·· Smart Building – koncepcja inteligentnego budownictwa, której celem jest projektowanie i budowa obiektów przyjaznych i bezpiecznych dla środowiska oraz społeczeństwa.
·· Smart Energy – systemy korzystające z technologii umożliwiających zmniejszenie zużycia
energii elektrycznej lub jej pozyskiwanie ze źródeł odnawialnych i bezpiecznych ekologicznie.
·· Smart Healthcare – systemy inteligentnej opieki zdrowotnej. Zapewniają dostęp do
zaawansowanych technologicznie narzędzi diagnostycznych i wykorzystują rozwiązania sieciowe, dzięki którym możliwe jest zapewnienie pacjentom profesjonalnej i systemowej opieki medycznej.
·· Smart Working – system pracy inteligentnej. Zakłada uelastycznienie godzin pracy
i możliwość wykonywania jej zdalnie, bez potrzeby wychodzenia z domu.
·· Big Data – systemy do gromadzenia, przetwarzania i analizy danych, np. handlowych, które następnie wykorzystuje się do tworzenia usług spersonalizowanych, czyli
lepiej dostosowanych do potrzeb konsumenta.
·· Internet of Things – Internet rzeczy (Internet wszystkiego). Koncepcja najpowszechniej kojarzona z ciągłym kontrolowaniem rzeczy poprzez elektronikę, automatyzację
i połączenia sieciowe. W szerszym rozumieniu domeną IoT mogą być: e-handel, planowanie miejskie, zarządzanie ochroną środowiska i logistyka zwrotna, inteligentne
dostarczanie energii itp. [Zacny 2015].
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W koncepcję Smart City wpisuje się także technologia ITS, która jest podstawą wdrażania rozwiązań z zakresu inteligentnej mobilności. Nowoczesna infrastruktura miasta
(nie tylko drogowa), wykorzystująca systemy teleinformatyczne oraz przeznaczone dla
nich aplikacje kompatybilne z domowymi oraz mobilnymi urządzeniami, jest bazą dla
stymulowania procesów wewnątrzmiejskich, rozwoju sieci i usług o zasięgu lokalnym
i regionalnym. Dodatkowo rozwiązania typu Big Data, IoT czy inne umożliwiające gromadzenie, łączenie oraz wymianę danych w czasie rzeczywistym pozwalają zarządzać
danymi pochodzącymi z tych systemów w taki sposób, aby były one przydatne w procesach decyzyjnych. Oznacza to, że systemy teleinformatyczne i neuronowe mają potencjał, aby być nie tylko narzędziami usprawniającymi poszczególne funkcje systemu
logistycznego miasta, ale też kluczowym elementem strategii jego rozwoju.
Telematyka transportu w Polsce
Z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że w 2016 roku w Polsce
zarejestrowano ponad 176,5 tys. samochodów [Pojazdy… 2018]. Główny Urząd Statystyczny podaje, że w latach 2006–2015 przybyło 9,37 mln pojazdów o napędzie silnikowym (uwzględniono również motocykle), natomiast liczba samochodów osobowych
przekroczyła w tym czasie 20 milionów [Alke 2017]. Rosnąca liczba samochodów jest bezpośrednią przyczyną zwiększającego się natężenia ruchu, zatłoczenia komunikacyjnego
i niedogodności związanych z transportem. Aby rozwiązywać trudności komunikacyjne,
w polskich miastach coraz powszechniej stosuje się inteligentne systemy transportowe
(ITS). Tendencja ta nie dotyczy tylko dużych aglomeracji, ale też miast średniej wielkości.
ITS są przykładem wykorzystania telematyki dla potrzeb transportu miejskiego. Są to
wszystkie systemy, które pozwalają zbierać, gromadzić i przetwarzać informacje na temat
ruchu drogowego na danym obszarze [Alke 2017]. Analiza tych danych umożliwia operatorom oddziaływanie na zachowania motoryzacyjne użytkowników sieci drogowej.
Najczęstsza forma ITS to systemy do zarządzania ruchem i bezpieczeństwem drogowym. Są to złożone technologie, które integrują wiele funkcji i umożliwiają między innymi: administrowanie taborem komunikacji zbiorowej, informowanie kierowców i innych
uczestników ruchu o aktualnych warunkach poruszania się, sterowanie i kontrolę pojazdów
(w szczególności transportu publicznego), a także nadzorowanie ich eksploatacji. Dają też
technologiczną możliwość zbierania raportów meteorologicznych, danych o nietypowych
zdarzeniach drogowych czy stopniu zapełnienia parkingów miejskich [Kijewska, Iwan 2011].
W zakresie sterowania ruchem pojazdów na trasie ITS przyczyniają się do poprawy
bezpieczeństwa i płynności ruchu pojazdów. Dostarczają też danych na temat negatywnych oddziaływań transportu na środowisko naturalne, dzięki czemu możliwe jest
wdrażanie odpowiednich strategii ekologicznych oraz realizacja procesu równoważenia
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tych skutków. Informacje są przekazywane kierowcom oraz pozostałym uczestnikom ruchu miejskiego za pośrednictwem dynamicznego systemu powiadamiania, którego elementem są między innymi znaki zmiennej treści, sygnalizacja świetlna czy elektroniczne
tablice informacji ekologicznej, informujące na przykład o stężeniu pyłów powstających
w wyniku użytkowania samochodów. W ramach działania ITS wprowadza się też rozwiązania mobilne, które umożliwiają korzystanie z powyższych informacji z poziomu
komputera domowego, telefonu komórkowego, a coraz częściej także prywatnego samochodu (technologia Smartway 2.0 wdrożona w Japonii) [Pilas, Golińska 2012]. W przypadku podsystemu sterowania ruchem IST umożliwiają przede wszystkim:
·· ostrzeganie przed zagrożeniami na drogach (w tym o niekorzystnych warunkach pogodowych, które mogą wpływać na warunki ruchu drogowego);
·· oddziaływanie na prędkość pojazdów;
·· utrzymanie bezpiecznego odstępu pomiędzy poruszającymi się samochodami;
·· sterowanie sygnalizacją uliczną i zmianami kierunków ruchu;
·· przydzielanie priorytetu dla włączających się do ruchu;
·· indywidualne wspomaganie kierowców (nawigacja lub RDS).
ITS umożliwiają też sterowanie potokami pojazdów i wspomagają ich przemieszczanie
się w sieci drogowo-ulicznej. Działania te polegają na przekazywaniu użytkownikom dróg
informacji, poleceń i decyzji, które mają eliminować zakłócenia ruchu. Funkcjonalność ta
pozwala między innymi zarządzać przemieszczeniami pojazdów szynowych i taborem
komunikacji publicznej czy wykrywać nietypowe zdarzenia drogowe (np. zatory drogowe
niebędące wynikiem zatłoczenia komunikacyjnego, ale wynikiem wypadku lub kolizji).
Kolejna z funkcjonalności ITS pozwala na pobieranie opłat przewozowych, między
innymi za korzystanie z określonego typu infrastruktury drogowej. Taryfikator może
obejmować także wjazd do wyznaczonych stref transportowych miasta lub opłaty parkingowe. Tego typu rozwiązania są też coraz powszechniej stosowane w pojazdach
komunikacji miejskiej. Opłaty można dokonać, korzystając z dostępnych systemów
bankowych i pocztowych, za pośrednictwem Internetu, używając aplikacji dostępnej
w telefonie komórkowym lub w automatach samoobsługowych. Najbardziej znanym
w Polsce systemem poboru opłat drogowych jest viaTOLL.
Powszechną funkcjonalnością ITS są podsystemy informacji pasażerskiej. Ich działanie ma zapewnić użytkownikom środków transportu zbiorowego możliwie pełną
i szczegółową informację na temat możliwości przemieszczania się komunikacją publiczną zarówno przed, jak i w trakcie podróży. System informacji pasażerskiej może wykorzystywać różne narzędzia telematyczne (np. tablice dynamicznej informacji przystankowej). Komunikacja z pasażerami odbywa się między innymi za pośrednictwem
Internetu, sieci radiowej czy komórkowej (powiadomienia SMS) [Szołtysek 2005].
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Najważniejsze technologie umożliwiające pracę inteligentnych systemów transportowych to:
·· GPS – system nawigacji satelitarnej zbudowany z 31 satelitów okołoziemskich, kontrolnych urządzeń naziemnych i systemu odbiorników sygnału satelitarnego.
·· DSRC – tzw. dedykowana komunikacja krótkiego zasięgu, która wykorzystuje nadajniki
i odbiorniki będące częścią infrastruktury drogowej. Uzupełnieniem systemu pomostów
rejestrujących przejazdy samochodów są detektory laserowe i monitoring z funkcją rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz transpondery, które umieszcza się w pojeździe.
·· GSM/EDGE, WiFi – globalny system komunikacji mobilnej i sieć bezprzewodowa.
·· 3G/4G – telefonia komórkowa trzeciej i czwartej generacji.
·· RFID – system identyfikacji radiowej. Stosowany między innymi dla przyznawania priorytetów pojazdom komunikacji publicznej i uprzywilejowanym samochodom specjalnym.
ITS mogą kierować ruchem na wielu poziomach. Metody sterowania mają różne stopnie
złożoności. Najprostsze plany sygnalizacji świetlnej bazują na danych historycznych. Nowoczesne technologie umożliwiają natomiast zaawansowane sterowanie w czasie rzeczywistym i korzystają z aktualnych informacji zbieranych dynamicznie. Systemy sygnalizacyjne
jednofazowe obsługują wybrane grupy ruchu i strumienie pojazdów. Systemy niecykliczne
umożliwiają sterowanie indywidualnymi grupami przemieszczeń, natomiast te o wyższej
inteligencji działają w odniesieniu do scalonego zbioru elementów systemu transportowego i zapewniają ciągłość ruchu oraz odpowiednią przepustowość. Mogą to być rozwiązania,
które pozwalają na ciągłą aktualizację obowiązujących planów sygnalizacji, co oznacza, że
zmiany dokonują się zależnie od dynamiki ruchu drogowego. Zmienność natężenia ruchu
jest w tym wypadku parametrem, który pozwala określić priorytety dla określonych grup
pojazdów [Adamski 2003]. Optymalny wybór ustawień sterowników na skrzyżowaniach
ulicznych zapewnia sprawność przepływu pojazdów w obrębie sieci drogowo-ulicznej.
Natomiast niewłaściwie dobrane parametry nastawów generują tzw. koszty zewnętrzne
transportu, ale również zwiększają zużycie paliwa i powodują utratę czasu, a zatem podnoszą koszta alternatywne podróży samochodem lub transportem publicznym.

Statystyki wypadków drogowych w Polsce
Działania podejmowane przez Polskę w zakresie BRD dają efekty w postaci polepszenia
się bezpieczeństwa na drogach. Porównując rok 2015 i 2016, można dojść do wniosku, że
bezpieczeństwo na polskich drogach stopniowo się poprawia. Liczba ofiar śmiertelnych
w wypadkach zmniejszyła się w dość znacznym stopniu.
Co roku na polskich drogach giną setki osób, a tysiące zostają ranne. Uogólniając
dane z Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, można odnotować, że co roku liczba
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wypadków drogowych wynosi od 30 do 40 tys. Są to wypadki, które mają miejsce na
drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu. Od 2011 roku liczba
wypadków drogowych spada. W tabeli 1 przedstawiono statystyki podstawowe wypadków drogowych, w tym te dotyczące rannych i ofiar w roku 2017.
Tabela 1. Liczba wypadków drogowych w Polsce w podziale na województwa
w 2017 roku

Województwo

Wypadki
drogowe
ogółem

Ofiary śmiertelne
w wypadkach
drogowych

n

%

n

%

Procent wypadków
śmiertelnych
w stosunku do osób
rannych

Ranni w wypadkach
drogowych

Lubuskie

790

681

86,20%

78

9,87%

11,45%

Podlaskie

843

684

81,14%

83

9,85%

12,13%

Opolskie

855

695

81,29%

113

13,22%

16,26%

Kujawsko-pomorskie

1070

943

88,13%

116

10,84%

12,30%

Zachodniopomorskie

1436

1231

85,72%

118

8,22%

9,59%

Świętokrzyskie

1437

1237

86,08%

119

8,28%

9,62%

Lubelskie

1534

1245

81,16%

124

8,08%

9,96%

Warmińsko-mazurskie

1716

1445

84,21%

135

7,87%

9,34%

Podkarpackie

2023

1705

84,28%

152

7,51%

8,91%

KSP

2059

1812

88,00%

156

7,58%

8,61%

Dolnośląskie

2733

2172

79,47%

179

6,55%

8,24%

Mazowieckie bez KSP

2743

2270

82,76%

194

7,07%

8,55%

Pomorskie

3224

2589

80,30%

215

6,67%

8,30%

Wielkopolskie

3588

3115

86,82%

217

6,05%

6,97%

Śląskie

4288

3489

81,37%

240

5,60%

6,88%

Małopolskie

4304

3607

83,81%

279

6,48%

7,73%

Łódzkie

4751

3787

79,71%

292

6,15%

7,71%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Skomendy Stołecznej Policji, statystyka.policja.pl.

Ze względu na różną wielkość województw w Polsce bardziej wiarygodne porównanie
umożliwiają wskaźniki odsetkowe. Z danych wynika, że najwięcej wypadków drogowych
z ofiarami śmiertelnymi oraz ofiarami śmiertelnymi w stosunku do osób rannych wystąpiło w województwie opolskim. W miastach, w których zastosowane zostały inteligentne
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systemy telematyczne, wypadków jest relatywnie mniej. Statystyki podstawowe dla całego obszaru Polski przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Statystyki opisowe wystąpień wypadków drogowych w Polsce w 2017 roku
M
Wypadki
Liczba osób rannych w wypadkach
drogowych
Procent osób rannych w wypadkach
drogowych
Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach
drogowych
Procent ofiar śmiertelnych
w wypadkach drogowych
Procent wypadków śmiertelnych
w stosunku do osób rannych

MD

SUM

MIN

MAX

SD

2317,29

2023,00 39394,00 790,00

4751,00

1309,21

1923,94

1705,00 32707,00 681,00

3787,00

1062,22

83,56

83,81

1420,45

79,47

88,13

2,90

165,29

152,00

2810,00

78,00

292,00

64,97

7,99

7,58

7,1 %

5,60

13,22

1,98

9,56

8,91

8,5%

6,88

16,26

2,36

M – wartość średnia, MD – mediana, SUM – suma, MIN – minimum, MAX – maksimum, SD – odchylenie
standardowe.
Źródło: opracowanie własne.

W roku 2017 w Polsce odnotowano 39 394 wypadki, w których rannych zostało
32 707 osób. Średnio na polskich drogach w 2017 roku zginęło 7,1% osób.
Ważnym punktem badań jest wyznaczenie różnicy w ryzyku wystąpienia wypadków drogowych pod warunkiem występowania i niewystępowania systemów telematycznych (ITS) oraz tych w pojazdach samochodowych. W tym celu dokonano agregacji
reguł eksperckich E(R) oceny ryzyka pochodzących od n niezależnych ekspertów. W tym
celu ryzyko wyznaczono ze wzoru:
R = E ( R1 ) ⊕ E ( R2 ) ⊕ ... ⊕ E ( Rn ) =

∑ E ( R ) ⋅ E ( R ) ⋅ ... ⋅ E ( R )

1
R1 ∩ R2 ∩...∩ Rn = R

1−

2

n

∑ E ( R1 ) ⋅ E ( R2 ) ⋅ ... ⋅ E ( Rn )

,,

(1)

R1 ∩ R2 ∩...∩ Rn = ∅

gdzie E – oznaczenie eksperta, R – ocena ryzyka przez eksperta E.
Na podstawie wiedzy eksperckiej możemy wnioskować, że na skutek zastosowania
systemów telematycznych w transporcie ryzyko wypadku komunikacyjnego zmniejsza
się o około 40,2%.
W następnej kolejności na podstawie wielowymiarowej analizy korespondencji i wyników szacowania eksperckiego dokonano oceny najbardziej prawdopodobnych sytuacji na drogach, w przypadku kiedy został wdrożony system telematyczny.
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Tabela 3. Współrzędne macierzy wyników MCA
System
telematyczny

Ryzyko wypadku
drogowego

Ryzyko wypadku
z osobami
rannymi

Ryzyko wypadku
z ofiarami

Tak

Nie

Niskie

Wysokie

Niskie

Wysokie

Niskie

Wysokie

Współrz.

Wymiar1

-0,889

0,889

-0,965

0,728

-0,702

0,875

-0,822

0,839

Współrz.

Wymiar2

0,203

-0,203

-0,152

0,115

-0,483

0,602

0,420

-0,429

Masa

0,125

0,125

0,108

0,143

0,139

0,111

0,126

0,124

Jakość

0,832

0,832

0,720

0,720

0,905

0,905

0,869

0,869

względna

bezwład.

0,125

0,125

0,143

0,108

0,111

0,139

0,124

0,126

bezwład.

Wymiar1

0,141

0,141

0,143

0,108

0,098

0,122

0,122

0,124

Cos^2

Wymiar1

0,791

0,791

0,702

0,702

0,614

0,614

0,689

0,689

bezwład.

Wymiar2

0,039

0,039

0,019

0,014

0,244

0,305

0,169

0,172

Cos^2

Wymiar2

0,041

0,041

0,017

0,017

0,290

0,290

0,180

0,180

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki, uzyskane za pomocą wielowymiarowej analizy korespondencji, są wykonane z dokładnością do 5%. Wyniki współrzędnych zamieszczone w tabeli 1 zobrazowano
na rysunku 1.
Rysunek 1. Macierz Burta wielowymiarowej analizy korespondencji wypadków
drogowych

Źródło: opracowanie własne.
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Jak pokazują uzyskane wyniki, w sytuacji braku systemów telemetrycznych wspomagających bezpieczeństwo na drogach występuje wysokie ryzyko wypadku drogowego oraz wypadku z ofiarami. Natomiast tam, gdzie systemy telematyczne występują,
ryzyko wypadku, a tym bardziej wypadku z ofiarami, jest niskie.
Aby dokładniej zobrazować wpływ systemów telematycznych na bezpieczeństwo
na drogach, przeprowadzono analizę wypadków drogowych w okresie 2010–2018
w województwie dolnośląskim, gdzie systemy telematyczne są dość mocno rozwinięte.
Można powiedzieć, że od 2010 do 2017 roku nastąpił wzrost technologiczny systemów
telematycznych. W tym okresie najbardziej zmniejszyła się liczba wypadków drogowych
z rannymi (R2=0,911) oraz następnie ofiar śmiertelnych (R2=0,499). Wykresy obrazujące
trendy spadkowe wyżej wymienionych wypadków zobrazowano na rysunkach 2 i 3.
Rysunek 2. Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w Polsce od 2010–
2017 roku

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 3. Liczba rannych w wypadkach drogowych w Polsce od 2010–2017 roku.

Źródło: opracowanie własne.
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Uzyskane wyniki potwierdzają, że wraz z rozwojem technologii telematycznych
zmniejsza się ryzyko wypadków komunikacyjnych. Te tendencje zostały zobrazowane
również w tabeli 3.
Tabela 4. Liczba wypadków drogowych oraz ich skutki w województwie dolnośląskim
w latach 2010–2017
Liczba wypadków drogowych oraz ich skutki w województwie dolnośląskim w latach 2010–2017
Rok
Wypadki
Zabici
Ranni
2010
2294
241
3098
2011
2948
258
3948
2013
3211
238
4263
2015
2586
223
4362
2017
2172
217
2733
Źródło: opracowanie własne.

Jak widać, liczba wypadków od 2010 do 2017 roku jest zróżnicowana, lecz systematycznie się zmniejsza. Wypadków jest coraz mniej, a co za tym idzie, liczba ofiar również spada.
Ogólnie rzecz biorąc, poziom bezpieczeństwa na drogach Dolnego Śląska poprawia się, choć oczywiście mógłby być o wiele lepszy. Wiele jeszcze brakuje nam do standardów, jakie znamy z krajów zza naszej zachodniej granicy. Jest to wynik wieloletnich
zaniedbań ze strony państwa w kwestiach inwestycji drogowych. Na szczęście powoli
się to zmienia i stopniowo zaczynamy doganiać Zachód; na naszych drogach jest coraz
mniej wypadków i ofiar. Obliczono wskaźniki stanu bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku
według liczby mieszkańców. Wyniki przedstawia tabela 5.
Tabela 5. Wskaźnik stanu bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku według liczby
mieszkańców

2010
2011

Wskaźnik stanu bezpieczeństwa według liczby mieszkańców
Wskaźnik liczby
Wskaźnik liczby
Wskaźnik liczby
Ludność
wypadków na 100 000
zabitych na 100 000
rannych na 100 000
mieszkańców
mieszkańców
mieszkańców
2 877 121
79,7
8,4
107,7
2 877 840
102,4
9,0
137,2

2013

2 916 577

110,1

8,2

146,2

2015
2017

2 914 400
2 908 457

88,7
84,8

7,7
8,3

116,1
108,4

Rok

Źródło: opracowanie własne.
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W badaniach skupiono się przede wszystkim na Dolnym Śląsku, jednak pod uwagę
wzięto także najbezpieczniejsze pod względem komunikacji miasto w Polsce, czyli Toruń. Miasto wypada najlepiej w statystykach, jeśli chodzi o liczbę wypadków na drogach,
wyprzedzając między innymi Kraków, Warszawę, Poznań czy Gdańsk. Należy przy tym
zauważyć, iż nie zawsze potwierdza się reguła, że w miastach z dużą liczbą mieszkańców zdarza się więcej wypadków. Co prawda, na pierwszym miejscu pozostaje Łódź,
jako miasto z dużą liczbą mieszkańców i bardzo dużą liczbą wypadków, jednak i Kraków,
i Warszawa przesunęły się w dół listy (i na dodatek dzieli je sporo miejsc – krakowianie
dwa razy częściej narażeni są na wypadek niż warszawiacy). Na niechlubnym podium
znalazły się za to Rzeszów i Kielce.
Wałbrzych jest uważany za miasto zaniedbane, w którym wskaźnik poziomu życia
jest bardzo niski. Co roku Wałbrzych znajduje się w czołówce miast, w których zadowolenie z życia w mieście jest bardzo niskie (w ostatnim roku zajmował pod tym względem
pierwsze miejsce). Niezadowolenie to związane jest nie tylko z poziomem życia mieszkańców, ale także ze stanem infrastruktury użytkowej miasta. Wieloletnie zaniedbania
sprawiły, że miasto nie rozwijało się, co miało również wpływ na niski poziom bezpieczeństwa na drogach. Zmiana władz w ratuszu spowodowała przyspieszenie inwestycji
związanych z infrastrukturą drogową.
Na rysunku 5 przedstawiono dane dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym
w Wałbrzychu od 2010 do 2017 roku.
Rysunek 5. Liczba ofiar w poszczególnych grupach użytkowników drogi od 2010 do
2014 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KMP w Wałbrzychu.
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Jednym z systemów ITS jest Tristar, którego ważną funkcją jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez ograniczenie liczby wypadków. Na ten cel zaprogramowany został
podsystem zarządzania bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Jedną z jego funkcji jest
przyczynienie się do egzekwowania liczby wykroczeń związanych na przykład z przejazdem na czerwonym świetle i przekraczaniem dopuszczalnych prędkości. Pomiary tego
typu odbywają się w sposób punktowy oraz odcinkowy. Dodatkowo wszystkie urządzenia służące do rejestracji wykroczeń pełnią jeszcze inną funkcję, a mianowicie, mierzą
czasy przejazdów na poszczególnych odcinkach.

Zakończenie
Na podstawie przeprowadzonych badań możemy stwierdzić, że systemy telematyczne
o około 40% poprawiają bezpieczeństwo na drogach. Ryzyko to zostało wyznaczone za
pomocą reguły kombinacji Dempstera-Shafera.
Z przedstawionych dotychczas danych wynika, że Toruń jest miastem bezpieczniejszym niż Wałbrzych, co pozwala obalić stereotypowy sąd, że miasta posiadające dużą
liczbę mieszkańców są zawsze bardziej niebezpieczne niż miasta posiadające mniej
mieszkańców.
Toruń postawił na rozbudowę infrastruktury drogowej, dzięki czemu zwiększyła
się przepustowość dróg przechodzących przez centrum miasta, co z kolei skutkowało
poprawą bezpieczeństwa na drogach. Od czasu otwarcia dróg szybkiego ruchu, które
omijają centrum miasta, oraz modernizacji istniejących już dróg, miasto z roku na rok
staje się coraz bezpieczniejsze. Ostatnie badania pokazują, że rozbudowa dróg oraz infrastruktury z nimi związanej poprawia bezpieczeństwo ruchu.
W wielu miastach w Polsce z roku na rok drogi są coraz bezpieczniejsze. Dotyczy to
również Wałbrzycha. Jednak aby znacząco poprawić BRD w Wałbrzychu, w przyszłości
powinno się budować drogi w taki sposób jak na Zachodzie. Wielka Brytania, Holandia,
Niemcy to kraje, w których bezpieczeństwo ruchu drogowego jest wyższe od średniej europejskiej. Na bezpieczeństwo uczestników ruchu duży wpływ ma między innymi lepsze
egzekwowanie przepisów ruchu drogowego oraz wprowadzanie nowych technologii.
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Architektura systemu w planowaniu transportu
w aspekcie błędu prognoz
System Architecture in Transport Planning in the Aspect
of Forecast Error
Abstract: In the era of globalisation, transport plays a key role in the development of the
economy. It is therefore equally important to plan and manage it.
However, this is beginning to be a problem because of the number of transport operations on a global scale. Therefore, forecasting transport needs is becoming an equally important aspect. The article presents statistical methods of transport forecasting, thanks to
which it is possible to take into account many factors influencing the accuracy of forecasts
in transport systems
Key words: Logistics, transport, mathematical model

Wprowadzenie
Transport zajmuje się przewożeniem ludzi oraz ładunków od punktu A do punktu B,
z wykorzystaniem właściwych środków transportu. Transport jest niezbędny w życiu każdego człowieka. Jest wykorzystywany w celach biznesowych, zarobkowych i prywatnych
praktycznie od początku cywilizacji. Jest on ściśle połączony z innymi działami gospodarki. Jego postęp jest powiązany z rozwojem i odwrotnie – gorszy progres gospodarki lub
transportu wiąże się z pogorszeniem ich sytuacji. Transport to połączenie spedycji oraz
logistyki, jest powiązany z branżą TSL (transport-spedycja-logistyka). Firmy transportowe
są świadome, że dobrze zorganizowana logistyka ma duże znaczenie dla oszczędności,
ale też ma wpływ na wzrost sprzedaży. Jednocześnie z tą tendencją rośnie liczba przedsiębiorstw zajmujących się oferowaniem usług logistycznych. Wprowadzenie ciągłych
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ulepszeń oraz rozwiązań wiąże się ze znalezieniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie informatyki, transportu i magazynowania. Rozwinięta informatyka w firmie skutkuje szybkim dostępem do informacji dla pracowników i klientów oraz łatwiejszym prognozowaniem. Rezultatem tego jest atrakcyjniejsza pozycja konkurencyjna. W ostatnim
czasie logistyka transportu osiągnęła szerokie horyzonty, przez co przedsiębiorcy zaczęli
w tę branżę chętniej inwestować. Wzrost zainteresowania transportem spowodował,
że firmy działające na rynku zdecydowały się ulepszyć przepływ materiałów, surowców
oraz gotowych produktów. Usługi logistyczne kierują się zasadą minimalnych kosztów
transportu przy równoczesnej maksymalizacji efektywności. Dobre usługi logistyczne
powodują nie tylko zatrzymanie kapitału, ale też czynią przedsiębiorstwo bardziej konkurencyjnym. Proces transportowy składa się z czynności powiązanych z załadunkiem,
przewozem i wyładunkiem. W momencie otrzymania zlecenia od zleceniodawcy, zadaniem przedsiębiorstwa transportowego jest obmyślenie płynnego procesu przebiegu
transportu, tak aby uniknąć ewentualnych opóźnień. Najważniejszym elementem jest
odpowiednie rozplanowanie najbardziej optymalnej trasy. Pracownicy muszą posiadać
wiedzę na temat planowania, aby transport mógł sprawnie funkcjonować [Stanisz 2007].
Celowe zatem jest konstruowanie metod matematycznych, które będą wstanie dokonać
poprawnych klasyfikacji czy prognoz. Takie modele zostały opisane w wielu pracach [Gatnar Eugeniusz, Walesiak 2004, s. 317; Popławska-Mszyca 2009, s. 275; Prochowski, Żuchowski
2010, s. 307; Stanisz 2007; Siwko 2012; Tarkowski, Ireståhl, Lumsden 1995, ss. 373–374].

System planowania transportu
Zadaniem systemów planowania w przedsiębiorstwach prowadzących działalność transportową jest usprawnienie działań. Aby przewieść jak najwięcej towarów przy użyciu jak
najmniejszej liczby pojazdów, należy uwzględnić wymagania klientów, terminów itp.
Firmy transportowe posiadające dużą liczbę pojazdów często odstępują od ręcznego planowania transportu i koncentrują się na skomputeryzowanych systemach pozwalających na dokładne zaplanowanie transportu. Przy ręcznej metodzie planowania
w firmach posiadających swoje oddziały w różnych regionach, planowanie operacyjne
odbywa się w biurach regionalnych. Wytypowane oddziały aranżują plany dla konkretnej liczby pojazdów, na określonych obszarach. Ważną czynnością jest rozplanowanie
dostaw dla odpowiedniej liczby pojazdów oraz wskazanie właściwej kolejności w poszczególnych miejscach oraz wybór najlepszej trasy przejazdów.
Najważniejszym zadaniem planowania operacyjnego jest realizacja funkcji koordynacyjnej między zleceniodawcami a przewoźnikami towarów. Wnioskując, zadania wykonywane w przedsiębiorstwie można podzielić na dwie grupy:
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·· Grupa I – przyjmowanie zamówień – jedną z głównych cech zamówień jest ich wpływanie do organizacji z niedużym wyprzedzeniem czasowym; dane te często są wybrakowane- brak określonej ilości, ciężaru towaru; zamówienia są rejestrowane na tzw.
zleceniu odbioru;
·· Grupa II – kierowanie ruchem pojazdów – sporządzenie dwóch planów: plan obciążeń i załadunku; plan obciążeń to spis załadunku ukazujący sposób, w jaki przypisano
ładunki do konkretnych linii przewozowych, na jego podstawie przygotowywany jest
plan załadunku i trasy [Siwko 2012].
Cechą negatywną planowania ręcznego jest zazwyczaj zbyt późne napływanie niedokładnych danych na temat przesyłki. Aby uzyskane informacje o zleceniach były właściwe,
często niezbędne jest zaoferowanie kontaktu poprzez komputerowy system wymiany informacji. Przedsiębiorstwa transportowe, które korzystają ze skomputeryzowanych metod
planowania transportu, są zdolne do tworzenia bardziej zaawansowanych systemów planowania. Komputerowa wymiana danych pozwala na odbieranie i wysyłanie większej ilości
danych oraz planowanie wielu przejazdów przy dużej ruchliwości i elastyczności. Zlecenie
wpływające do firmy transportowej trafia do systemu komputerowego, który poprzez zdefiniowanie kryteriów planowanego procesu może wstępnie zaplanować transport dla poszczególnych zamówień. Systemy komputerowe określają liczbę pojazdów niezbędnych do
przewozu towarów, biorąc pod uwagę takie dane, jak: waga, liczba palet, termin dostarczenia do adresata, godziny pracy, kolejność miejsc, do których towary mają być przywiezione.
Dane odbiorców, wielkość i terminy dostawy nanoszone są na mapy, wybierane są kolejności dostarczenia towaru i kreślone mapy dla każdego z kierowców z podanym terminem
dostawy. Istnieją trzy warianty obliczeń: najkrótszego czasu, drogi i najniższych kosztów.
Osoba prowadząca plany transportowe może zaakceptować, zmodyfikować lub odrzucić
zaproponowane rozwiązanie. Zaakceptowany plan może zostać wydrukowany i określony
jako dyspozycja magazynowa, dzięki czemu informacje wpływające na magazyn są czytelne
[http://www.bcc.com.pl/pad_files/aw_files/474_AW_TransportSAP(LE-TRA).pdf].
Nowoczesne programy logistyczne pozwalają na tworzenie precyzyjnych harmonogramów transportu ładunków oraz rozliczeń magazynowych i kosztów, a także na
szczegółowe raporty dotyczące eksploatacji pojazdów. Pozwalają przeanalizować pracę
kierowcy. Rozliczenia techniczne i finansowe poszczególnych pojazdów oraz trasy przejazdu i okres eksploatacji są dostępne w każdej chwili. W dużych przedsiębiorstwach
transportowych wykorzystywane są rozbudowane systemy informatyczne, służące do
kontroli wykonywania czynności transportu, przeładunku i magazynowania ładunków.
Zazwyczaj obejmują one:
·· system zarządzania zamówieniami,
·· system zarządzania transportem,
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·· system zarządzania magazynowego,
·· system rozliczenia kosztów i czasu realizacji zadania.
Takie programy stanowczo ułatwiają pracę firmy oraz pozwalają na stałą kontrolę realizacji
zadań transportowych oraz dają możliwość dostępu do informacji dotyczących przebiegów
procesów transportowych. Wiele organizacji, które zajmują się logistyką transportu, próbuje
stworzyć systemy informatyczne kontrolujące ruch i stan pojazdów, a także pracę kierowców.
W wyniku tego powstają programy, które są w stanie rejestrować i analizować koszty związane z czynnościami transportowymi oraz ustalić koszty związane z eksploatacją pojazdu.

Szacowanie błędu prognoz
W prognozowaniu często stosuje się szeregi czasowe. Mają one swoją hierarchię, a mianowicie dzielą się na: stały, trend, składową okresową i szum. Głównym celem analizy
szeregów jest uzyskiwanie możliwości prognozowania danych poprzez analizę uzyskanych danych do wygenerowania rozwiązania. Zastosowanie prognoz ma miejsce między
innymi na giełdzie lub w predykcji pogody.
Podstawowymi jednostkami czasu, w jakich dokonuje się prognozowania to: dekada,
rok, kwartał, miesiąc, tydzień, dzień, godzina. Czynniki wpływające na zmienność trendu
to wahania losowe, które są niezależne i nie można ich wcześniej przewidzieć przy długookresowym prognozowaniu. W prognozowaniu mamy dwa modele: multiplikatywny
i addytywny. Model multiplikatywny jest najczęściej stosowanym procesem rozkładu szeregów czasowych. W tradycyjnym modelu multiplikatywnym tylko jedna ze składowych,
na ogół tendencja rozwojowa, jest wyrażana w jednostkach zmiennych prognozowanych.
Wahania cykliczne to rozłożone w czasie wahania wokół trendu lub stałego poziomu.
Wahania sezonowe są to wahania wokół trendu lub stałego poziomu, powtarzalne
w określonym czasie – krótszym niż rok. Ukazują wpływ pogody lub kalendarza na działalność gospodarczą. Stały poziom (przeciętny) występuje, gdy dane wartości krążą wokół ustalonego poziomu. Wykazują brak trendu.
W prognozowaniu transportu wykorzystuje się pełną informację o szeregach czasowych, harmonogramach produkcyjnych, sprzedaży czy innych indeksach niezbędnych
do planowania transportu. W planowaniu transportu rozwiązanie ma miejsce dzięki wykorzystaniu informacji, która przekłada się na występowanie pewnych stanów [Dorosiewicz 2006, s. 85; Prochowski, Żuchowski 2010].
Niech pewien stan obiektu będzie reprezentowany przez Υ, zaś Ι oznaczmy dostępny zbiór informacji o prognozie. Aby wyznaczyć najlepszą prognozę, należy określić stan
zmiennej losowej Υp, która jest mierzalna względem Ι przy pewnych ustalonych kryteriach [Dorosiewicz 2006, s. 85].
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W zadaniu planowania transportu możemy zastosować kryterium dobroci dopasowania, minimalizację średniego kwadratu odległości oraz przeciętne odchylenie stanu:
Ε((Υ−Υ)²|Ι → min,
Ε(|Υ−Υ||Ι) → min
(1)
Błąd prognozy będzie opierał się zatem na mierze dobroci (1). Dla prognoz ex ante
wielkość ta jest zwykle wyznaczona wraz z prognozą, tak by stanowić dodatkową przesłankę przy podejmowaniu decyzji na podstawie tych prognoz. Następnie wyznaczmy
wskaźnik jakości prognozy:
T

U2 =

∑(y
t =1

p
t

T

− yt ) 2

∑y
t =1

		

(2)

p
t

Łatwo można zauważyć, że kiedy wskaźnik (2) maleje do zera, to błąd prognozy również dąży do zera. Średnie odchylenie kwadratowe dla zadania wartości przewidywanej
względem rzeczywistej można wyrazić:
V ( y, y p ) =

1 T
1 

∑ ( ytp − yt ) 2 1 ± 2T  		
T t =1

(3)

Natomiast zmienność wielowymiarowej przestrzeni danych wyznaczmy poprzez
macierz kowariancji:
 var( yt1 , yt1 p ) cov( yt 2 , yt 2 p )

p
p
cov( yt 2 , yt 2 ) var( yt 2 , yt 2 )
V ( y, y p ) = 

M
M

p
p
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p
⋅ ⋅ ⋅ cov( ytm , ytm )
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O
M

p
⋅ ⋅ ⋅ var( yt 2 , ytm ) 

(4)

W przypadku macierzy kowariancji (4) im mniejsza jest jej wartość, tym dokładniejsza prognoza. Dla ustalonego szeregu czasowego x = ( xt )1T niech:
1
1 T
1  		
1 T
2 
(5)
x = ∑ xt ,
S =
( x − x ) 2  1 ±

T

t =1

x

T

∑
t =1

t

 

2T 

Macierz kowariancji możemy przedstawić zależnością:

p
p 
1  		
 1 T
V ( y, y p ) = ( y − y ) 2 + ( S y − S y ) 2 + 21 − ∑ ( yt − y )( ytp − y ) 1 ±

2T 
 T t =1



(6)

W celu dokonania porównania dokładności prognozy dla szeregów czasowych skorzystamy z zależności: −1
p
 T

(7)
U 12 = ( y − y ) 2  ∑ y t2  ,		
 t =1



−1



U 22 = ( S y − S y ) 2  ∑ y t2  ,		
 t =1 
T

(8)

T
p 
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U 32 = 21 − ∑ ( y t − y )( y tp − y )  ∑ y t2 
 T t =1
 t =1 

−1

		

(9)
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W celu dokonania porównania dokładności prognozy dla szeregów czasowych skorzystamy z zależności:
Vsgn = V ((sgn( y t +1 − y t )

T −1
t =1

, (sgn( y tp+1 − y t )

T −1
t =1

)=

[

1 T −1
∑ sgn( yt +1 − yt ) − sgn( ytp+1 − yt )
T − 1 t =1

2

]

(10)

Wartość Vsgn określa jakościową zmienność szeregu (wzrost lub spadek).
Uwzględniając wszystkie parametry, niezbędne do budowy strategii transportu, można wyznaczyć taką trasę, która będzie minimalizowała błąd oszacowania transportu, minimalizując tez koszt transportu. Przykład takiej realizacji zobrazowano na rysunku 1.
Rysunek 1. Panel optymalizacji wyznaczania trasy przejazdu z uwzględnieniem
różnych cech transportu

Źródło: opracowanie własne.

Zakończenie
W niniejszym artykule przedstawiono metody prognozowania transportu, bazując na
teorii szeregów czasowych. Zastosowanie statystycznych metod prognozowania może
przyczynić się do optymalnego zarządzania flotą pojazdów. Poprzez uwzględnienie historii planowania możemy sprawniej zarządzać zdarzeniami związanymi z zarządzaniem
flotą pojazdów. Oprócz klasycznych form planowania transportu można dokonać analizy
zagrożeń wynikających z nagłych, ale przewidywalnych zdarzeń drogowych. W zadaniu
prognozowania transportu ważne jest zbieranie informacji o potrzebach transportowych
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wszystkich ogniw łańcucha. Współczesna gospodarka opiera się na wiedzy i jej ciągły rozwój w dobie globalizacji powodują, że przedsiębiorstwo musi śledzić trendy rynku, aby
mogło sprawnie działać. Zmiany popytu na towary wymuszają również konieczność dostosowania systemów transportowych. W artykule przedstawiono ogólny model, który powinien być dostosowany i sparametryzowany do potrzeb danego przedsiębiorstwa.
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Public Relations and Valuable Employees’ Attraction
Abstract: Whilst public relations activity is often primarily connected with customers,
employees (both current and potential) do belong to the important target audience of all
messages. Employer branding in particular not only proves the importance of public relations from the perspective of job market but provides various reasons to continue exploration of that field. Conducted pilot study revealed the need of in-depth analysis of such
aspects like: perception of the potential employer on the basis of information available only
externally, priorities concerning the future potential job position and career path, key drivers of internal and external motivation of potential employees etc. Further understanding
as a source of significant theoretical implications and managerial applications is confirmed,
just as a need of an expanded study based on the results, which this paper discusses.
Key words: public relations, recruitment, valuable employee, employee attraction, mobile
telecommunications market in Poland, pilot study

Introduction
Dynamics on the job market is the fact observable from both international and national perspective e.g. in Poland. Whatever happens within the external and/or internal
environment of the organisation the highest priority of hiring the right people to do
the right jobs stays unchanged, as states the whole variety of publications discussing
recruitment issues [Farndale, Nikandrou, Panayotopoulou 2018; Shailashree, Shenoy
2016]. The value of a good employee and its relevance for the organisation are explicitly emphasised in the literature [Nayar 2010, Siebert, Martin 2016; Ulrich, Smallwood 2006] not only in the context of worldwide corporations but also SMEs [Bullock,
Stritch, Rainey 2015; Erickson 2017; Podmoroff 2005; Vora 2004]. Moreover, the issue
of employer image [e.g. Bednarska, Olszewski 2013, Lievens, Van Hoye, Anseel 2007;
Rybaczewska 2017] and employer brand [e.g. App, Merk, Buttgen 2012; Edwards 2009]
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are widely analysed and their theoretical implications and managerial applications are
discussed but still underexplored [King, Grace 2012; Lievens, Slaughter 2016; Rampl,
Kenning 2014; Wentzel 2009]. This paper contributes to this discussion by addressing
the question of how public relations targeted primarily at customers can support attracting the best potential employees and (after the selection process) making them
treat their work for the particular organisation like an honour. This is the major lens of
the conducted analysis of public relations efforts and outcomes.

Conceptual framework
Human capital is perceived as one of the key criteria deciding whether an organisation is
able to achieve a success or fails [Albrecht, Bakker, Gruman, Macey, Saks 2015; Boudreau,
Cascio 2017]. Therefore, human resources management belongs to top priorities in every
organisation [Guest 2011; Lepak, Snell 2002; Soliman, Spooner 2000]. Consequently, recruitment and selection processes, preceded by valuable candidates attraction, are not only
challenging for companies but also very influential from the perspective of every day functioning and shaping long-term strategic goals [Millmore 2003, Noe, Hollenbeck, Gerhart,
Wright 2006]. Simultaneously, business practitioners very often leave these issues to HRM
department/specialists instead of holistic approach to all public relations activities – frequently reaching customers and current/potential employees at the same time.
Aim of this paper is to support such a holistic approach and to identify aspects
requiring further clarification and analysis within the explored issues. Employer branding and employer image are treated here as components of the general image of the
company [Anselmsson, Bondesson, Melin 2016; Elving, Westhoff, Meeusen, Schoonderbeek 2013; Knox, Freeman, 2006; Rampl 2014; Van Hoye 2008] so interactions between all elements and all groups of audience need to be acknowledged and furtherly
investigated.
Since job market is very dynamic, the significance of attracting the potential employees is time and circumstances sensitive from the perspective of organisations
[Cahuc, Postel-Vinay 2002; Power, Lundmark 2004; Trigari 2009]. Nevertheless, students are often perceived as the potential and valuable employees worth investing
in [Chmielecki, Seliga 2015; Lee, Bruvold 2003], therefore the discussed pilot study
was conducted within this group of PR activities target audience, chosen intentionally
from those dealing with management and marketing during their studies (higher field
awareness).
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Methodology
Following the research goal, a pilot study on the group of 33 students of Lodz University
of Technology was conducted. Respondents can be described as open-minded, intelligent
and young people (90.6% aged between 18–27 years). The majority of surveyed group are
men (62.5%) coming from cities with over 300,000 inhabitants (68.8%), as shown in table 1.
Table 1. Characteristics of the respondents
Age
Gender
Origin

RESPONDENTS’ CHARACTERISTICS
18-27
28-39
90.6%
9.4%
men
women
62.5%
37.5%
city
68.8%

town
12.5%

countryside
18.7%

Source: Author’s own elaboration.

As an investigated context the oldest mobile telecommunications companies in Poland were chosen (i.e. Plus, T-Mobile and Orange; which are not the full names of the
companies, but shortcuts used in all marketing and PR activities), being very active in
terms of marketing and public relations. Respondents are both potential employees and
potential/current customers. Survey questionnaire was composed of three parts concerning every analysed company (I – Plus, II – T-Mobile, III – Orange) and every part was
a combination of 50 closed questions relating to subjective judgements on different
fields, not all discussed here.

Findings and Discussion
The key question asked in the survey referred to the respondents’ willingness to work
for the organisation (figure 1). The best result was achieved by Plus (34.4%), followed by
Orange (33.3%) and T-Mobile (30.3%). Nevertheless, differences are not as high here as in
the case of subgroups created according to such criteria like gender (figure 2) or place of
living. These categories are helpful for the organisations to verify what kind of employees
they need or what kind of people they have already attracted by their public relations
and marketing campaigns.
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Figure 1. Would you like to work for our organisation?

Source: Author’s own elaboration.

The biggest differences are observed between men and women (figure 2). For
women Orange is a leader here – 41.7% of them would like to work for the company
whereas only 33.3% would apply to Plus and only 25% declared their willingness
to work for T-Mobile. Therefore, not only differentiation is far bigger here, but the
leader is also altered. As a consequence, it can be noticed that Orange’s methods of
persuasion attract mostly women. If that company’s recruitment policy appreciates
this, it can be treated as a success, otherwise efforts to transform the situation should be undertaken. T-Mobile’s methods and reputation, on the other hand, do not
encourage women to work for the brand. If such a situation follows the company’s
priorities, it can be perceived as an achievement, if not, just the opposite. Similar
remarks refer to men preferring to work for Plus (31.6%). Not unexpectedly, Orange
as the best employer from the perspective of women is the worst one for men. At the
same time, T-Mobile, being the worst employer according to women, is almost the
best one in the opinion of men.
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Figure 2. Men and women willing to work for particular organisation

Source: Author’s own elaboration.

Similarly, answers varied among the groups of respondents created according their
place of living. Whilst those living in the countryside preferred Orange (57% of positive
answers), town inhabitants chose Plus and T-Mobile (40% equally) and city inhabitants
declared the willingness to work for Orange most often (35%). Such aspects are important when the perfect candidate profile is created and should be taken into consideration at every stage of communication, including public relations activities targeted
primarily to customers.
Additional remarks appear when definite opponents (answer “no” in the context of
only one particular organisation) or followers (answer “yes” in the context of only one
particular organisation) are taken into consideration. Figure 3 shows that Orange managed to have not so many definite followers but, what is significant, none definite opponents. The effect of this fact is strengthen by the power of word-of-mouth marketing
and bad news as far more often shared with others [Berger, Schwartz 2011; Chae, Stephen, Bart, Yao 2016; Trusov, Bucklin, Pauwels 2009]. While Plus achieved the highest percentage share of definite followers (16% of respondents, whereas T-Mobile and Orange
reached 12.1% and 9.1% respectively) and has managed to make people have definite
opinion about it (both positive and negative), Orange has got the least definite followers
and opponents in this context. T-Mobile is just in the middle between its competitors although the similar number of definite opponents with Plus could concern its managers
as the negative marketing may be not neutralised by the positive one like in the case of
Plus (the proportion between opponents and followers).
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Figure 3. Willingness to work for particular organisation – percentage share of definite
followers and opponents

Source: Author’s own elaboration.

Figure 4 concerning the group of respondents who would like to work for the particular
organisation shows that good reputation, straightforwardly connected with public relations efforts, belongs to the most influential factors taken into consideration by the respondents. It can have greater impact than the career opportunities, gaining interesting
experience and competitive salary (Plus and Orange).
Figure 4. If you would like to work for our organisation would it be because of
a) good reputation; b) impressive career opportunities; c) gaining interesting
experience; d) competitive salary?

Source: Author’s own elaboration.
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In the case of Orange, good reputation is the most significant reason for respondents’ willingness to work there (33.3%). Competitive salary, gaining interesting experience and impressive career opportunities occurred the most important motivation for 31.3%, 27.3% and 25% of respondents respectively. The same tendency is
observed concerning Plus (good reputation was chosen by 40.6% of respondents,
whereas competitive salary, gaining interesting experience and impressive career
opportunities were the choice of 39.4%, 37.5% and 25%, correspondingly). In the
case of both mentioned companies the priorities of people who would like to work
for them are similar. Another situation takes place in the context of T-Mobile. For the
respondents willing to work for that organisation the main priority is gaining interesting experience (27.3%) and competitive salary (24.2%), followed by good reputation (21.2%) and impressive career opportunities (15.2%). Nevertheless, all analysed
corporations managed to reach people thinking that competitive salary is not the
most important motivation (it stays unchangeably on the second position). They value good reputation of the future employer (concerning Plus and Orange) or gaining
interesting experience (T-Mobile), so job quality means more for them than earning
money.
Different group of respondents are those who would not like to work for the particular organisation. Following the priorities of the conducted pilot study the authors aimed
to identify factors that could make such respondents change their mind. Results showed
that the most influential aspects relate to competitive salary (all cases) accompanied by
impressive career opportunities. Better reputation seems to have much weaker power
here (figure 5).
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Figure 5. If you do not want to work for our company would: a) better reputation;
b) competitive salary; c) impressive career opportunities; make you change your
mind?

Source: Author’s own elaboration.

Additional information potentially meaningful for further research was searched
through comparing the willingness to work for the organisation that respondents perceived positively or not. Figure 6 shows how consequential the general image (not
only employer image/brand) of the organisation is in the context of job market. Differences are very high here (39.3%, 25.7% and 24.6% in the case of Orange, Plus and
T-Mobile respectively) and need more in-depth investigation in the future.
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Figure 6. Percentage share of respondents willing to work for the particular
organisation

Source: Author’s own elaboration.

Conclusions and Implications
Whilst employer brand and image are naturally connected with job market and employer of choice, relationships with current/potential customers affect the perception of the
organisation as an employer as well. Therefore, even such public relations activities as
targeted primarily to customers are influential not only in the context of the general image/brand and sale performance but also human resources management. Well organised,
consequently, long-term planned and properly used internal and external public relations may lead to impressive results concerning human resources, especially recruitment
and employees’ engagement. Such rules are used by many world-wide corporations, for
example McKinsey or Microsoft. As a result, many people not only want to work there
but if they do, they treat it like a kind of success. Such a situation increases a number
of applicants for the whole variety of positions including the non-profit trainings. Such
opportunities are treated often as a way to build/start a career path and gain a valuable
professional experience in an organisation perceived positively as both service/products
provider and employer.
Obtained results showed that gender differences play the unquestionable role, but
managers should be aware of them and plan the strategies of communication aiming to
attract the most essential group. Moreover, the interdependencies between the target
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groups are vital not only among various customers or various current/potential employees but also between customers and employees, particularly the potential ones.
Conducted research let identification of top priorities of the prospective candidates
being customers (i.e. having access to externally available information only). Knowing
that priorities of the potential employees play an important role during the whole period of cooperation, including a candidate profile, recruitment attracting the most suitable applicants and selection process. In an investigated example of Plus and Orange,
respondents’ attitude can be treated like a kind of guarantee that people willing to work
for them are open to the long-term commitment and, consequently, they may be potentially loyal future employees. Those who would like to work for T-Mobile, though, may
gain interesting experience in one organisation, then in another. Nevertheless, one should remember that gaining experience in the organisations having a good reputation is
far more valuable than in one with a bad opinion.
From the managerial perspective, obtained results suggest that if the organisation
aims to persuade respondents not willing to cooperate, the most influential reason to
change their mind is salary. If, though, the respondents already would like to work for the
particular company then their priorities are different. That fact is meaningful, especially
while the process of building the long-term strategy. This study confirms that paying
attention to the priorities of the company is consequential from many points of views
including the aspect of potential future employees.

Limitations and Future Research
The main limitations of the research are connected with the fact that the study was conducted on the limited group, not aiming to be representative of further population. This
paper is the first stage of an extended research project. The discussed stage proved the
need and potential for the future investigation.
Future research thus focuses on widening the analysis by widening the sample and
building a model describing and explaining the correlations between the external public relations activities (not only those joined with employer brand and image aspects)
and willingness of potential employees to work for the investigated organisations (building the position of employer of choice).
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Zarządzanie w profilaktyce i leczeniu nowotworów
u człowieka na przykładzie suplementacji
selenem (Se) – część II
Management of Oncological Prophylaxis and Human
Cancer Treatment on the Example of Selenium (Se)
Supplementation – Part II
Abstract: Introduction. The persistent high incidence of civilization diseases, including cancer, prompts numerous research teams to look for their causes, methods of prevention and
effective therapeutic measures. In recent years, selenium has become more and more popular
as a naturally occurring component with the potential to reduce carcinogenesis processes.
Objective. The aim of this work is to indicate in the management of prophylaxis and
treatment of human cancers the influence of selenium (Se) as an important element that
reduces the risk of cancer.
Description. The level of selenium in the blood serum is an indicator of high risk: lung cancer, laryngeal cancer, colon cancer, stomach cancer, pancreatic cancer, as well as breast and ovarian cancer.
There is a strong relationship between selenium and the incidence of cancer. Numerous studies conducted in Poland and around the world have shown a strong correlation

Katarzyna Sygit, Marian Sygit, Jan Krakowiak, Krzysztof Sieja

between selenium concentration and cancer risk. The lower the concentration, the greater
the risk of getting sick. This applies to the most common cancers, such as lung cancer, colon
cancer and pancreas.
Summary. In many clinical and experimental studies carried out nationally and internationally, evidence has been gathered clearly indicating the important role played by selenium (Se) in prevention and treatment, especially of cancer.
Key words: selenium (Se), prophylaxis, treatment, cancer, management of oncological
prophylaxis

Wstęp
W ostatnich latach coraz większe zainteresowanie wzbudza selen, zarówno jako mikroelement, jak również jako występujący w naturze składnik o potencjalnej zdolności
zmniejszenia procesów kancerogenezy.
Podkreśla się znaczenie tego pierwiastka śladowego dla utrzymania zdrowia, przedłużenia życia, zachowania ostrości wzroku, zwiększenia potencji, odtrucia organizmu,
ochrony przed nowotworami, chorobami układu krążenia (choroba wieńcowa pod postacią zawału mięśnia sercowego, choroba nadciśnieniowa), uszkodzeniem promieniami
X, a także jego korzystne działanie lecznicze w chorobie reumatycznej, łuszczycy i innych. Jedno z najważniejszych dotyczących selenu pytań to pytanie, w jaki sposób selen
działa protekcyjnie wobec schorzeń nowotworowych.

Wpływ selenu na nowotwory indukowane wirusami
i środkami chemicznymi u zwierząt
Spośród wszystkich prac, najwięcej ukazało się na temat wpływu selenu na nowotwory gruczołu piersiowego indukowane chemicznie i wirusowo u zwierząt laboratoryjnych, a szczególnie u myszy i szczurów.
Badania Lane i wsp. wykazały, że selen podawany doustnie wywiera hamujący
wpływ na tworzenie guzów sutków u myszy szczepu BACB/C [Lane, Teer, Dukes, Johnson, White 1990, ss. 39–44]. Ponadto badania powyższe sugerują, że drogi wbudowywania selenu do GSH – Px oraz do zahamowania rozwoju guza są różne.
Takada i wsp. badali wpływ kombinowanej doustnej suplementacji witaminy E
i względnie małych dawek selenu na utlenianie lipidów wywołane podaniem DMBA w badaniu krótkotrwałym i na rozwój guzków sutka w badaniu długotrwałym u szczurów rasy
Sprague-Dawley [Takada, Hirooka, Hatano, Hamada, Yamamoto 1992, ss. 115–122]. Autorzy
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doszli do wniosku, że hamujący wpływ witaminy E w połączeniu z selenem na tworzenie
guzów piersi mógł być przyczynowo związany ze zmniejszeniem wpływu karcynogenu
na procesy utleniania lipidów; ten ostatni proces odgrywa prawdopodobnie ważną rolę
w kancerogenezie zachodzącej w gruczole sutkowym wywołanym przez podawanie
DMBA (7,12-dimethylbenz(a)antracene).
Do analogicznych wniosków doszli Dennert i wsp. Selen wykazywał w stosunku do
komórek nowotworowych guza piersi u szczurów działanie hamujące ich wzrost w postinicjacyjnej, promocyjnej fazie kancerogenezy [Dennert, Zwahlen, Brinkman, Vinceti, Zeegers, Horneber 2011, ss. 45–59]. Stężenie selenu większe niż 1 microgram/ml hamowało
proliferację komórek guza, syntezę białka i replikację DNA w sposób zależny od dawki
selenu. Badania te dowiodły, że selen ma wpływ na fazę poinicjacyjną w tumorogenezie raka sutka u szczurów przez bezpośredni wpływ na zmianę wzrostu komórek guza,
prawdopodobnie przez regulację syntezy białek.
Wyniki badań doświadczalnych Ip i Daniela wskazują, że niedobór selenu ułatwia
kancerogenezę w gruczole piersiowym tylko wtedy, gdy ten stan utrzymuje się po inicjacji procesu nowotworowego oraz tylko wtedy, gdy ten pierwiastek był podawany
w sposób ciągły po zastosowaniu DMBA. W czasie zapoczątkowania kancerogenezy
w gruczole piersiowym ani nadmiar, ani niedobór selenu nie miał wpływu na rozwój
nowotworu, jeżeli selen był podawany podczas proliferacyjnej fazy wzrostu guza w ilościach prawidłowych, odpowiadających normie [Ip, Daniel 1985, ss. 61–65].
Opierając się na wynikach powyższych badań, sugeruje się, że zmiana w tumorogenezie gruczołu piersiowego za pośrednictwem selenu nie jest wywierana przez zmiany
w inicjacji kancerogenezy (na przykład zmianę metabolizmu, czy tworzenie połączeń
z DNA (DNA adduct formation).
Ludzka wątroba jest najważniejszym narządem odtruwającym szkodliwe substancje
chemiczne, ale równocześnie jest generatorem toksycznych substancji, które powstają
podczas biotransformacji. Wątroba wykazuje największą zdolność przeciwutleniającą ze
wszystkich narządów, to miejsce syntezy glutationu oraz białek przejściowo wiążących
metale takie jak ceruloplazmina, transferyna, ferytyna, metalotioneny. Tak jak limfocyty, wątroba ma najwyższą aktywność selenozależnej GSH - Px ze wszystkich narządów
[Wenzel, Kukliński, Rühlmann, Ehrhardt 1993, ss. 490–494]. Zatem nie trzeba tłumaczyć
dużego zainteresowania zależnością między gospodarką selenową a czynnościowymi
i anatomicznymi zmianami w tym narządzie.
Selen neutralizuje działanie aflatoksyn, które znane są z rakotwórczego i teratogennego wpływu na organizm, zapobiegając procesom proliferacji i wzrostu komórek nowotworowych. Aflatoksyny są rodzajem mykotoksyn (toksyn pochodzących
od grzybów). Są wytwarzane przez grzyby z rodzaju Aspergilus. Grzyby te występują
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w orzeszkach ziemnych, zbożu. W sprzyjających warunkach (wysoka temperatura oraz
duża wilgotność) porastają także inne produkty żywnościowe np. chleb. Aflatoksyny
są to substancje rakotwórcze, mutagenne, teratogenne i hepatotoksyczne. Wywołują
raka wątroby, zwłaszcza u tych osób, które przeszły wirusowe zapalenie wątroby typu B.
Wpływ selenu na indukowane przez aflatoksynę B1 nowotwory wątroby badał Lei i wsp.
[Lei, Wang, Ruebner, Hsieh, Wu, Zhu, Du 1990, ss. 65–71]. Guzki przedrakowe składały
się z komórek zasadochłonnych, kwasochłonnych oraz jasnych. Grupa z AFB1 i selenem
wykazywała mniej i mniejsze guzki niż grupa z AFB1 bez selenu. Liczba guzków w grupie
otrzymującej ABB1 i 3 ppm selenu i ich średnia powierzchnia była mniejsza niż w grupie
otrzymującej AFB1 i 6 ppm selenu. Pod koniec eksperymentu rak wątroby był stwierdzany w 61% grupy otrzymującej AFB1 bez selenu. Nie stwierdzono raka wątroby w grupie
otrzymującej AFB1 i selen. Autorzy dochodzą do wniosku, że selen miał mały hamujący
wpływ na fazę inicjacji i promocji wywołanych przez AFB1 ognisk i guzków przednowotworowych wątroby. Natomiast selen zapobiegał progresji tych guzków do raka nawet
po zakończeniu podawania AFB1. Hamujący wpływ selenu w dawce 3 ppm był większy
niż w dawce 6 ppm. Dawka 6 ppm grupy z selenem wykazywała dowody toksyczności.
W oparciu o przedstawione przez wymienionych autorów wyniki można stwierdzić, że
istnieje związek między dawką selenu a osiągnięciem lepszego efektu przeciwnowotworowego. Wyniki badań wykazały, że selen może hamować tworzenie ogniskowych
zmian hiperplasycznych w wątrobie, jak również kancerogenezę raka wątroby indukowaną przez AFB1, ale nie zapobiega ani nie przyspiesza regresji już rozwiniętych zmian
po podaniu środka rakotwórczego.
Zdaniem Glauerta i wsp. selen działa ochronnie, ale nie przez zmniejszenie uszkodzeń
wywołanych przez wolne rodniki tlenowe [Glauert, Beaty, Clark, Greenwell, Chew 1990,
ss. 261–271). Stężenie selenu i glutationu w wątrobie oraz aktywność selenozależnej
GSH - Px rosną wraz ze zwiększeniem podawania selenu. Zahamowanie procesu kancerogenezy przez selen korelowało ze wzrostem glutationu i GSH - Px, ale nie korelowało
z obniżeniem się wskaźników związanych z utlenianiem.
Nyandieka i Wakhisie udowodnili, że witaminy i selen mogą hamować rozwój raka
wątroby przez metabolizowanie aflatoksyn do substancji niedziałających kancerogennie [Nyandieka, Wakhisie 1993, ss. 151–158].
Selen jest pierwiastkiem, który w sposób efektywny przeciwdziała chemicznej kancerogenezie, ale jego działanie jest różne dla różnych środków kancerogennych, co udowodnił Minder [1991, ss. 635–640]. Wyniki badań El-Bayoumy i wsp. wskazują wyraźnie,
że bardzo ważna jest struktura związków zawierających selen do określenia ich skuteczności jako czynników zapobiegających kancerogenezie [El-Bayoumy, Richie, Boyiri,
Komninsu, Prokopczyk, Trushin 2002, ss. 1459−1465].
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Już badania Ip z 1985 roku wykazały, że selen nie może być oceniany tylko na drodze
hamowania tkankowych procesów utleniania, chociaż środowisko z mniejszym „stresem
tlenowym” może ułatwiać działanie selenu w zapobieganiu procesowi nowotworowemu, ale być może pierwiastek ten działa przeciwnowotworowo drogą innych mechanizmów [Ip 1985, ss. 2573−2579].
Milner wykazał, że selen w sposób skuteczny hamuje guzy zarówno indukowane wirusowo, jak i transplantowane. Dla osiągnięcia maksymalnego zahamowania wzrostu guza
konieczne jest ciągłe przyjmowanie selenu w większych ilościach niż normalne zapotrzebowanie, co optymalizuje aktywność GSH - Px [Minder 1991, ss. 635−640]. Ponadto ww.
autor udowodnił różnice we wrażliwości na selen różnych linii komórek nowotworu.
Skuteczność działania selenu zależy od formy i sposobu podawania tego mikroelementu. Całkowita masa guza wydaje się mieć także wpływ na skuteczność podawania
selenu. Dotychczasowe dowody sugerują, że seleno-dwuglutation lub inne pośrednie
metabolity selenu są odpowiedzialne za przeciwnowotworowe własności tego pierwiastka śladowego. Zostało to potwierdzone przez badania Le Boeufa i Hoekstra [Le
Boeuf, Hoekstra 1985, ss. 2563−2567. Zarówno w badaniach in vivo, jak i in vitro stężenie
glutationu ulegało zmianie przy podaniu leczniczych dawek selenu. Wyniki te sugerują,
że zmieniony metabolizm selenu jest odpowiedzialny za hamowanie proliferacji komórek nowotworowych przez selen.
Przedstawione powyżej wyniki badań wskazują, że selen hamuje rozwój nowotworów gruczołu piersiowego u zwierząt. Należy podkreślić, że selen może również hamować wzrost nowotworów przeszczepialnych u zwierząt, chociaż istnieją nowotwory
przeszczepialne niewrażliwe na selen [Minder 1991, ss. 635−640]. Przyczyna występowania nowotworów przeszczepialnych niewrażliwych na selen nie jest wyjaśniona, ale
prawdopodobnie jest uwarunkowana różnicami w aktywności przeciwutleniaczy w tych
typach nowotworów. Należy podkreślić, że wszystkie dane z piśmiennictwa potwierdzają fakt hamowania chemicznie indukowanej kancerogenezy u zwierząt przez związki selenu [Glauert, Beaty, Clark, Greenwell, Chew 1990, ss. 261–271; Minder 1991, ss. 635–640;
Le Boeuf, Hoekstra 1985, ss. 2563−2567].

Profilaktyczna suplementacja związkami selenu celem
zmniejszenia zachorowalności na choroby nowotworowe
Poziom selenu w surowicy krwi jest wskaźnikiem wysokiego ryzyka: raka płuc, raka
krtani, raka jelita grubego, raka żołądka, raka trzustki, a także raka piersi i jajnika [Glauert, Beaty, Clark, Greenwell, Chew 1990, ss. 261–271; Minder, 1991, ss. 635–640; Wenzel,
Kukliński, Rühlmann, Ehrhardt 1993, ss. 490–494].
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Optymalne dla większości przypadków jest stężenie 100–120 mikrogramów selenu
na litr surowicy krwi. Ale przy raku piersi i jajnika ten optymalny poziom dodatkowo
różnicuje się, biorąc pod uwagę DNA kobiety.
Metaanaliza 49 randomizowanych prób klinicznych nad zastosowaniem selenu w prewencji nowotworów złośliwych wykazała ochronne działanie Se obecnego w diecie przed
zachorowaniem na raka [Lee, Myung, Jeon, Kim, Chang, Ju, Seo, Huh 2011, 1185−1195].
Zmniejszenie liczby nowych przypadków raka przez optymalizację stężenia Se było
obserwowane szczególnie dla nowotworów: pęcherza moczowego; płuca; krtani; gruczołu krokowego; żołądka i okrężnicy.
Zapobiegawczy wpływ był szczególnie widoczny w populacjach o wyjściowo niskim
stężeniu Se w surowicy krwi (<125,6 µg/l) i osiągnął wartość ponad 30% [Dennert, Zwahlen, Brinkman, Vinceti, Zeegers, Horneber 2011, ss. 45–59].
Bardzo ważne randomizowane wyniki, na dużym reprezentatywnym materiale, dotyczące roli suplementacji selenem w profilaktyce nowotworów złośliwych były osiągnięte w dwóch najczęściej w piśmiennictwie cytowanych próbach klinicznych. A mianowicie w badaniach NPC (Nutritional Cancer Prevention) oraz SELECT (w celu prewencji raka
w badaniu tym podawano selen w połączeniu z witaminą E).
Badanie NPC było przeprowadzone przez Clarka i wsp. W schemacie randomizowanej
tzw. „podwójnej ślepej próby” (double blind trial) z grupą kontrolną otrzymującą placebo
[Clark, Hixon, Combs, Reid, Turnbull, Sampliner 1993, ss. 41−46]. Powyższe badanie przeprowadzono na dużej reprezentatywnej grupie 1312 uczestników w latach 1983/1992. Uczestnicy badania otrzymywali 200 µg selenu dziennie (w postaci drożdży selenowych) lub placebo. Długość obserwacji prospektywnej wynosiła 8 lat. Uzyskane wyniki z powyższej próby
klinicznej wykazały, że efekt zapobiegawczy suplementacji selenem w postaci drożdży
selenowych zależał od wyjściowego stężenia selenu we krwi badanych uczestników przed
rozpoczęciem próby. W przeprowadzonym powyższym badaniu NPC (Nutritional Prevention of Cancer Trial), statystycznie istotne zmniejszenie częstości występowania wszystkich
nowotworów poprzez suplementacje selenem, wykazano tylko w podgrupie uczestników
z wyjściowym stężeniem selenu <105µg/l. Natomiast dla osób uczestniczących w badaniu
z wysokimi wyjściowymi stężeniami selenu w surowicy krwi (> 121,6 µg/l), suplementacja
była wręcz szkodliwa. U tych osób suplementacja selenem zwiększała częstość występowania nowotworów [Glauert, Beaty, Clark, Greenwell, Chew 1990, ss. 261–271; Minder 1991,
ss. 635–640; Wenzel, Kukliński, Rühlmann, Ehrhardt 1993, ss. 490–494].
Ponadto w powyższej próbie klinicznej stwierdzono, że skuteczne zapobieganie
występowaniu nowotworów złośliwych poprzez suplementacje selenem zależy nie
tylko od wyjściowego stężenia selenu w organizmie uczestników badania przed rozpoczęciem suplementacji, ale także od narządowej lokalizacji nowotworu. Zastosowane
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leczenie dawką 200 µg Se zmniejszyło całkowitą częstość raka, w sposób znamienny
statystycznie o 25%.
Suplementacja selenem w powyższym badaniu prowadziła do zmniejszenia ryzyka raka:
prostaty, okrężnicy oraz płuc [Clark, Hixon, Combs, Reid, Turnbull, Sampliner 1993, ss. 41−46].
Natomiast zaobserwowano tendencję do zwiększonego ryzyka raka gruczołu piersiowego, a przede wszystkim do zwiększonego ryzyka raka skóry niebędącego czerniakiem
(nonmelanoma skin cancer). W wyniku uzyskanym z powyższego badania zwraca uwagę
zwłaszcza znaczące zmniejszenie częstości występowania raka prostaty, aż o 65%.
Między selenem a częstością występowania nowotworów istnieje silna relacja. W badaniach przeprowadzonych w Zakładzie Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego wykazano silną korelację pomiędzy stężeniem selenu a ryzykiem występowania raka. Im niższe stężenie, tym większe ryzyko, nawet ponaddziesięciokrotnie większe.
Dotyczy to najczęstszych nowotworów, takich jak rak płuc, jelita grubego, trzustki [Lubiński, Huzarski, Byrski, Cybulski, Stawicka, Jakubowska, Gronwald, Górski, Dębniak, Wąsowicz,
Kilar, Szwiec, Surdyka, Marczyk, Serrano-Fernandez, Sun, Narod 2010, ss. 192−199].
W chwili obecnej nie ma najmniejszych wątpliwości, że niski poziom selenu wiąże
się z dużym zwiększeniem ryzyka występowania choroby nowotworowej. Podobne wyniki uzyskano także w innych badaniach [Glauert, Beaty, Clark, Greenwell, Chew 1990,
ss. 261–271; Minder 1991, ss. 635–640; Lubiński, Huzarski, Byrski, Cybulski, Stawicka, Jakubowska, Gronwald, Górski, Dębniak, Wąsowicz, Kilar, Szwiec, Surdyka, Marczyk, SerranoFernandez, Sun, Narod 2010, ss. 192−199].
Regulując poziom selenu, na przykład odpowiednią dietą czy spożywając suplementy,
można więc znacznie zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka. Takie działanie przynosi efekt
tylko u tych osób, które mają wyjściowy niski poziom tego pierwiastka, poniżej 100 μg/l.
Często cytowanie są wyniki amerykańskiego projektu SELECT [Lippman, Klein,
Goodman, Lucia, Thompson, Ford, Parnes, Minasian, Gaziano, Hartline, Parsons, Bearden 2009, ss. 39–51]. W tym badaniu zasadnicza interwencja polegała na zastosowaniu 200 µg selenometioniny w połączeniu z 400 U witaminy E na dobę. Autorzy
powyższego projektu badawczego podawali selen względnie zdrowym mężczyznom,
ale nie spowodowało to zmniejszenia liczby nowotworów. Nie stwierdzono również
hamującego wpływu selenu w połączeniu z witaminą E na stężenie specyficznego
antygenu prostaty (PSA) w surowicy krwi. Zdaniem El-Bayoumy negatywne wyniki
badania SELECT nie koniecznie dyskredytują hipotezę zapobiegania rakowi przez profilaktyczne podawanie selenu [El-Bayoumy, Richie, Boyiri, Komninsu, Prokopczyk, Trushin 2002, ss. 1459−1465]. Powyższe postępowanie nie zmniejszyło liczby nowotworów
u mężczyzn, ponieważ wyjściowy poziom selenu u badanych był stosunkowo wysoki,
137 μg/l. Dlatego selenowanie nie przyniosło żadnych rezultatów.
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Z projektu SELECT wypływa wniosek, że efekt terapii selenem trzeba odnieść do
pierwotnego stężenia selenu. Ponadto należy podkreślić, że w próbie klinicznej przeprowadzonej przez El-Bayoumy i wsp., polegającej na suplementacji zdrowych młodych
mężczyzn wzbogaconymi selenem drożdżami, uzyskano odmienne wyniki badań biochemicznych w porównaniu z badaniem SELECT. A mianowicie stwierdzono zmniejszenie stężenia PSA w surowicy krwi młodych zdrowych mężczyzn w porównaniu z grupa kontrolną, a ponadto stwierdzono w surowicy krwi wzrost stężenia endogennego
antyoksydanta, jakim jest glutation [El-Bayoumy, Richie, Boyiri, Komninsu, Prokopczyk,
Trushin 2002, ss. 1459−1465].
Dokonując porównań wyników badania NPC i SELECT, należy pamiętać, że w obu
tych badaniach były stosowane różne formy selenu, a mianowicie w badaniu NPC – selenometionina, a w badaniu SELECT drożdże selenowe. Do chwili obecnej brak jest prac
klinicznych, które porównywałyby wpływ obu tych form selenu na wyniki badań biochemicznych i klinicznych. Natomiast w przeprowadzonej u psów pracy doświadczalnej
Waters i wsp. stwierdzili, że drożdże selenowe w dużych dawkach są bardziej skuteczne
w porównaniu z selenometioniną w hamowaniu uszkodzeń DNA w komórkach gruczołu
krokowego (prostaty). Ponadto ta forma selenu w większym stopniu zwiększa apoptozę
komórek [Waters, Shen, Cooley, Bostwick, Qian, Combs 2003, ss. 237−240].
W szeregu innych badań, począwszy od pierwszego amerykańskiego NPC (Nutritional Prevention of Cancer Trial), przeprowadzonego w latach 1983–1996 i późniejszych,
wykazano, że w grupie badanych przyjmujących selen zmniejszyła się nie tylko zachorowalność na nowotwory, ale i śmiertelność z ich powodu.
Selen powinno się spożywać albo za pomocą pełnej i zróżnicowanej diety, albo poprzez preparaty selenowe, dostępne na rynku farmaceutycznym. Szczególnie korzystne
wydaje się selenowanie za pomocą preparatów seleninowych np. SEL-BRCA1®, SEL-NAT®.
Suplement diety SEL-BRCA1® zapewnia skuteczna ochronę przed niedoborem Se, zawiera Se w postaci alkoholowego roztworu selenianu (IV) sodu. Powyższy związek jest
dobrze wchłaniany z przewodu pokarmowego i łatwo metabolizowany. Natomiast suplement diety SEL-NAT® zawiera ekologiczny, naturalny borowik szlachetny. Należy nadmienić, że w borowiku szlachetnym stwierdza się najwyższą zawartość selenu spośród
wszystkich jadalnych grzybów [Borowski 2016].
Do suplementacji mniej są przydatne metylowe związki Se. Często stosowana do suplementacji metylocysteina może być niespecyficznie włączana do białek np. po dłuższym okresie suplementacji z zastosowaniem metylocysteiny (Se-Met) zamiast albumin
we krwi pojawia się niefizjologiczna selenoalbumina. Stąd stosowanie w suplementacji
selenowej preparatów, w których zawarte są drożdże selenowe, będące mieszaniną różnych form Se z dominacją Se-Met i dużym udziałem zmetylowanych form Se może być
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mniej korzystne [Waters, Shen, Cooley, Bostwick, Qian, Combs 2003, ss. 237−240]. Natomiast Dobrowolski uważa, że selen jest łatwiej absorbowany z połączeń z aminokwasami niż z form nieorganicznych Zdaniem Dobrowolskiego L-selenometionina jest formą
Se najlepiej przyswajalną przez organizm, jest ona lepiej absorbowana i wbudowywana
do białek niż jakiekolwiek inne postacie tego pierwiastka [Dobrowolski 1995].
Dziennie powinno się przyjmować około 25–50 μg selenu (według polskich norm
żywieniowych: dzieci 20–30 μg, dorośli 55 μg, kobiety w ciąży 60 μg, kobiety karmiące
70 μg). Jednak po kilku miesiącach przyjmowania suplementów wskazane jest sprawdzenie, czy poziom selenu odpowiednio wzrósł w surowicy krwi.
Należy podkreślić, że nie można podawać selenu kobietom z grup wysokiego ryzyka
raka piersi i raka jajnika, bez wcześniejszego oznaczenia zmian w genach selenoprotein
oraz poziomu tego pierwiastka w surowicy krwi. W badaniach podgrup kobiet z genetycznie uwarunkowanym rakiem gruczołu piersiowego, zostało udowodnione, że dla
kobiet o szczególnym genotypie i z mutacją genu BRCA1 selenowanie może być niekorzystne. Jak wynika z badań przeprowadzonych w Zakładzie Genetyki PUM w Szczecinie, są grupy osób, dla których optymalne jest stężenie 70 μg/l, a nie wyższe [Lubiński,
Huzarski, Byrski, Cybulski, Stawicka, Jakubowska, Gronwald, Górski, Dębniak, Wąsowicz,
Kilar, Szwiec, Surdyka, Marczyk, Serrano-Fernandez, Sun, Narod 2010, ss. 192−199].
Należy podkreślić, że nawet jeśli uzyskany zostanie optymalny poziom selenu, nie ma
stuprocentowej pewności niezachorowania na raka. Ryzyko jest istotnie mniejsze, ale
nie jest całkowicie zminimalizowane. Z uwagi na dużą liczbę czynników genetycznych
i środowiskowych wpływających na występowanie nowotworów nie można w pełni
wyeliminować ich niekorzystnego onkogennego wpływu na organizm człowieka. Tym
niemniej przez odpowiedni i zrównoważony sposób odżywiania zawierający wszystkie
makro- i mikroelementy możemy zmniejszyć o około 35 procent częstość występowania nowotworów złośliwych. Spośród mikroelementów szczególna rola w prewencji
i leczeniu raków przypada selenowi. Są bardzo istotne dowody, że poziom Se w surowicy krwi może mieć zastosowanie u pacjentów jako marker wysokiego ryzyka raka.
Ponadto określenie Se w surowicy krwi jest przydatne i pomocne w selekcji osób do
odpowiednich badań skryningowych i wczesnego wykrywania nowotworów [Lubiński,
Huzarski, Byrski, Cybulski, Stawicka, Jakubowska, Gronwald, Górski, Dębniak, Wąsowicz,
Kilar, Szwiec, Surdyka, Marczyk, Serrano-Fernandez, Sun, Narod 2010, ss. 192−199].

Podsumowanie
Kontynuowane w ramach badań epigenetycznych poszukiwanie czynników powodujących powstawanie chorób nowotworowych, w dużym stopniu ukierunkowane zostało
363

Katarzyna Sygit, Marian Sygit, Jan Krakowiak, Krzysztof Sieja

na wykazanie roli, jaką odgrywają spośród wielu czynników mikroelementy, z selenem
na czele. Wiele kwestii zostało wyjaśnionych, ale istnieje jeszcze potrzeba wyjaśnienia
wielu kwestii budzących wątpliwości w badaniach obserwacyjnych, diagnostycznych.
Aby stosowana suplementacja Se była skuteczna, ważną rzeczą jest edukacja zdrowotna,
w ramach profilaktyki chorób nowotworowych.
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Możliwości wykorzystywania probiotyków i witamin
w zarządzaniu procesem terapeutycznym w cukrzycy
Possibilities of Using Probiotics and Vitamins in Managing
the Therapeutic Process of Diabetes
Abstract: Introduction. The commonly used therapeutic methods do not fully meet the
expectations of patients with diabetes. Numerous patients who have type 2 diabetes use or
try to use ‘various own’ methods of treatment.
Objective. The purpose of this paper is to present the first results of research on ‘bacterial character of diabetes’, based on the fact that probiotic bacterial strains have been
created, which – in appropriate doses – have a pro-health effect according to WHO, and
based on reports on beneficial vitamin therapy in the treatment of many diseases - as an opportunity to use probiotics and vitamins in managing the therapeutic process in diabetes.
Results. The analysis included sugar levels in 1008 tests, depending on the various
treatments for non-insulin dependent diabetes, namely: 1. Probiotics, vitamins (B and C),
anti-diabetic diet, anti-diabetic drugs; 2. Anti-diabetic diet, anti-diabetic drugs; 3. Probiotics, anti-diabetic diet, anti-diabetic drugs; Additionally: probiotics and anti-diabetic diet;
probiotics and anti-diabetic drugs; probiotics and physical activity; probiotics and vitamins.

Izabela Gąska, Marian Sygit, Katarzyna Sygit, Jan Krakowiak

Conclusions. It was shown that the use of probiotics contributed to the reduction of
blood sugar levels, in particular in combination with physical activity and the use of vitamins (B and C), using the possibility of introducing changes in the management of the
therapeutic process in diabetes.
Key words: diabetes, diabetes treatment, probiotics, vitamins

Wstęp
Jednym z najważniejszych problemów diabetologicznych, a jednocześnie jednym z najtrudniejszych w całej medycynie początku XXI wieku, jest rosnąca chorobowość z powodu cukrzycy typu 2 – cukrzycy tzw. insulinoniezależnej [Sygit 2017, s. 286]. W krajach rozwiniętych dotyczy ona kilku procent populacji, a odsetek ten nadal rośnie. Cukrzyca typu
2 jest przyczyną przedwczesnej umieralności, przede wszystkim sercowo-naczyniowej
oraz powikłań wiodących do ślepoty, amputacji kończyn i niewydolności nerek. Choroba
ta pociąga za sobą poważne konsekwencje natury psychologicznej oraz ekonomicznej,
dotykając pacjentów, ich rodziny, lokalne społeczności oraz systemy opieki zdrowotnej
[Sygit 2017, s. 287; Corpeleijn, Feskens, Jansen, Mensink, Saris, Blaak 2007, ss. 3125–3127].
U osób zdrowych poziom glukozy we krwi w granicach normy jest utrzymywany
dzięki prawidłowemu wydzielaniu insuliny przez trzustkę oraz wrażliwości tkanek obwodowych na jej działanie. Niestety, u milionów chorych z cukrzycą typu 2 ten precyzyjny
mechanizm zawodzi [Sygit 2017, ss. 412–424].
W cukrzycy typu 2 występuje zarówno niewystarczająca produkcja insuliny przez
trzustkę, jak i brak jej działania. Komórki ignorują działanie insuliny, której zadaniem jest
wprowadzenie cukru z krwi do komórek. Ten brak lub niedobór insuliny doprowadza do
wzrostu poziomu cukru we krwi, który utrzymując się odpowiednio długo, uszkadza naczynia krwionośne, zwłaszcza w oku, nerkach, sercu, mózgu i nerwach. Początkowo nieznacznie podwyższony poziom cukru może nie powodować żadnych objawów i dlatego
dana osoba nie jest świadoma swojej choroby. Hiperglikemia może nie być na tyle wysoka, by wywołać klasyczne objawy choroby. Jeśli jednak ten stan się utrzymuje, może
już stopniowo dochodzić do uszkodzenia wymienionych narządów [Drzycimska-Tatka,
Drab-Rybczyńska, Kasprzak 2011, ss. 423–430; Kurpas, Czech, Mroczek 2012, ss. 177–181].
Wraz z zaburzeniem gospodarki węglowodanowej organizmu zaburzona zostaje również gospodarka tłuszczowa, białkowa i wodno-elektrolitowa. Gdy stężenie glukozy przekroczy próg nerkowy, dochodzi do hiperglikemii, czyli „przecukrzenia”. Nerki starają się
odfiltrować jej nadmiar z krwi, a jeżeli nie są w stanie tego zrobić, to wydalają ten nadmiar
do pęcherza moczowego. Pojawia się cukromocz (glukozuria), czyli wydalanie glukozy
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z moczem oraz wielomocz (poliuria) – częste oddawanie moczu (powyżej 3 l na dobę).
Tak duży ubytek wody z organizmu powoduje odwodnienie. Pojawia się wzrost pragnienia (polidypsja) oraz wysychanie błon śluzowych i skóry. Do typowych objawów cukrzycy
należą: wzmożone pragnienie, nadmierny apetyt oraz częste oddawanie moczu. Objawy
te są charakterystyczne dla zaawansowanej cukrzycy. Często jednak znacznie wcześniej
pojawiają się sygnały mniej charakterystyczne, jak zakażenia dróg moczowych, zaburzenia widzenia, ogólne osłabienie, czyraki, zmiany grzybicze, owrzodzenia stóp. W starszym
wieku mogą pojawić się zaburzenia snu, osłabienie pamięci, nietrzymanie moczu, nadmierna senność [Drzycimska-Tatka, Drab-Rybczyńska, Kasprzak 2011, ss. 423–430].
Cukrzyca typu 2 zwykle ujawnia się w dojrzałym wieku, a częstość jej występowania
zwiększa się z wiekiem. Ostatnio coraz częściej pojawia się także u osób młodych, obciążonych genetycznie skłonnością do tej choroby lub tak zwanymi czynnikami ryzyka cukrzycy. Pojawia się ona częściej u kobiet ciężarnych, u których choroba ta występuje w rodzinie,
u osób z podwyższonym stężeniem lipidów we krwi, u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. W około 80–90% przypadków chory z cukrzycą typu 2 to pacjent otyły, z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami gospodarki lipidowej, objawami choroby niedokrwiennej
serca czy dną moczanową. Dużą rolę w powstawaniu cukrzycy odgrywają czynniki środowiskowe: brak aktywności fizycznej, który dotyczy coraz młodszych grup społecznych,
siedzący tryb życia, łatwy dostęp do pożywienia i spożywanie nadmiernej ilości pokarmu
[Drzycimska-Tatka, Drab-Rybczyńska, Kasprzak 2011, ss. 423–430; Sygit 2017, s. 287; Berger,
Kemmer, Becker, Herberg, Schwenen, Gjinavci, Berchtold 1979, ss. 179–184].
Leczenie polega zazwyczaj na redukcji masy ciała, stosowaniu diety cukrzycowej,
wysiłku fizycznego oraz doustnych leków przeciwcukrzycowych; u części chorych po
pewnym czasie trwania choroby konieczna jest insulinoterapia. Zmniejszenie masy ciała
u osób z nadwagą lub otyłych poprawia wyrównanie cukrzycy, obniża ciśnienie tętnicze
krwi. Dieta chorego na cukrzycę powinna być zgodna z założeniami diety zdrowego człowieka, czyli powinna spełniać zalecenia dietetyczne zdrowego żywienia [Kurpas, Czech,
Mroczek 2012, ss. 177–181; Sygit 2017, s. 289; Segal, Paramore, Cryer 2002, ss. 724–733].
Podejmowane wysiłki w walce z tą chorobą cywilizacyjną zmierzają w kierunku wyjaśnienia: roli insuliny, która wydaje się bezsporna, to jednak być może istnieją jeszcze
inne przyczyny tej choroby, oraz opracowaniu procedur postępowania z tą chorobą
(nowe, skuteczniejsze leki) oraz działania profilaktyczne [Sygit 2017, ss. 286–290].
Stosowane metody terapeutyczne nie spełniają w pełni oczekiwań pacjentów chorych na cukrzycę, którzy oczekiwaliby leków skutecznych, dostępnych. Cukrzyca bowiem pogarsza jakość życia pacjentów. Ponadto wiedza pacjentów i stosowanie się do
wskazań i zaleceń lekarza jest niewłaściwe, a dostępność do leczenia specjalistycznego
jest ograniczona [Bassuk, Manson 2005, ss. 1193–1204].
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Według obserwacji autorów i spostrzeżeń pacjentów, jak i pojawiających się informacji w prasie i piśmiennictwie niespecjalistycznym – bardzo wielu chorych stosuje,
bądź próbuje stosować, własne metody leczenia.
W niniejszym doniesieniu zostały przedstawione pierwsze wyniki badań z obserwacji dotyczących „bakteryjnego charakteru cukrzycy”.
Mikroorganizmy spełniają ważne funkcje w organizmie człowieka, do których należą np. uniemożliwienie zasiedlania jelit przez bakterie patogenne, przyczyniają się do
wchłaniania wszystkich substancji odżywczych z pokarmem, pobudzają komórki układu
immunologicznego do produkcji ochronnych przeciwciał – IgA [Sygit 2017, ss. 286–290;
Szybiński 2001, ss. 17–25].
Mikrobiom człowieka jest ważny. Dlatego też zaczęto wytwarzać szczepy bakterii
probiotycznych bowiem żywe drobnoustroje podawane w odpowiednich dawkach
wywierają korzystny, wg. WHO, efekt zdrowotny: np. Lactobacillus czy Bifidobacterium
[Van Niel, Feudtner, Garrison 2002, ss. 678–684]. Probiotyki odbudowują mikrobom
oraz naprawiają zniszczone ściany jelit, ograniczają stany zapalne. Stąd też podkreśla się ogromną rolę probiotyków w leczeniu wielu chorób [Ewaschuck, Madsen 2009,
ss. 29–41; Allen, Okoko, Martinez 2003, ss. 93–101; Bartlett 2002, ss. 334–339].
Terminem probiotyki określa się żywe drobnoustroje, które podawane w odpowiednich ilościach wywierają korzystny efekt zdrowotny [Guyatt, Rennie 2002; Szybiński 2001,
ss. 751–758]. Do drobnoustrojów o działaniu probiotycznym należą przede wszystkim
bakterie produkujące kwas mlekowy z rodzaju Lactobacillus (np. L. acidophilus, L. casei,
L. reuteri, L. rhamnosus) i Bifidobacterium (np. B. animalis, B. breve). Źródłem probiotyków
mogą być suplementy diety, preparaty farmaceutyczne lub produkty spożywcze (np.
jogurty, napoje fermentowane) [Rolfe 2000, ss. 396–402; Szajewska 2010, ss. 1–9].
Uważa się, że właściwości probiotyków są szczepozależne. Oznacza to, że: aby racjonalnie stosować probiotyki, niezbędna jest znajomość działania konkretnego szczepu
probiotycznego, a nie tylko rodzaju lub gatunku. Każdy ze szczepów wymaga oddzielnych badań w celu określenia jego właściwości probiotycznych i skuteczności w ściśle określonej sytuacji klinicznej; nie ma podstaw naukowych do ekstrapolacji danych
o szczepach, nawet blisko spokrewnionych, wyniki badań przeprowadzonych z określonym szczepem probiotycznym nie mogą być wykorzystywane jako dowód skuteczności innych, niepoddanych ocenie szczepów. Wyniki dokumentujące skuteczność danego szczepu probiotycznego w określonej dawce nie są wystarczającym dowodem,
że podobny efekt można osiągnąć, stosując mniejszą dawkę. Dokumentacja efektów
zdrowotnych musi odnosić się do szczepu obecnego w danym produkcie; interpretując
wyniki badań, należy uwzględniać rolę nośnika, w którym jest podawany probiotyk, ze
względu na możliwe różnice w przeżywalności szczepów [Szajewska 2010, ss. 1–9].
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Ponadto z doniesień literatury wynika, że witaminy, a zwłaszcza witaminy z grupy
witamin B i witamina C, odgrywają ważną rolę wspomagającą w leczeniu wielu chorób.
Stąd uznano, iż mogą odgrywać też taką rolę w leczeniu cukrzycy [Derentowicz 2018,
ss. 35–42; Nowak, Śliżewska 2010, ss. 20–39; Steinke 2011, ss. 97–108].
Celem niniejszego doniesienia jest prezentacja pierwszych wyników z badań dotyczących być może „bakteryjnego charakteru cukrzycy”, wobec faktu wytwarzania szczepów bakterii probiotycznych, które w odpowiednich dawkach wywierają korzystny (według WHO) efekt zdrowotny, oraz wobec doniesień o wspomagającej witaminoterapii
w leczeniu wielu chorób – jako możliwości wykorzystywania probiotyków i witamin
w zarządzaniu procesem terapeutycznym w cukrzycy.

Materiał i metodyka badań
Analizą objęto uzyskane wyniki z 1008 badań poziomów cukru we krwi (4 razy dziennie:
na czczo, 2 godziny po śniadaniu, 2 godziny po obiedzie i 2 godziny po kolacji) w zdiagnozowanej cukrzycy insulinoniezależnej. Poziomy cukru we krwi badano glukometrem:
Accu-Chec Active.
W okresie badań stosowano w okresach 3-miesięcznych różne metody leczenia cukrzycy oraz zastosowano kontrolowaną, systematyczną aktywność fizyczną.
W przeprowadzonym eksperymencie dążono do wskazania, jaki wpływ na poziom
cukru we krwi mogą mieć probiotyki, witaminy oraz aktywność fizyczna, obok stosowanych powszechnie metod leczenia. Uzyskane z badań wyniki opracowano przy użyciu
maszyn cyfrowych, komputerów z zastosowaniem metod statystycznych (Test T-Studenta, p<0,05) – zamieszczono w tabelach [Sygit 2017, s. 53].

Wyniki badań. Omówienie
Analizą objęto w całym okresie obserwacji 1008 pomiarów poziomu cukru we krwi.
W tab. 1 zamieszczono uzyskane wyniki poziomów cukru w zależności od trzech zastosowanych metod leczenia.
a) 252 – pomiarów cukru wykonano, gdy była stosowana: dieta p/cukrzycowa, leki p/
cukrzycowe, probiotyk oraz witaminy BC i C.
Wyniki poziomów cukru zarówno wykonane na czczo, jak i 2 godziny po śniadaniu,
2 godziny po obiedzie i 2 godziny po kolacji – wskazywały na unormowany poziom
cukru u badanego pacjenta.
b) 252 – pomiarów cukru wykonano, gdy była stosowana dieta p/cukrzycowa i leki p/cukrzycowe – poziomy cukru we krwi były podwyższone (powyżej obowiązującej normy),
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a mianowicie zarówno na czczo, jak i 2 godziny po śniadaniu, jak i 2 godziny po obiedzie
i 2 godziny po kolacji. Różnice były statystycznie istotne (p<0,05) zarówno w porównaniu
do wyników w podpunktach a, jak i c.
c) 252 – pomiarów cukru wykonano, gdy była stosowana: dieta p/cukrzycowa, leki p/cukrzycowe, probiotyki (bez witamin). Poziomy cukru we krwi były wyższe od poziomów cukru w surowicy krwi, kiedy włączono dodatkowo witaminę B i C. Różnice te nie były jednak
istotnie statystyczne (p>0,05).
Poziomy cukru w surowicy krwi były też niższe od poziomów cukru, kiedy nie stosowano probiotyków: tylko dietę i leki p/cukrzycowe.
Tabela 1. Poziomy cukru we krwi w zależności od trzech sposobów leczenia
Poziomy cukru we krwi
Liczba pomiarów

na czczo
N

_

2 godz. po
śniadaniu

x±σ

n

_

2 godz. po
obiedzie

x±σ

N

_

2 godz. po
kolacji

x±σ

N

Zastosowane
leczenie

HbA1c

_

x±σ

252

63

127±10,0

63

142±9,4

63

153±7,3

63

144±8,0

-probiotyk,
-witamina C,
-witamina B,
-dieta
-leki
p/cukrzycowe

6,70

252

63

140±11,1

63

159±9,9

63

168±8,9

63

160±10,7

-dieta
-leki p/cukrzycowe

7,32

252

63

135±7,1

63

148±8,3

63

160±7,9

63

151±6,7

-probiotyk
-leki p/cukrzycowe
Dieta

6,90

Razem

189

134±9,4

189

149±9,2 189

160±8,0

189

151±8,4

-

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z tabeli 2, poziomy cukru we krwi w zależności od stosowania probiotyku
(z innymi elementami leczenia) kształtowały się następująco:
a) W przypadku stosowania probiotyku łącznie z dietą p/cukrzycową: były one podwyższone i kształtowały się średnio od 130 (na czczo) do 159 (2 godziny po obiedzie).
b) W przypadku stosowania probiotyku razem z lekami p/cukrzycowymi: były one też
podwyższone i kształtowały się średnio na poziomie od 128 (na czczo) do 157 (2 godz.
po obiedzie i kolacji).
c) W przypadku stosowania probiotyku razem z aktywnością fizyczną: były one nieznacznie podwyższone i kształtowały się średnio na poziomie od 125 (na czczo) do 153
(2 godziny po kolacji).
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d) W przypadku stosowania probiotyku łącznie z witaminami: C0,5 i Bcomp. poziomy cukru we krwi kształtowały się średnio na poziomach od: 130 (na czczo) do 158 (na czczo).
Poziomy hemoglobiny glikolizowanej (HbA1c):
1. Średni poziom HbA1c na podstawie analizy 252 pobrań (badań krwi) wyniósł
w sytuacji leczenia: probiotykiem, witaminami, lekami p/cukrzycowymi i przy stosowaniu diety – 6,81 (tab. 1).
2. Średni poziom HbA1c na podstawie analizy 252 pobrań (badań krwi) wyniósł
w sytuacji leczenia: leki p/cukrzycowe, i dieta p/cukrzycowa – 7,3 (tab. 1).
3. Średni poziom HbA1c na podstawie analizy 252 pobrań (badań krwi) wyniósł 6,90,
w sytuacji stosowania probiotyku, leków p/cukrzycowych i diety p/cukrzycowej (tab. 1).
4. Średni poziom HbA1c na podstawie analizy 252 pobrań (badań krwi) wyniósł 6,99
w sytuacji stosowania probiotyku i diety p/cukrzycowej (tab. 2).
5. Średni poziom HbA1c na podstawie analizy 252 pobrań (badań krwi) wyniósł 6,93
w sytuacji stosowania probiotyku i leków p/cukrzycowych (tab. 2).
6. Średni poziom HbA1c na podstawie analizy 252 badań krwi wyniósł 6,80 w sytuacji stosowania probiotyku i aktywności fizycznej (tab. 2).
7. Średni poziom HbA1c na podstawie analizy 252 badań krwi wyniósł 6,60 w sytuacji stosowania probiotyku i witamin B i C (tab. 2).

Tabela 2. Poziomy cukru w surowicy krwi w zależności od sposobu leczenia
Poziomy cukru we krwi
Liczba
pomiarów

2 godz. po
śniadaniu

na czczo
n

_

x±σ

n

_

2 godz. po
obiedzie

x±σ

n

_

2 godz. po
kolacji

x±σ

n

_

Zastosowane
leczenie

Hb
_
x

x±σ

252

63

130±8,5

63

155±9,1

63

159±9,9

63

150±9,1

-probiotyk,
-dieta cukrzycowa

6,99

252

63

128±9,0

63

150±8,8

63

157±9,0

63

157±10,0

-dieta
-leki p/cukrzycowe

6,93

252

63

125±6,3

63

149±8,0

63

152±9,3

63

153±8,9

-probiotyk
-aktywność fizyczna

6,84

252

63

130±10,0

63

149±9,7

63

155±8,5

63

158±9,0

-probiotyk
-witamina BC i C

6,61

1008

252

128±8,4

252

150±8,9

252

155±9,2 252

154±9,2

Razem

Źródło: opracowanie własne.

Dyskusja
Rola i znaczenie jelitowej flory bakteryjnej nie jest jeszcze do końca poznana, o czym
zapewne świadczą chociażby badania podejmowane na coraz większą skalę, dotyczące
znaczenia stosowania probiotyków [Floch, Walker, Guandalini 2008, ss. 104–108; Huang,
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Bousvaros, Lee 2002, ss. 625–634; Marteau, de Vrese, Cellier 2001, ss. 430–340; Gilliland,
Speck 1977, ss. 760–762].
Dostępnych jest wiele produktów spożywczych i farmaceutycznych zawierających bakterie probiotyczne, występujących najczęściej w formie przetworów mlecznych lub w postaci tabletek, kapsułek i saszetek zawierających liofilizowaną biomasę
bakterii probiotycznych. Stężenie bakterii w takich produktach wynosi od kilku milionów do kilku miliardów na dawkę. W preparatach farmaceutycznych znajdują się
liofilizowane szczepy probiotyczne o gęstości 1010–11 komórek/g produktu, w mleku w proszku dla niemowląt około 107 komórek/g, produktach mleczarskich około
2–5×1010 komórek/ 100 g produktu, lodach około 107 komórek/g, sokach owocowych około 106–107 komórek/100 cm3, a w czekoladach około 107 liofilizowanych
komórek/g [Szajewska 2010, ss. 1–9; Derentowicz 2018, ss. 35–42].
Dawka probiotyku musi być ustalona na podstawie badań klinicznych. W większości
produktów stężenie probiotyku wynosi 1×109–10 jtk. Przyjmowanie dziennie 100 milionów jtk Bifidobacterium infantis 35264 łagodziło objawy zespołu jelita drażliwego, podczas gdy dopiero dawka 300–450×1012 jtk/dzień produktu VSL#3 przynosi podobny
efekt. Dawka podawana nie jest taka sama, jak realna dawka efektywna, która dociera
do jelita, gdyż, mimo że mikroorganizmy probiotyczne zaliczamy do mikroflory przejściowej, mogą się one także namnożać w jelicie, a ich liczba może kilkakrotnie wzrosnąć
[Szajewska 2010, ss. 1–9; Szajewska, Fordymacka, Badrowski 2004, ss. 346–350].
Korzyści, jakie płyną dla zdrowia w związku ze stosowaniem probiotyków są wg. badaczy przedmiotu znaczące. A mianowicie:
Znoszenie efektu nietolerancji laktozy: działanie bakteryjnej b-galaktozydazy na laktozę.
Pozytywny wpływ na układ mikroorganizmów jelitowych: eliminacja/obniżanie liczebności niekorzystnych dla zdrowia mikroorganizmów; zmniejszenie produkcji toksycznych metabolitów; właściwości antybakteryjne.
Profilaktyka zakażeń dróg jelitowych: efekt zwiększenia produkcji przeciwciał; stymulacja
odpowiedzi immunologicznej lub systemowej; zmiana warunków panujących w jelitach
(pH, krótko łańcuchowe kwasy tłuszczowe, bakteriocyny); kompetycja o miejsca adhezji do
nabłonka jelitowego; zmiana miejsca wiązania toksyn; stymulacja produkcji śluzu jelitowego; kompetycja o substancje odżywcze z innymi drobnoustrojami, głównie patogennymi.
Poprawa systemu immunologicznego: aktywacja makrofagów do prezentacji antygenów dla limfocytów B; zwiększenie wydzielania immunoglobulin A (IgA), modulacja
profilu cytokin; indukcja odpowiedzi na antygeny żywności; wzrost liczby leukocytów,
limfocytów, komórek plazmatycznych i naturalnych komórek bójczych (NK) w surowicy krwi; wzrost fagocytarnej aktywności leukocytów; wzrost aktywności makrofagów
i wzrost aktywności limfocytów.
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Działanie przeciwalergiczne: przywrócenie homeostazy układu odpornościowego;
regulacja syntezy cytokin; zapobieganie przedostaniu się antygenu do krwi.
Aktywność przeciwnowotworowa: wiązanie mutagenów/kancerogenów; hamowanie
nitroreduktaz bakteryjnych, katalizujących syntezę nitrozo amin; usuwanie azotanów(III);
hamowanie/obniżanie, na drodze modyfikacji ekosystemu jelitowego, syntezy lub aktywności tzw. enzymów fekalnych (glukozydazy, glukuronidazy i azoreduktazy); hamowanie wzrostu komórek rakowych; obniżanie stężenia II rzędowych kwasów żółciowych.
Wpływ na stężenie lipidów we krwi i ryzyko chorób serca: obniżenie poziomu cholesterolu; zmiany aktywności hydrolazy soli żółci; efekt antyoksydacyjny.
Obniżanie ciśnienia: przekształcenie peptydaz w przeciwnadciśnieniowe tripeptydazy (inhibitory konwertazy angiotensyny); działanie składników ściany komórki jako inhibitorów angiotensyny.
Wpływ na infekcje moczowo-płciowe: przyczepność do komórek dróg moczowych
i pochwy; aktywność antagonistyczna; współzawodnictwo o substancje odżywcze
z innymi drobnoustrojami, głównie patogennymi; produkcja specyficznych inhibitorów
(H2O2, biosurfaktanty).
Zakażenia wywołane przez Helicobacter pylori: kompetycja o substancje odżywcze,
aktywność antagonistyczna, produkcja kwasu mlekowego, zmniejszenie aktywności
ureazy H. pylori u ludzi po podaniu kultur Lactobacillus.
Regulacja motoryki przewodu pokarmowego (zaparcia) oraz dobre samopoczucie [Nowak, Śliżewska, Libudzisz 2010, ss. 5–19; Rolfe 2000, ss. 396–402; Tokarz-Deptuła, Śliwa-Dominiak 2015, ss. 133–140; Hamilton-Miller, Shah, Smith 1996, ss. 55–56; Huang, Bousvaros, Lee 2002, ss. 625–634].
Autorzy nie znaleźli doniesień dotyczących zastosowania porbiotyków w leczeniu
cukrzycy. Dotychczasowe obserwacje autorskie i analizy prowadzone wskazują na potencjalne możliwości zastosowania (wprowadzenia do procedury leczenia cukrzycy) –
probiotyków i preparatów witaminowych (zwłaszcza witaminy B i C).
Na rynku farmaceutycznym dostępne są probiotyki, m.in. Trilac, Sanprobi czy Enteral. Prowadzone są badania nad pozyskaniem nowych szczepów bakterii. Być może
rola insuliny jest inna? Być może należy też rozważyć bakteryjne tło cukrzycy. Może więc
insulina nie jest sprawcą bezpośrednim występowania cukrzycy – może brać udział,
a sprawca jest inny.
To istotne wątpliwości zwłaszcza, że np. w historii medycyny istniały różne koncepcje np. przyczyn choroby wrzodowej żołądka – okazało się, że warto było prowadzić badania) [Nowak, Śliżewska, Libudzisz 2010, ss. 5–19]. Ponadto inne wątpliwości to chociażby przypadki kazuistyczne: bliźniacy jednojajowi mający podobne BMI, budowę ciała,
prowadzący przez całe życie higieniczny tryb życia – jeden ma cukrzycę a drugi nie ma;
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inny przykład: pacjentka przez wiele lat była osoba otyłą – nie miała cukrzycy, a jej siostry, szczupła i otyła – miały cukrzycę, czy pacjent szczupły, aktywny fizycznie, choruje
na cukrzycę, choć w jego rodzinie nikt na nią nie chorował [Sygit 2017, ss. 286–290; Sygit,
Sygit, Karkowski, Krakowiak 2018, ss. 51–60].
Uzyskane dane w niniejszych obserwacjach i analizach sygnalizują problem i wskazują
na wątpliwości związane z dotychczasowymi procedurami stosowanymi w leczeniu pacjentów z cukrzyca. Pacjentom stosującym probiotyki i będącym aktywnymi fizycznie –
znacznie poprawiła się jakość życia, co potwierdza też postawioną tezę „o możliwym bakteryjnym charakterze cukrzycy”. Należy poszukiwać, prowadząc dalsze badania nie tylko
kliniczne, ale i epidemiologiczne-przyczyn cukrzycy, której do końca być może nie znamy.

Wnioski
Uzyskane z analizy wyników badań poziomów cukru we krwi, w zależności od stosowania probiotyków z innymi elementami leczenia cukrzycy wskazują, że:
1. Zastosowane w leczeniu cukrzycy probiotyki przyczyniały się do obniżania poziomów cukru we krwi w szczególności:
a) z łącznym stosowaniem aktywności fizycznej
b) i stosowaniem witamin B i C.
2. Wskazano na możliwości wprowadzania zmian w zarządzaniu procesami terapeutycznymi w cukrzycy.
3. Przedstawione spostrzeżenia i wyniki wstępne badań wskazują na potrzebę kontynuowania badań nad znaczeniem flory bakteryjnej w leczeniu cukrzycy.
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Cost Accounting on Farms
Bezcennym narzędziem w kierowaniu
gospodarstwem jest rachunkowość
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Abstract: Measurement of effectiveness in the activity of agricultural holdings becomes
a necessity. Lack of appropriate records and tools causes that this measurement is not reliable, and the information obtained cannot be a basis for decision-making processes. Aim
of the article - evaluation of the possibility of using modern cost accounting in agriculture.
Research methods – analysis of literature research on the application of cost accounting,
and a question-naire survey among farmers. The specificity of farm activity makes it difficult
to use modern tools for efficiency measurement, but it is necessary to carry out broader
research and develop appropriate techniques for its evaluation.
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Wstęp
W systemie zarządzania każdym przedsiębiorstwem niezbędna jest informacja o procesach w nim zachodzących. W tak konkurencyjnym obecnie środowisku racjonalizacja procesów zarządzania okazuje się konieczna. W szczególności zwraca się uwagę na
zarządzanie kosztami, a w tym ich ciągłą redukcję. Rolnictwo to gałąź gospodarki, która w szczególności powinna dokonywać analiz opłacalności prowadzonej działalności.
W tej analizie niezwykle pomocne są: odpowiednia ewidencja i rachunki kosztów. Koszty na etapie planowania, a także ewidencji, są jednym z cenniejszych źródeł informacji
o stopniu doskonalenia podejmowanych działań.

Elżbieta Klamut

Rachunek kosztów od kilku wieków stosowany jest przy wyborach, co produkować
czy po ile sprzedawać. W działalności rolniczej w początkach XIX wieku także postawiono na rachunki kosztów i ewidencje niemal wszystkich procesów. Pozwalało to jednak
tylko na sprawniejsze prowadzenie gospodarstw, ale nie uzyskiwanie użytecznych informacji o kosztach. Prowadzone ewidencje były zbyt złożone i pracochłonne, ale niezbyt użyteczne w procesach decyzyjnych. System ewidencji stosowany w przedsiębiorstwach nie był odpowiedni dla działalności rolniczej, stąd już w następnych dekadach
w ewidencji działalności gospodarstw zaczęto stosować uproszczenia, odchodząc od
zasady podwójnej księgowości. Wprowadzany coraz powszechniej system uproszczonej
ewidencji (syntetycznej) nie pozwalał na ustalenie dokładnych kosztów, gdyż obliczano
czysty dochód bądź straty na działalności, nie wyodrębniając wszystkich jej rodzajów
czy działów. Specyfika działalności rolniczej wymuszała jednak potrzebę oceny opłacalności poszczególnych działów produkcji (zwierzęcej, roślinnej, mlecznej itp.). Aby
w sposób najbardziej wiarygodny ustalić tę opłacalność, wprowadzano pozaewidencyjne rachunki kosztów, które miały w znacznym stopniu rozbudowaną strukturę. Obecnie
wiele gospodarstw rolnych prowadzi produkcję ukierunkowaną na jeden z działów, co
znacznie ułatwia analizę opłacalności. Istnieją jednak duże gospodarstwa o różnorodnej
produkcji, co już wymusza dość dokładną ocenę efektywności każdej z produkcji. Skoro
przedsiębiorstwa nierolnicze stosują coraz to nowe narzędzia zdobywania informacji,
czy nie można ich zastosować w gospodarstwach rolniczych?
Za cel artykułu przyjęto analizę możliwości zastosowania nowoczesnych rachunków
kosztów do określenia opłacalności w rolnictwie, wyceny zapasów, kontroli, a także planowania czy procesów decyzyjnych. To próba odpowiedzi na pytanie, czy nowoczesne
rachunki kosztów będą odpowiednie dla działalności rolniczej, ale także, czy rolnicy zainteresowani są tego typu narzędziami. W opracowaniu zastosowano metodę analizy
i syntezy w badaniach opracowań naukowych, a do wnioskowania metodę dedukcji,
skorzystano także z metody wywiadu.

Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
Rachunkowość od zawsze związana była nierozerwalnie z działalnością gospodarczą,
w tym także z działalnością rolniczą. Naukowcy już od dawna starali się dostosować system rachunkowości, a także rachunek kosztów do potrzeb zarządzania gospodarstwami
rolnymi. Stosowanie systemu tradycyjnej księgowości uproszczonej (pojedynczej, często
zwanej kameralną) nie dostarczało informacji o opłacalności dotyczącej poszczególnych
działów produkcji rolniczej, stąd coraz częściej pojawiały się głosy o konieczności stosowania księgowości podwójnej (zwanej kupiecką), ułatwiającej wprowadzenie rachunku
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kosztów dla oceny opłacalności, odrębnie dla poszczególnych działów produkcji, a nie
całości gospodarstwa rolnego.
Stosowana w rolnictwie zasada kasowa obliczania dochodu to przepływy pieniężne
korygowane o różnice w wartości majątku na początek i na koniec okresu obrachunkowego. Zasadę wyliczania czystego dochodu według H. Ohrta przedstawia rysunek 1.
Rysunek 1. Formuła rozliczenia rocznego działalności rolnej z obliczeniem dochodu

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Manteuffel 1965].

Wynik działalności gospodarstwa obliczano według wzoru:
DOCHÓD CZYSTY = PRZYCHODY – ROZCHODY
Przedmiot rachunkowości gospodarstw rolnych to wszelkie procesy, które dokonują się właśnie w tych gospodarstwach, a dotyczą ich działalności produkcyjnej. Procesy
te obejmują najczęściej produkcję roślinną, zwierzęcą, ale także procesy przetwarzania
produktów rolnych, sprzedaży, podziału dochodu, obrotów wewnętrznych czy akumulacji [Wyszkowska 2006, s. 50].
Ewidencja w zależności od potrzeb może mieć formę uproszczoną lub rozbudowaną, a jej stopień szczegółowości ustala sam rolnik. Najbardziej pożądaną przez niego
informacją jest wielkość przychodów oraz rozchodów pieniężnych, stąd konieczność
ich systematycznej, bieżącej ewidencji. Jednym z przykładów systemu księgowości
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w rolnictwie jest system według Manteuffla, obejmujący ewidencję syntetyczną lub
analityczną (rysunek 2).
Rysunek 2. Systemy księgowości rolniczej według Manteuffla

Źródło: [Adamowski 1984, s. 359].

Jednym z systemów ewidencji, obecnie stosowanych w rolnictwie także w Polsce, jest
FADN, który w zależności od formy prawnej i stosunku do ustawy o rachunkowości wymaga zastosowania innych formularzy dla zbierania danych rachunkowych [Ustawa 2000]1.
W gospodarstwach indywidualnych stosuje się takie dokumenty, jak: Książka Wpływów i Wydatków Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego (KWiW), Książka Obrotów
i Zaszłości Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego (KOiZ), a także Spis Wybranych Aktywów i Zobo-wiązań Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego (SAiZ) i wiele innych.
W posiadających osobowość prawną gospodarstwach rolnych istnieje wymóg
stosowania rachunkowości finansowej, ale do zbierania danych stosuje się specjalny
kwestionariusz ankiety. Jest to kwestionariusz: „Badanie Dochodów Gospodarstw Rolnych w ramach Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych” [www.fadn.pl]. Kwestionariusz wypełnia z reguły pracownik biura

FADN (Farm Accountancy Data Network), cel główny – dostarczanie danych rachunkowych z reprezentatywnej próby gospodarstw rolnych do Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych. Niestety obejmuje
on tylko kilkanaście tysięcy gospodarstw.

1
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rachunkowego2 w oparciu na sprawozdaniach finansowych i wywiadzie z zarządcą
gospodarstwa rolnego. Niestety te ewidencje nie wspomagają w sposób odpowiedni
procesów decyzyjnych.

Koszty i ich rodzaje w rolnictwie
W każdej działalności gospodarczej występują koszty. W działalności rolniczej koszt to
wartość celowo zużytych środków produkcji (zasobów majątkowych) oraz świadczeń finansowych, które mają bezpośredni związek z działalnością operacyjną rolną w danym
okresie obrachunkowym. Najczęściej stosuje się ich podział na koszty bezpośrednie i pośrednie, gdyż ułatwia to obliczanie nadwyżki bezpośredniej.
Koszty stanowią wydatki gospodarstwa rolnego związane z jego działalnością operacyjną, skorygowane o wartość [Goraj, Mańko 2009, s. 74]:
·· środków produkcji, które zostały nieodpłatnie przekazane do gospodarstwa rolnego,
·· nieodpłatnych przekazań poza gospodarstwo rolne środków produkcji,
·· nieodpłatnie przekazanych środków na rzecz inwestycji gospodarstwa rolnego,
·· różnicy wartości zapasów środków produkcji między stanem końcowym a stanem
początkowym w danym roku obrotowym,
·· własnych produktów (potencjalnie towarowych), które zużyto w gospodarstwie rolnym.
Należałoby tu wyjaśnić kilka pojęć związanych z kosztami w działalności rolniczej.
Koszty bezpośrednie to takie koszty, które na podstawie dokumentacji bez wątpliwości można zaliczyć do danej działalności operacyjnej. Ich wielkość (spadek lub wzrost)
ma z reguły proporcjonalny związek z rozmiarami produkcji. Aby koszt zaliczyć do kosztów bez-pośrednich, musi on spełniać 3 warunki:
·· musi istnieć brak wątpliwości, że ma związek z działalnością operacyjną,
·· musi wpływać bezpośrednio na wielkość produkcji,
·· musi mieć proporcjonalny związek z rozmiarami produkcji.
Kosztami bezpośrednimi w działalności operacyjnej rolnictwa są najczęściej usługi
weterynaryjne, leki, nasiona, pasze, środki ochrony roślin, nawozy, a także ubezpieczenia.
Koszty pośrednie – to wartość zużytych do celów produkcji, wyrobów wytworzonych we własnym zakresie, ale i materiałów pochodzących z zakupu, energii, usług obcych, a także koszty podróży służbowych i pozostałe koszty.
Amortyzacja – w rolnictwie to zmniejszenie wartości posiadanych przez gospodarstwo aktywów trwałych, będące wynikiem zużycia fizycznego, jak i moralnego. Najczęściej jako koszt liczona jest w okresach miesięcznych.
2

Funkcję biur rachunkowych na szczeblu wojewódzkim pełnią istniejące Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
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Pozostałe koszty – są to koszty czynników zewnętrznych, które wskazują wartość za-angażowanych w działalności operacyjnej gospodarstwa obcych czynników produkcji, w tym:
·· odsetki od kredytów,
·· czynsze za dzierżawione aktywa trwałe,
·· wynagrodzenia pracowników najemnych.
Koszty pieniężne – to środki pieniężne wydatkowane na działalność podstawową
(operacyjną) w danym okresie obrotowym (obrachunkowym).
Aby zarządzać odpowiednio kosztami, należy mieć dostęp do niezbędnych informacji
w zakresie przychodów, kosztów, kosztu jednostkowego czy też opłacalności prowadzonej
produkcji. Źródłem takich informacji jest bieżąca ewidencja, a także i rachunek kosztów.
Ogólny schemat rozliczania kosztów w gospodarstwach rolnych przedstawia rysunek 3.
Rysunek 3. Ogólny schemat rozliczania kosztów jednostkowych

Źródło: [Goraj, Mańko 2012, s.19].

Do prawidłowego rozliczania efektywności prowadzonych produkcji niezbędna jest
właściwa ewidencja i prowadzenie rachunku kosztów odpowiedniego do tej działalności. Nie każdy rachunek kosztów i nie każda ewidencja spełnia wymogi informacji niezbędnej w procesie zarządzania gospodarstwem rolnym, stąd konieczność badań, które
z istniejących narzędzi analizy kosztów będzie najbardziej odpowiednie w tego rodzaju
działalności.

Rachunek kosztów w rolnictwie
Rachunek kosztów w rolnictwie zaczął się rozwijać w zasadzie po I wojnie światowej.
Główną pozycją naukową w tym zakresie w Polsce była publikacja H. Ohrta, Książka do
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prowadzenia najprostszej rachunkowości dla drobnych gospodarstw wiejskich, wydana
w roku 1921, wskazująca możliwości obliczania czystego dochodu. W następnych latach
dokonywano różnych zmian w sposobie ewidencji i obliczania efektywności małych gospodarstw rolnych. Stosowano dodatkowe ewidencje np. w postaci kart dla grup zwierząt czy też upraw. Pozwalały one na przeprowadzanie analiz i oceny nakładów i były
podstawą dalszych kalkulacji kosztów. Po II wojnie światowej większość prywatnej własności chłopskiej uległa likwidacji, a jej miejsce zajęły państwowe gospodarstwa rolne
i spółdzielnie produkcyjne. Ich ewidencje opierały się na najbardziej uproszczonych formach, a zamknięcia rocznego dokonywano systemem inwenturowym.
Z czasem wprowadzono stosowanie podziału kosztów na zmienne i stałe. Ułatwiło
to obliczanie nadwyżki bezpośredniej. Jednak, gdy na świecie powstawały nowe koncepcje rachunku kosztów, umożliwiające dokładniejszy i bardziej rzetelny podział kosztów pośrednich, a więc wiarygodniejszą analizę opłacalności produkcji, w Polsce nie
upowszechnił się żaden wariant systemu rachunkowości wspomagający zarządzanie
gospodarstwem rolnym.
W latach 1963–1983 podejmowano próby propagowania rachunku kosztów zmiennych w rolnictwie. Dochodziło jednak do sporów w zakresie lepszej przydatności rachunku kosztów zmiennych nad rachunkiem kosztów pełnych w ocenie opłacalności
produkcji w rolnictwie3. Ich porównanie przedstawia tabela 1 poniżej.
Tabela 1. Najważniejsze cechy rachunków kosztów pełnych oraz zmiennych
Rachunek kosztów pełnych
Porównuje koszty pełne z przychodami, a to
prowadzi do wnioskowania na podstawie
zdeformowanego kosztu jednostkowego
i zysku.
Zachowuje relacje pomiędzy produkcją
a sprzedażą w dłuższym okresie. Jest mało
elastyczny w decyzjach krótkoterminowych.
Nastawiony jest na kontrolę procesów
produkcji, a także dokładność, stąd jego
skomplikowanie.
Umożliwia wybór zadowalających wyników
w długim okresie.
Przydatny jest w planowaniu
długookresowym.
Służy sprawozdaniom finansowym dla
odbiorców zewnętrznych.

3

Rachunek kosztów zmiennych
Porównuje przychody z kosztami zmiennymi,
a to pozwala na korzystanie w rachunkach
optymalizacyjnych z marży na pokrycie.
Jest stosunkowo elastyczny w decyzjach
krótkoterminowych.
Jest prosty oraz sygnalizuje zachowania rynku
Umożliwia poszukiwanie optymalnych wyborów.
Jest przydatny w planowaniu krótkookresowym.
Służy sprawozdaniom wewnętrznym a zwłaszcza
kontrolno-wynikowym.

Spór między prof. R. Manteufflem a prof. B. Kopeciem.
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Rachunek kosztów pełnych
Wynik jest tu funkcją wielkości sprzedaży
oraz produkcji. Może się to przejawiać
spadkiem zysku, ale także wzrostem
sprzedaży.

Rachunek kosztów zmiennych
Wynik jest tu funkcją sprzedaży, a to oznacza, że wzrost
sprzedaży przy danej stałej strukturze kosztów oraz
stałej cenie zawsze powoduje wzrost zysku.

Źródło: [Jaruga 1997].

Specyfika działalności dużych gospodarstw rolnych stwarza wiele problemów
związanych z analizą efektywności. W gospodarstwach wieloprodukcyjnych powstaje
problem wyceny obrotu wewnętrznego np. produkcji roślinnej na potrzeby hodowli
zwierzęcej. Problemem jest też wycena pracy osób mieszkających w gospodarstwie,
a równocześnie pracujących w innych gałęziach gospodarki. A co z energią czy produktami zużywanymi na potrzeby gospodarstwa domowego? Co z utrzymaniem
osób niepracujących w gospodarstwie, ale w nim zamieszkujących? Problemy można
mnożyć bez końca, jednak ważne jest znalezienie takich rozwiązań, które w znacznym
stopniu zminimalizują te problemy. Rolnicy nie są odpowiednio przygotowani do rozliczania swojej działalności, a zwłaszcza takich problemów i w tym powinni im pomóc
naukowcy oraz także praktycy od stosowania rozwiązań analizy kosztów w przedsiębiorstwach nierolniczych.
W gospodarstwach rolnych, jak wspomniano wcześniej, stosuje się tradycyjne rachunki kosztów, a więc rachunek kosztów pełnych oraz rachunek kosztów zmiennych
(inaczej niepełnych lub częściowych). Są one proste w stosowaniu, gdyż w rachunku
kosztów zmiennych można pominąć koszty stałe, jeśli nie są one istotne w podejmowanych decyzjach lub ich wartość jest niewielka. Rachunek kosztów pełnych stosuje
się w planowaniu, gdyż koszty stałe w dłuższym okresie tracą swoją stałość i mogą być
istotne dla analizy efektywności gospodarstwa. Jest bardziej skomplikowany, stąd rzadziej stosowany.
Specyficzne warunki gospodarowania (koniunktura, zmienne warunki atmosferyczne) powodują nieprzewidywalność efektów działalności, nie mówiąc o zarządzaniu. Ryzyko (atmosferyczne, chorób, nadpodaży) wszechobecnie w tej branży powoduje trudności zarządzania takimi jednostkami. Minimalizacja skutków ryzyka, osiąganie wysokiej
efektywności wymaga nieustannych analiz czynników generujących koszty, jak i wielkości samych kosztów. Wiadomo, że od jakości informacji i jej terminowości zależy skuteczność podejmowanych decyzji. Stąd też wiedza o kosztach jest niezbędna, zwłaszcza, że
są one często generowane wewnątrz gospodarstwa (np. produkcja roślinna dla produkcji zwierzęcej) i decydują o wynikach działalności.
Problem stosowania rachunku kosztów, a także odpowiedniego systemu ewidencji, niezbędnego w procesach zarządzania, podnosi się w wielu publikacjach. System
musi przedstawiać wyniki w sposób najbardziej wiarygodny, zgodny z rzeczywistością
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i bez akcentu subiektywnego, ale dostosowane do bieżących potrzeb właścicieli gospodarstw [Zientara 2009]. System ewidencji dotyczy tych gospodarstw, które nastawiają
się na produkcję do sprzedaży, które chcą się ciągle rozwijać. Jednostki małe w zasadzie
zaspakajają potrzeby swoich rodzin, a niewielkie nadwyżki sprzedają sąsiadom, na targowiskach. Te gospodarstwa nie prowadzą ewidencji i szczegółowych rozliczeń.
Może więc należałoby w dużych jednostkach zastosować rachunek kosztów działań
oddzielnie dla każdego działania (produkcji), aby przekonać się, która z nich przynosi
dochody, a która z nich jest nieefektywna. Rolnik może wtedy zdecydować, z którego
działu produkcji zrezygnować bądź co w tej produkcji zreorganizować. Rachunek kosztów działań sprawdza się w mierzeniu efektywności np. w przedsiębiorstwie logistycznym do mierzenia rentowności poszczególnych klientów. Koszty bezpośrednie są w gospodarstwach rolnych łatwe do ustalenia, niestety powstaje problem z odpowiednim
rozliczeniem kosztów pośrednich.
Już kilkanaście lat wstecz zaczęto interesować się zastosowaniem nowoczesnych rachunków kosztów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach nierolniczych, w tym i także rachunku kosztów działań, w gospodarstwach rolnych [np. Wasilewski, Chmielewska
2007]4. W ostatnich kilku latach podjęto nawet próby opracowania założeń do wprowadzenia w gospodarstwach rolnych rachunku kosztów działań sterowanego czasem
(odmiana ABC o nazwie TDABC – ang. Time Driven Activity Based Costing). To założenia organizacji pracy w gospodarstwach rolnych w oparciu na normy czy normatywach ustalonych dla określonych działań występujących w danej produkcji. Ta metodyka oznacza,
że dane działania zostaną opisane równaniami czasowymi [Jaruga 2001]. Czyżby był to
powrót do XVIII wieku, kiedy stosowano kalkulacje w oparciu na normatywach? Obojętne czy będziemy traktować, jak w tamtym okresie, gospodarstwo jako całość (zwolennicy syntetycznego kierunku) czy jako zbiór odrębnych działalności produkcyjnych
(zwolennicy kierunku analitycznego) [Zientara 2009], problem wiarygodnego podziału
kosztów pośrednich nadal pozostaje.
Idea rachunku kosztów ABC umożliwia rozdzielenie kosztów pośrednich na poszczególne wyroby, usługi czy klientów poprzez wyodrębnienie odpowiednich działań związanych z tym obiektem (rysunek 4).

4
Dokonali próby zastosowania klasycznego rachunku kosztów działań w rozliczaniu działalności gospodarstw
rolnych.
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Rysunek 4. Ogólne etapy wprowadzania metody ABC

Źródło: opracowanie własne.

Koncepcję tę wykorzystują różne przedsiębiorstwa, gdyż jest ona możliwa do adaptacji w różnych rodzajach działalności (produkcja, usługi). Jest elastyczna, gdyż nie
wymaga wdrożenia całości tego rachunku, a często tylko pewnych jego elementów
(modułów). Ważne jest to, że można za pomocą tej koncepcji przetwarzać gromadzone
informacje i wykorzystać je w zarządzaniu, także i w zarządzaniu ryzykiem.
Niestety klasyczna postać rachunku ABC nie jest odpowiednia (z powodu trudności)
do wprowadzenia w gospodarstwach rolnych. W swoim artykule Tomasz Kondraszuk
dokonał prób adaptacji rachunku kosztów TD ABC w rolnictwie [Kondraszuk 2012]. Ten
rachunek jednak ma swoje ograniczenia i pomimo swojej prostszej obsługi (równania
czasowe pozwalają na łatwą kalkulację kosztów przypadających na dane obiekty) nie
jest często stosowany.
Inną odmianą rachunku ABC jest OS ABC – ogólny model jednoetapowy ABC, który
posługuje się stawkami określonych nośników kosztów działań, które bazują na wskaźnikach efektywnej wydajności zasobów [Mielcarek 2007]. Odpowiada on na pytania: jak
jest oraz dlaczego jest tak, jak jest, a ponadto pokazuje, jak się przedstawia proces powstawania (nie zaś rozliczania) kosztów działań generowanych przez określone obiekty
kosztów. W przypadku zaś TD ABC, ten rachunek odpowiada na pytania: jak powinno
być oraz co zrobić, aby było tak, jak rzeczywiście powinno być [Mielcarek 2007].
Wspomniana już wcześniej zmienność warunków gospodarowania (czynniki atmosferyczne, nadpodaż, ale także różnorodność produkcji i wielkość gospodarstwa) powodują odmienność procesów (działań) ujmowanych w rachunku, a to wymaga odpowiednich ewidencji, często praco- i kosztochłonnych. Z wieloletnich doświadczeń wynika,
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że rolnicy (ci starsi wiekiem) nie są przychylni takim rozwiązaniom, bo nie są przekonani
do oferowanych, niesprawdzonych rozwiązań, czaso- i kosztochłonnych. Z kolei osoby
prowadzące rachunkowość (np. biura rachunkowe) nie zawsze są odpowiednio wyspecjalizowane w tym zakresie.

Rolnik a narzędzia zarządzania
Coraz częściej pisze się o konieczności oceny efektywności, opłacalności prowadzenia
danych produkcji w gospodarstwach rolnych, ale czy sami rolnicy są zainteresowani taką
możliwością? Czy indywidualne gospodarstwa rolne sporządzają rachunki kosztów? Czy
korzystają z programów ułatwiających im sporządzanie takich rachunków? Spójrzmy na
rzeczywistość w rolnictwie. Zdecydowana większość indywidualnych gospodarstw rolnych to małe gospodarstwa o niskiej dochodowości (tabela 2).
Tabela 2. Gospodarstwa rolne w latach 2013 i 2016 według grup obszarowych
Wyszczególnienie
do 1 ha włącznie
powyżej 1 ha razem
1–2 ha
2–3
3 –5
5–10
10 –15
15 –20
20–30
30–50
50 –100
100 –200
200 –300
300 –500
500 –1000
1000 ha i więcej
Ogółem

w liczbach
34 375
1 394 632
277 572
199 009
256 259
315 227
141 295
70 203
62 511
40 735
20 743
6 699
1 907
1 330
831
311
1 429 006

2013
w odsetkach
2,4
97,6
19,4
13,9
17,9
22,1
9,9
4,9
4,4
2,9
1,5
0,5
0,1
0,1
0,1
0,0
100,0

w liczbach
22 767
1 387 936
271 232
201 749
264 191
309 914
137 277
66 900
61 466
40 556
22 536
7 661
2 169
1 258
758
270
1 410 704

2016
w odsetkach
1,6
98,4
19,2
14,3
18,7
22,0
9,7
4,7
4,4
2,9
1,6
0,5
0,2
0,1
0,1
0,0
100,0

Źródło: Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016r. GUS, www.gus.gov.pl, dostęp: 12.09.2018.

Nie korzystają oni z prowadzenia dokładnych ewidencji, bo nie widzą takiej potrzeby
przy małych rozmiarach działalności i przy niskich dochodach zaspokajających potrzeby
ich rodziny. Właściciele gospodarstw rolnych niechętnie chcą się dzielić informacjami
na temat swojego gospodarstwa w zakresie finansów (dochodów) czy opłacalności. Na
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potrzeby niniejszego artykułu przeprowadzono krótką ankietę w zakresie zarządzania
i potrzeb informacyjnych właścicieli gospodarstw rolnych. W okresie miesiąca sierpnia
i września przeprowadzono wywiady w wielu przypadkowo wybranych gospodarstwach.
Znaczna liczba właścicieli gospodarstw zbywała pytającego zdawkowymi odpowiedziami
lub wymawiała się brakiem czasu. Badaniem objęte zostały gospodarstwa na obszarze
województw: mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.
Wśród badanych5 40-tu właścicieli gospodarstw rolnych o powierzchni do 10 ha, zdecydowana większość, bo aż 34 osoby, nie przyznaje się do prowadzenia ewidencji. Na
pytanie o prowadzenie rachunku kosztów odpowiadali, że nie wiedzą, jak je prowadzić
i w zasadzie nie są im one potrzebne. W przypadku dwóch właścicieli ewidencję dla ich
własnych potrzeb prowadzi osoba z rodziny, mająca znaczną wiedzę w tym zakresie,
a pozostali prowadzili ją sami, zapisując wydatki poniesione na gospodarstwo. Nie ewidencjonowali oni jednak przychodów z tytułu sprzedaży nadwyżek płodów rolnych sąsiadom czy na miejskich bazarach (jajka, produkty mleczne, drób, owoce czy warzywa)
ani kosztów niezwiązanych z produkcją rolną (niektóre koszty gospodarstwa domowego). Nie brane były także pod uwagę dochody osób mieszkających w gospodarstwie,
a pracujących poza gospodarstwem, a także nakład pracy tych osób w gospodarstwie.
Pytanie o dochodowość gospodarstwa było przemilczane lub twierdzono, że ogólnie
rolnictwo jest nieopłacalne. Kilku właścicieli planowało rozwój gospodarstwa i w tym
celu już dzierżawili grunty, ale niedawno przejęli gospodarstwo w ramach sukcesji i dopiero rozważają warianty rodzaju produkcji. Są to osoby z wyższym wykształceniem,
posiadające wiedzę w zakresie zarządzania i widzące potrzebę posiadania informacji. Na
pytanie, czy skorzystają w tym zakresie z usług profesjonalisty, stwierdzają, że w pierwszej fazie rozwoju ewidencję będą prowadzić we własnym zakresie, ale wraz z rozwojem
działalności z pewnością skorzystają z pomocy wyspecjalizowanej jednostki.
Inaczej wygląda sprawa ewidencji w nieco większych jednostkach. Spośród badanych 20 właścicieli większych gospodarstw (powyżej 50 ha) większość przyznaje, że
prowadzi ewidencję, a 7 z nich prowadzi ewidencję w systemie FADN. Kilka tych gospodarstw prowadzi sadownictwo. Jedno w tych gospodarstw wchodzi w skład grupy producenckiej. Na pytania o prowadzenie ewidencji właściciele odpowiadają, że prowadzą
ją we własnym zakresie, korzystając z pomocy osób z najbliższej rodziny, które podsiadają wiedzę w tym obszarze. Tylko dwie osoby współpracują z biurem rachunkowym
w zakresie podatków od sprzedaży produkcji własnej w gospodarstwie. W większości
(12 osób) rolnicy korzystają z dostępnych programów ułatwiających im zarządzanie gospodarstwem. Najczęściej wymieniają programy komercyjne w ramach firmy Agroboss,
5
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ale także RolnikON, z modułami upraw, hodowli itp., AgroAsystent czy BitFarma. Nie są
to jednak programy odpowiednie do sporządzania rachunku kosztów6 . Na pytanie o rachunek kosztów tylko jedna z osób odpowiedziała, że stosuje w swoim gospodarstwie
coś na wzór rachunku kosztów zmiennych (córka studiowała finanse i rachunkowość).
Zamierza skorzystać z bezpłatnego Programu Organizator Techniki Rolniczej „OTR-7”,
który między innymi umożliwia wyliczanie kosztów oraz dochodów i pozwala na analizę opłacalności poszczególnych działów jego produkcji (roślinna i hodowlana), łącznie
z takimi dodatkowymi programami, jak Nawozy-2 czy Decision Support System – DSS.
Pytanie o dochodowość w gospodarstwach kwitowane było najczęściej zdaniem, że
gospodarstwo jest na granicy opłacalności i wymaga ciągłych inwestycji. Na pytanie
o wykorzystanie nowoczesnych rachunków kosztów w analizie opłacalności większość
rolników odpowiadała, że jeśli mogłoby to im pomóc w podniesieniu dochodowości gospodarstwa, mogliby go stosować, ale muszą mieć pewność, że te narzędzia się sprawdzą i będą bezpłatne.

Podsumowanie
Współczesne zarządzanie gospodarstwem rolnym musi być wsparte wiarygodną informacją, traktowaną jako zasób strategiczny. Jej znaczenie ciągle wzrasta. Minimalizuje
ona ryzyko błędnych decyzji, wspiera procesy zmian w gospodarstwie, a także ułatwia
kontakty z otoczeniem. Aby sprostać zmianom w otoczeniu, gospodarstwa muszą posiadać odpowiednie narzędzia pozwalające uzyskać pożądane informacje.
Zbierane w systemie FADN informacje nie są odpowiednim zbiorem danych do analizy kosztów i opłacalności poszczególnych działów produkcji gospodarstwa rolnego,
pomimo że stanowią pewną podstawę informacyjną w zakresie funkcjonowania i dochodowości gospodarstw, a także do porównywania pewnych grup kosztów w różnych
gospodarstwach.
Rachunek kosztów ma duże znaczenie w procesach decyzyjnych i planowania dotyczących racjonalizacji działalności gospodarstwa rolnego, stąd należałoby go wprowadzić w tej działalności. Niedoskonałości ewidencji, nawet tej związanej z FADN, niechęć do ujawniania swoich dochodów, powodują, że brak jest możliwości dokładnego
sprawdzenia zastosowania rachunku kosztów ABC czy jego nowocześniejszych odmian
6
Dla przykładu – BitFarma – narzędzie informatyczne służące do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych
w przedsiębiorstwach rolnych, do wspomagania procesu planowania, podejmowania decyzji w obszarze bieżącego zarządzania produkcją roślinną. Składa się z: rejestru działek ewidencyjnych, karty działki rolnej, modułu ekonomicznego, modułu magazynowego, modułu map oraz raportów. AgroAsystent z kolei ma moduł
Analizy finansowej.
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np. TD ABC w praktyce gospodarstw wielotowarowych i wypracowanie odpowiednich
kluczy rozliczania kosztów pośrednich.
Należałoby już teraz dokonać badań zastosowania rachunku kosztów działań na wybranych gospodarstwach (mniejszych i dużych), aby sprawdzić jego przydatność w ocenie efektywności i w odpowiednim rozliczaniu kosztów pośrednich. Problem w tym,
aby uzyskać wiarygodne informacje od tych gospodarstw. Pełna ewidencja działalności,
odpowiednie określenie działań i ich nośników w poszczególnych gospodarstwach powinny dać odpowiedź, w jaki sposób zastosować ten rachunek, aby uzyskać najbardziej
wiarygodne informacje.
Wcześniej czy później opodatkowanie rolnictwa podatkiem dochodowym zostanie
wprowadzone, a wtedy zaistnieje konieczność prowadzenia ewidencji zgodnej z przepisami ustawy o rachunkowości czy też ewidencji uproszczonych. Ułatwi to gromadzenie informacji a dodatkowo sprawdzone już możliwości stosowania rachunku kosztów
mogą być odpowiednio przygotowane. Być może w trakcie badań zostanie wypracowana nowa koncepcja rachunku kosztów działań, odpowiednia dla gospodarstw rolniczych. Pozostanie już tylko przekonanie rolników do stosowania nowoczesnych narzędzi
zarządzania w rolnictwie, a wcześniej udostępnienia danych o gospodarstwie do badań.
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Finanse na co dzień. Perspektywa nanofinansów
Every-day Finance. Nanofinance Perspective
Abstract: Everyday decision-making in the realm of finance deals with the repeatable or routine transactions. Around the transactions there are fast-forming habits, which present a subject of nanofinance research. On the other hand there are also key financial decisions, which
do not happen on everyday basis, but which form a financial biography of a subject. This work
aims to capitalize on the nanofinance research output to put forward recommendations on
how to arbitrate key financial choices in the timeframe of the whole lifetime of an individual.
The work is presented in four parts. The first one deals with ordering the decision-making
situations regarding the management of financial risk in a life-cycle of an individual, a family
or the whole generation. The second contains recommendations arising from the financerelated knowledge in regard to rational settlement of key financial situations. The third one
presents the available instruments and financial institutions which assist in turning a solution
into the actual decision. The fourth presents a praxeological evaluation of the execution of
such decision. The evaluation is often a departure point for recognition that a new decisionmaking situation has arisen. The whole of considerations is summed up with the conclusions
regarding the usefulness of nanofinance in the realm of everyday financial risk management.
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Wprowadzenie
Codziennie ludzie podejmują decyzje finansowe. Jedni dokonują świadomego wyboru,
inni zdają się na wybór innych, którzy ich zdaniem znają się na ich podejmowaniu [Solarz
2012]. Miliardy takich decyzji kształtują równowagę finansową lub ich brak na globalnych rynkach finansowych. Perspektywa sprzedażowa koncentruje się na uświadamianiu potencjalnemu nabywcy usług finansowych potrzeby jej nabycia [Niczyporuk 2018].
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Perspektywa nanofinansów koncentruje uwagę na nawykach, rutynowych zachowaniach
tworzących kulturę ryzyka w danej społeczności. Nawyki nie są ani racjonalne, ani emocjonalne. Stanowią pierwsze zadawalające rozwiązanie sytuacji decyzyjnej, z którą na co dzień
spotykają się miliardy ludzi na świecie. Niniejsze opracowanie ogranicza się do wybranych
kluczowych decyzji finansowych podejmowanych w cyklu życia jednostki, rodziny i pokoleń.
„Codzienne decyzje finansowe są wynikiem różnorodnych czynników, takich jak instynkty, nawyki, emocje, interesy i społeczne interakcje” [De Bondt, Mayoral, Vallelado 2013, s. 99].
Każda z tych decyzji jest podejmowana w warunkach niepewności wynikającej ze złożoności
i dynamiki współczesnego świata finansów. Nie jesteśmy przyzwyczajeni, że coś trwa długo. Przewidywana długość życia osób urodzonych w XXI wieku w Europie to blisko sto lat.
W panującej obecnie „kulturze ulotności” to niewyobrażalnie długo. Celem opracowania jest
skonfrontowanie tego, co wiemy na temat podejmowania przez ludzi decyzji finansowych,
z tym, co nauka finansów mówi o tym, jak te decyzje powinny być podejmowane.
Rysunek pierwszy przedstawia schemat podejmowania kluczowych decyzji finansowych w pełnym cyklu życia ludzi (100 lat). Punktem wyjścia jest wzrost ryzyka towarzyszący niepewności. Szok niepewności w postaci urzeczywistnienia się ryzyka systemu finansowego pojawia się z zadziwiającą częstotliwością: dwadzieścia lat temu był
to kryzys walutowy w Azji Południowo-Wschodniej, dziesięć lat temu globalny kryzys
finansowy [Ballesteros, Kunreeuther 2018].
W tym procesie decyzyjnym daje się wyróżnić cztery fazy. Pierwsza to powstanie sytuacji
decyzyjnej, a więc przesłanek poznawczych i emocjonalnych dla podjęcia decyzji. Zwolennicy oświeceniowej wizji świata uważają, że sytuacja decyzyjna powstaje, gdy pojawiają się
odstępstwa od racjonalnie zbudowanych planów finansowych. Uznanie, że sytuacja decyzyjna ma miejsce, gdy towarzyszy jej próba zebrania informacji niezbędnej do przezwyciężenia niepewności, oznacza uznanie, że przemieszanie emocji i interesów rodzi w systemach
finansowych niepewność. Niepewność jest redukowana za pomocą ukształtowania instytucji, szerzej kultury oraz informacji. Powszechnie spotykanym błędem podejmowania decyzji
przez niewykształconych inwestorów jest zdawanie się na najbardziej aktualne informacje
[Coffie 2013]. Informacja to redukcja niepewności u odbiorcy, a nie nadawcy informacji. Na
tym etapie podejmowania decyzji chętnie sięga się po usługi doradców, którzy formułują
wnioski, co należy robić w zaistniałej sytuacji. Każdy wniosek decyzyjny polega ocenie decydenta co do jego zgodności z jego interesami. Zdolność rozpoznania, na czym polega tu
i teraz własny interes decydenta, stoi pod znakiem zapytania. W przypadku decydentów
opisywanych przez nanofinanse, kryterium oceny stanowi jakość życia w jego pełnym cyklu.
W przypadku graczy giełdowych kryterium sukcesu to nagromadzenie takiego buforu finansowego, że zainteresowany posiada swobodę finansową decyzji na dającą
się przewidzieć długość życia. W przypadku osób unikających ryzyka to planowanie
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finansowe, które zrealizuje cele finansowe założone przez osobę poszukującą profesjonalnego doradcy.
Jeśli propozycja rozstrzygnięcia sytuacji decyzyjnej mieści się w ramach oczekiwanej
jakości życia, to jest ona przyjmowana jako własna, jeśli nie, to rozpoczyna się kolejna
runda poszukiwania rozwiązania satysfakcjonującego. Gdy upłynie czas, w którym dana
decyzja musi być podjęta, wówczas rozpoczyna się działanie bez podjęcia formalnej
decyzji. Wykonanie decyzji w znacznym stopniu zależy od poziomu kompetencji finansowych decydenta. Jej efekt podlega ocenie etycznej i prakseologicznej. Po ewaluacji
jakości zarządzania ryzykiem finansowym codzienności powstaje nowa sytuacja decyzyjna. Całość procesu decyzyjnego przedstawia rysunek 1.
Rysunek 1. Proces decyzyjny w zarządzaniu ryzykiem finansowym codzienności

Źródło: opracowanie własne.

Sytuacja decyzyjna
Ludzie unikają podejmowania decyzji finansowych. Postrzegają je jako złożone i wymagające zimnej kalkulacji, kompetencji numerycznych nieobecnych w codzienności, świecie uczuć i emocji [Park, Sela 2017].
Zdolność do zrozumienia liczb i budowania emocjonalnego stosunku do nich tworzy warunki dla budowania kompetencji finansowych. Bez poprawy umiejętności liczenia i dokonywania operacji liczbowych nie uda się poprawić niechętnego stosunku do
decyzji finansowych [Skagerlund i inni 2018].
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Ujmowanie sytuacji decyzyjnych w sferze finansów w toku całego życia człowieka
(life-span, Lebenslauf) jest charakterystyczne dla nanofinansów. Człowiek działa pod
wpływem zegara biologicznego oraz zegara społecznego. Pierwszy wyznacza kolejność
doświadczeń osobniczych, drugi mierzy zmiany kulturowe, zmiany kultury instytucji
i organizacji oraz uniwersalne dla pokoleń [Brzezińska 2014].
Doświadczenia pokoleniowe mają szczególne znaczenie w okresie kształtowania się
identyfikacji pokoleniowej, a więc w wieku 18–24 lata. Gdy w tym czasie wystąpi hiperinflacja, to członkowie takiego pokolenia w późniejszym cyklu życia nie będą chcieli inwestować na giełdzie i nie będą oszczędzać na emeryturę i starość [Fajardo, Dantas 2018].
Znajdujemy się w szczególnym okresie w skali ludzkości. Pokolenie Millenijne tj. urodzeni
między 1980 i 2000 rokiem (31,5%) ustępuje pierwszeństwa pokoleniu Z (32,0%), urodzonemu po 2000 roku. Każde z tych pokoleń ma inne nawyki decyzyjne i inne wyobrażenie
o dobrym życiu. Podobno pokolenie Z jest szczęśliwsze i ma bardziej zrównoważone życie.
Oba te wymiary zostały wykorzystane do graficznego przedstawienia typów sytuacji decyzyjnych.
Rysunek 2. Wymiary sytuacji decyzyjnej finansów na co dzień

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Wood i inni 2012].

Oś pozioma przedstawia upływ czasu biologicznego. Oś pionowa obrazuje upływ
czasu społecznego. W edukacji finansowej i doradztwie finansowym sytuację decyzyjną
przedstawia się w jednym wymiarze, jednostkowych preferencji w danym punkcie czasu
biologicznego. W rzeczywistości decyzje są podejmowane w rodzinie lub społeczności
[Kim, Gutter, Spangler 2017].
W krótkim okresie czasu biologicznego liczą się jedynie uwarunkowania hormonalne. Obecność testosteronu skłania do ryzykownych działań i troski o reprodukcję biologiczną. Kortyzol wspomaga organizm w warunkach stresu, wydarzeń nadzwyczajnych
i zagrażających egzystencji. Oba te hormony działają równocześnie w danym osobniku.
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Mediana tych mieszanek rodzi społeczną awersję lub gotowość do podejmowania ryzykownych decyzji finansowych w danej społeczności [Herbert 2018].
W długim okresie czasu nadmierne przekonanie o swoich kompetencjach finansowych łagodzi wykształcenie i płeć społeczna. Kobiety są współcześnie lepiej wykształcone od mężczyzn i mają mniejszy apetyt na ryzyko finansowe[Palameta i inni 2016].
Wiek biologiczny nie zmniejsza zdolności do podejmowania decyzji finansowych,
często zapobiega podejmowaniu spontanicznych decyzji. Z wiekiem rośnie pokonania
formalnych wymogów, dotyczących elektronicznej formy aplikacji oraz komunikacji
w sprawach finansowych [Bangma i inni 2017].
Upływ czasu społecznego powoduje, że jednostka i jej rodzina oraz pokolenie, do
którego ona należy, bogaci się, obrasta majątkiem. Aktualnie w wielu zaawansowanych
gospodarkach rynkowych wyrażana jest publicznie obawa, że kolejne pokolenie będzie
mniej majętne od odchodzącego w dającym się przewidzieć czasie w pełnym cyklu życia tego pokolenia.
Mimo, że wiele osób przekonuje, że pieniądze szczęścia nie dają, to jednak można
równie zasadnie twierdzić, że ci, którym pieniądze nie dają szczęścia, nie umieją ich wydawać, na przykład na cele charytatywne.
Nie można jednak zaprzeczyć, że pokolenie odchodzące posiada na własność nieruchomości mieszkalne i spadkobiorcy mogą liczyć na ok. 200 tys. PLN po tym pokoleniu.
Wszystko to powoduje, że kluczową decyzją życia jest lokalizacja kupowanej na własność nieruchomości mieszkalnej [Zasobność 2017].
Do kluczowych decyzji w pełnym cyklu życia człowieka zalicza się:
·· subiektywne przekonanie o długości własnego życia, nawyki zdrowotne,
·· aspiracje edukacyjne dla siebie i swoich dzieci,
·· stosunek do pracy zawodowej, równowagi między pracą i życiem poza pracą,
·· wybór życiowego partnera,
·· świadome rodzicielstwo [Michael 2016].

Rekomendacje decyzyjne
Rekomendacje decyzyjne dotyczą tego, aby zdać się na działanie innych lub zachowywać autonomię decyzyjną w zakresie finansów. Przeciwstawienie obu stylów podejmowania decyzji przedstawia tabela 1.
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Tabela 1. Przeciwstawienie pasywnego i aktywnego stylu podejmowania decyzji
finansowych
Autonomia finansowa
Systematyczne spłacanie długu na karcie
kredytowej
Oszczędzanie celowe na zakup samochodu
Przestrzeganie buforu płynnościowego
Posługiwanie się kartą obciążeniową
Kredytowanie realnych potrzeb mieszkaniowych

Zależność finansowa
Maksymalne zadłużanie się na karcie kredytowej
Pożyczanie na zakup samochodu
Zerowy bufor na płynność
Używanie kart kredytowych
Zaciąganie kredytu mieszkaniowego
hipotecznego w maksymalnym rozmiarze

Źródło: [McAuley 2009, s. 23].

W języku strategii inwestycyjnych mówi się o odwrocie od aktywnych strategii inwestycyjnych. W to miejsce proponuje się pasywne strategie inwestycyjne, które pozwalają
na bierne poruszanie się w cyklu finansowym, stale do góry na skali bogactwa. Jedną
z form pasywnego inwestowania jest inwestowanie emocjonalne w hobby, na którym
dana osoba zna się doskonale.
Tabela 2 przedstawia segmentację strategii inwestycyjnych stosowanych przez inwestorów indywidualnych. Zaproponowana segmentacja to efekt zastosowania dwóch
kryteriów: na ile inwestowanie odbywa się w ramach zamkniętych lub otwartych funduszy inwestycyjnych oraz na ile oferta inwestycyjna, portfel inwestycyjny ma zindywidualizowany, prywatny charakter, a na ile publiczny, powszechny, skierowany do większości
indywidualnych inwestorów.
Tabela 2. Segmentacja strategii inwestycyjnych inwestorów indywidualnych
Strategia inwestycyjna
Zamknięta
Otwarta

Zindywidualizowana
Private banking
Shadow banking

Powszechna
Underbanked
Unbanked

Źródło: opracowanie własne.

Wykluczeni w dostępie do licencjonowanych pośredników finansowych korzystają
z usług lombardów. Brak jest oficjalnych statystyk o rozmiarach ich usług oraz warunkach cenowych ich świadczenia.
Nowi wykluczeni są przekonani o swoich wysokich kompetencjach finansowych i łatwo stają się ofiarami nieuczciwych praktyk sprzedażowych. Znaczną część niedostatecznie ubankowionych stanowią seniorzy, którzy mają fałszywą świadomość finansową.
Bankowość równoległa stanowi ofertę dla wszystkich tych, którzy ze względów
podatkowych działają w szarej strefie gospodarki. Ich oficjalna kondycja finansowa nie
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pozwala na korzystanie z usług zarezerwowanych dla zamożnych osób, które mogą
mieć apetyt na ryzyko, a więc i zyski nadzwyczajne.
Bankowość dla najzamożniejszych udostępnia innowacje finansowe, które dają dostęp
do szczególnie rentownych operacji na hurtowych rynkach finansowych. Różnica cen na
rynku detalicznym i hurtowym pieniądza jest tak duża, że przyciąga osoby majętne.
Segmentacja rynku finansowego skutkuje tym, że wszelkie uniwersalne strategie inwestycyjne nie zdają egzaminu praktycznego. Sytuacyjna złożoność decyzji powoduje,
że profesjonalne zarządzanie ryzykiem finansowym codzienności jest zawodem wymagającym odpowiedniego przygotowania i wiedzy fachowej.

Decyzje
Decyzja to nielosowe rozstrzygnięcie sytuacji decyzyjnej. Różnego rodzaju decyzje wymagają odmiennej formy prawnej. Dysponowanie nieruchomościami mieszkalnymi wymaga formy notarialnego aktu, pod rygorem nieważności danej transakcji.
Typy decyzji i sytuacji decyzyjnych im towarzyszących przedstawia rysunek 3.
Rysunek 3. Typy decyzji finansowych i ich kontekst

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Harding, Tasciaglu 2017, s. 21].

Nakładanie się świata finansów i intymnych relacji rodzi konflikty i poszukiwanie
wzorców dobrego zachowania się. Kodeks Napoleoński zakładał w Polsce do 1948 r., że
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to mężczyzna wydaje pieniądze, nawet wówczas kiedy są one własnością jego żony. Demokratyzacja finansów, dopuszczenie kobiet i dzieci do współdecydowania w sprawach
finansowych jest zjawiskiem stosunkowo nowym i słabo jeszcze rozpowszechnionym.
Związki partnerskie przez naśladownictwo uczą się wzorców dobrego zachowania
przy podejmowaniu decyzji finansowych. Dostarczycielem tych norm są sieci społeczne
w Internecie.
Charakterystyczną cechą jest uczenie się stosunku do pieniądza w okresie przedwerbalnym. Dzieci, obserwując rodziców, dowiadują się, czym są pieniądze i jakie jest ich
miejsce w realnym życiu.
Ludzie dziedziczą nawyki finansowe od rodziców i uważają, że osiągną sukces w życiu, jeśli w sprawach finansowych będą postępowali tak jak ich rodzice. Zmienność warunków gospodarowania od hiperinflacji do deflacji, od wysokich stóp procentowych do
nominalnie ujemnych stóp procentowych powodują, że dawne strategie inwestycyjne
nie sprawdzają się w nowych warunkach makroekonomicznych.
Odziedziczony po przodkach kult „ojcowizny”, majątku rodzinnego, który ma być
przekazany z pokolenia na pokolenie, powoduje, że powszechnie emerytów uważa się za
ubogich, mimo że nagromadzili znaczące nieruchomości mieszkalne i są ich właścicielami.
Kult własności ziemi i nieruchomości mieszkalnych utrudnia samozatrudnienie
w oparciu na kapitale rodzinnym. Domy są traktowane jako aktywa rzeczowe, a nie aktywa finansowe. Powszechna własność mieszkań powoduje, że rynek pracy jest fragmentaryczny, a pracownicy bardzo mało mobilni.
Pęd do posiadania na własność mieszkania, przeinwestowanie w dziedzinie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych powoduje, że ceny nowych mieszkań systematycznie
rosną, a wynagrodzenia na starcie w życie zawodowe nie pozwalają na zakup mieszkania na rynku wtórnym. Młodzi odkładają decyzję o świadomym rodzicielstwie. Zmniejsza się dzietność w młodych grupach wiekowych. Społeczeństwo się starzeje, wzrasta
presja na zabezpieczenie starości poprzez własność nieruchomości mieszkaniowej.
Błędne koło zatacza kolejny krąg.

Wykonanie
Coraz częściej obserwujemy sytuacje, w których nie podjęto żadnych formalnych decyzji,
a dokonane rozstrzygnięcia są realizowane. Interesariusze dokonują oceny swoich poczynań z punktu widzenia woli życia i oczekiwanej jego jakości.
„Zaufanie jest subiektywnym prawdopodobieństwem osoby A, że osoba B zachowa
się zgodnie z jej oczekiwaniami w imię jej dobrostanu. Zaufanie to stopień, w jakim dobrostan danej osoby zależy od czegoś lub kogoś w ramach poczucia bezpieczeństwa,
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co nie wyklucza możliwości pojawienia się negatywnych następstw podjętych decyzji”
[Joesang, Ismail, Boyd 2007, s. 622].
Rysunek 4 pokazuje grupy czynników mających wpływ na potencjał decyzyjny danego gospodarstwa domowego. Zależy on od trzech grup czynników: kontekstu społeczno-politycznego, w którym są podejmowane i realizowane decyzje, kapitału wiedzy
oraz kondycji finansowej podmiotu podejmującego decyzję.
Rysunek 4. Potencjał decyzyjny

Źródło: opracowanie własne na podstwie [Lichtenberg i in. 2018].

Ważnym elementem kontekstu decyzyjnego jest los globalizacji rynków finansowych. Globalizacja wytwarzania i dystrybucji towarów i usług prowadzi do zaburzeń
w funkcjonowaniu państwa dobrobytu socjalnego, w którym są dokonywane znaczne
transfery od pracujących do niepracujących, od młodych do starych, od bogatych do
biednych oraz od zdrowych do chorych.
Globalizacja narusza historycznie ukształtowany system podatkowy. Swoboda przepływu kapitału prowadzi wprost do konkurencji podatkowej. Wygrywa ten, kto opodatkuje kapitał najniższą stawką. Właściciele kapitału mają swobodę wyboru, gdzie zapłacą
podatek, co pozwala im na unikanie nadmiernego opodatkowania. Również opodatkowanie wysoko opłacanych pracowników najemnych jest utrudnione, ze względu na ich
ruchliwość przestrzenną. W efekcie pracownicy najemni otrzymują wyższe wynagrodzenie za ich oszczędności, ale ich płace i świadczenia społeczne systematycznie spadają. Starzenie się społeczeństw sprzyja utrzymywaniu się zorientowanego na kapitał
państwa socjalnego [Razin, Sadka 2018].
Błędy poznawcze są identyfikowane w ramach finansów behawioralnych. Jednym z nich jest przecenianie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia mało
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prawdopodobnego, a niedocenianie prawdopodobieństwa wystąpienia zjawiska
masowego, dominującego. Należy do nich przecenianie prawdopodobieństwa zgonu
osób w wieku ponad 50 w stosunku do faktycznej długości ich życia [Jackowska 2013].
Błędy poznawcze osób podejmujących kluczowe decyzje finansowe prowadzą do
dysproporcji dochodowych. Jeśli porównamy dochody z pracy najemnej osób o najwyższych i o najniższych dochodach, to średnio statystycznie na przestrzeni ostatnich
50 lat to żyją oni dłużej o 8 lat, gdy są mężczyznami oraz 3,6 lat, gdy są kobietami [Milligan, Schirle 2018].
Ryzyko długowieczności powoduje, że pojawia się nowa luka finansowa późnej
starości. Wyż osiemdziesięciolatków wymaga sfinansowania własności nieruchomości
mieszkalnych [Solarz 2017].

Zakończenie
Każdy umie liczyć tylko swoje pieniądze. Skarb Państwa interesuje jedynie rozmiar luki
podatkowej. Aparat karno-skarbowy nie ingeruje w powstawanie piramid finansowych
tak długo, jak długo nie tworzą one ubytku w poborze podatków. Gospodarstwa domowe nie traktują świadczeń społecznych i emerytalno-rentowych jako własnych pieniędzy,
a więc wymagających dobrego gospodarza. Majątek pozyskany od dziadków jest przepuszczany przez wnuczęta, bo nie został przez nich wypracowany. Podział pieniędzy na
publiczne czyli niczyje i prywatne, a więc moje, bardzo silnie odbija się na kalkulacjach
tego, co jest racjonalne , a co nieracjonalne.
Poznawcze zniekształcenia powstają, bo edukacja finansowa jest prowadzona w interesie dostawców usług finansowych lub Skarbu Państwa. Brak jest całościowej edukacji
finansowej w imieniu i interesie wszystkich interesariuszy systemu finansowego kraju
[Solarz i in. 2018].
Znakomita większość obywateli chętnie przełożyłaby troskę o stan swoich finansów
na barki władz państwowych. Studenci powszechnie uważają, że za wysokość emerytury
odpowiada państwo. Skracają horyzont swoich decyzji finansowych do teraźniejszości.
W cyklu życia wyróżniają jedyne trzy fazy: dzieciństwo i młodość, dojrzałość i starość
utożsamianą z przejściem na emeryturę. Miliony ludzi uwierzyło, że jak przejdzie na emeryturę, to w ciągu roku lub dwóch umrze. Większość kobiet nie zdaje sobie sprawy, że
na emeryturze spędzi ponad 20 lat. Współcześnie trzeba być przygotowanym na późną
starość i zagospodarowanie życia 80 plus.
Rozdźwięk między tym, co wiadomo o demografii i cyklu życia człowieka, a tym, jak
się przedstawia ludziom ich sytuacje decyzyjne, jest ogromny. Ludzi się edukuje, aby byli
powolnymi konsumentami produktów dla nich przygotowanych. Skutecznie wmawia
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się ludziom wyimaginowane potrzeby i pozornie się je zaspakaja. Nieuczciwa sprzedaż
jest plagą dotykającą seniorów. Wyizolowanie jednostek z kontekstu, w którym one
funkcjonują powoduje rozkwit nieuczciwej sprzedaży, wmawiania ludziom, że mają potrzeby, które pogarszają jakość zarządzania ich ryzykiem finansowym dnia codziennego.
W tej sytuacji nanofinanse przywracają ludzką perspektywę podejmowaniu decyzji finansowych. Nanofinanse to wiedza o odpowiedzialnym zarządzaniu ryzykiem finansowym codzienności z perspektywy pełnego cyklu życia mieszkańca ziemi.
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Metarozwój dziecka w środowisku rodzinnym
w kontekście wyzwań współczesnego rynku pracy
Child’s Metadevelopment in Familial Environment in Relation
to the Challenges of Modern Labour Market
Abstract: Contemporary labour market is highly turbulent, dynamic and unpredictable and
for that reason, it faces a broad scope of challenges. Intensity and dynamics of mentioned
elements cause many challenges in relation to early stimulation of various competences and
abilities, which are crucial to decide about the success on labour market. Complexity of a labour market causes the necessity of interdisciplinary attitude towards the processes. It implies
the need to create a concept, inspired with interdisciplinary discourse and social needs – early
stimulation of abilities and skills of children in familial environment – metadevelopment.
The scope of analysis in the article covers search of inspiration in the economic socialization
and upbringing theory from the perspective of labour market, to present the metadevelopment concept and skills of children in familial environment. The mentioned metadevelopment
concept is based on the existing concepts and the authored idea of needs and aspirations of
children support in familial environment. The concept was enhanced by ideas of: M. Montessori
and C. Freinet (especially in relation to the parents’ role in stimulating children’s competences
and skills development) and J. Korczak (in relation to subjectivity and self-governance).
Key words: metadevelopment, family, labour market, skills, competences, children, education

Wprowadzenie
Współczesny rynek pracy cechuje się niezwykłą zmiennością, turbulentnością, dynamiką
i nowymi, często nieprzewidywanymi wyzwaniami. Rozwój nauki, techniki, technologii informacyjnych powoduje powstawanie nowych zawodów, wymagających specjalistycznej
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wiedzy. Intensywność i dynamika wspomnianych procesów stawiają wiele wyzwań w kontekście wczesnego stymulowania wielu różnorodnych kompetencji i umiejętności, których
pułap rozwoju może decydować o sukcesie na rynku pracy.
Podjęcie rozważań na temat współczesnego i potencjalnego rynku pracy, osadzonego w szerokiej perspektywie społecznej, ekonomicznej, humanistycznej i edukacyjnej,
wymaga interdyscyplinarnego postrzegania występujących zjawisk czy prób stworzenia
koncepcji przygotowującej w zakresie kompetencyjnym i umiejętnościowym do jego aktualnych i perspektywicznych wyzwań. Optymalną w tym zakresie może być koncepcja
metarozwoju, odnosząca się do holistycznego ujmowania oraz stymulowania rozwoju
umiejętności i kompetencji dziecka w środowisku rodzinnym, rozpatrywana z perspektywy interdyscyplinarnej, co zapełnia lukę w literaturze i stanie współczesnych badań.
Wymienione poniżej cechy, czyniące rodzinę optymalną w kontekście wspierania, stymulowania, rozwijania kompetencji i umiejętności dzieci, w pewnym stopniu ograniczają
aktywność rodziców, stymulując często orientację na poszukiwanie gotowych profesjonalnych rozwiązań instytucjonalnych. Prawdopodobnie, „przepych” rozwiązań i ofert [Ziółkowski, 2016; Barczyński, Gotwald-Feja, Kowalczyk 2018, ss. 127–137], oddziałuje onieśmielająco,
a to przecież rodzice mają największą możliwość organizowania i stymulowania sytuacji
w naturalny sposób aktywizując potencjał rozwojowy dzieci, inspirując rozwój kompetencji
i umiejętności, poprzez czynne zaangażowanie i uczestnictwo, a nie bierny odbiór.
Metarozwój umożliwiają właściwości środowiska rodzinnego, wynikające z: definicji
[Kowalczyk 2004], pełnionych funkcji [Kawula 1986, s. 100], współwystępowania procesów [Gotwald 2008], ze wzrostu poziomu kultury pedagogicznej [Więckowski 1992; Kowalczyk 2005, ss. 218–226], funkcjonowania w realiach omnichanel [Gotwald-Feja 2016;
Gotwald-Feja, Gregor 2016, ss. 65–77].
W tym kontekście – celem artykułu jest ukazanie koncepcji metarozwoju, osadzonej w interdyscyplinarnej perspektywie. Zastosowano metodę analizy źródeł wtórnych
– studiów literaturowych, których zakres, w przekonaniu autorki, jest optymalnym z perspektywy analizowanego zagadnienia. W treści artykułu w pierwszej kolejności analizie
zostanie poddany interdyscyplinarny kontekst, stanowiący inspirację koncepcji metarozwoju, a w drugiej – proponowana koncepcja.

Metarozwój – inspiracja z perspektywy społecznej
Współczesny rynek pracy jest postrzegany jako niezwykle złożona struktura, składająca się
z wielu segmentów, połączonych różnymi relacjami, związkami i zachodzącymi pomiędzy
nimi procesami, w której zauważa się efekt oddziaływania wielu czynników pochodzących
z gospodarki, jak i wnętrza przedsiębiorstw. Wśród tych pierwszych wymienia się takie jak np.
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utrudnienia rozwoju zatrudnienia, niskoefektywne działanie instytucji wsparcia rynku pracy,
czy niedopasowanie systemu szkolnictwa do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Sytuację
komplikują czynniki mikroekonomiczne – niewłaściwe rozpoznanie potrzeb czy niechęć do
rozwijania umiejętności, podnoszenia kwalifikacji czy szkolenia się [Kocór 2015, ss. 20–21].
Złożoność rynku pracy wzmagają pojawianie się nowoczesnych technologii i proces
globalizacji, determinujące zmianę struktury gospodarczo-społecznej i procesu gospodarowania, a rozwój nowoczesnych technologii, przenikający do wszystkich dziedzin
życia, wymusza radykalne zmiany sposobów produkcji i organizacji życia [Kotlorz 2011,
s. 7], skutkując pojawianiem się nowych zawodów w różnym stopniu wyspecjalizowanych [Chirkowska-Smolak, Grobelny 2015], wymagających specjalistycznej wiedzy,
umiejętności i kompetencji [Oleksa 2015, s. 33]. Wymusza to konieczność permanentnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wymagając coraz większego zaangażowania
emocjonalnego, fizycznego i czasowego w pracę zawodową [Podogrodzka 2011, s. 181].
Analizując rynek pracy, trudno jest rozdzielić sfery ekonomiczną i społeczną. Konsekwencje społeczne odnoszą się do człowieka, doświadczającego sytuacji trudnych,
nad którymi traci kontrolę [Chirkowska-Smolak, Grobelny 2015]. W tym kontekście stan
człowieka współczesnego optymalnie obrazują sformułowania, takie jak: niepewność,
niestabilność i płynność [Chirkowska-Smolak, Grobelny 2015]. Złożoność rynku pracy
i jej konsekwencje w wymiarze indywidualnym i zbiorowym czynią nieodzownym określenie kompetencji, rozpatrywanych jako wiedza, umiejętności, doświadczenie, postawy i gotowość do odnalezienia się oraz aktywności i wypełniania obowiązków [Oleksa 2015, s. 33]. Dlatego eksponuje się rolę kompetencji miękkich, takich jak:
·· przekwaliﬁkowalność i mobilność przestrzenna,
·· znajomość technologii informatycznych i języków obcych,
·· umiejętność funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym,
·· komunikacja interpersonalna i autoprezentacja [Oleksa 2015, s. 33],
·· przedsiębiorczość,
·· ekspresja kulturalna,
·· porozumiewanie się w języku ojczystym i w językach obcych,
·· kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne [Tekst Strategii Lizbońskiej – Posiedzenie Rady Europejskiej w Lizbonie 2000],
·· doskonalenie się, permanentne uczenie się i rozwiązywanie problemów,
·· poszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł;
·· argumentowanie i obrona własnego stanowiska;
·· współdziałanie w grupie;
·· organizacja pracy, opanowanie technik i narzędzi pracy, projektowanie aktywności
i przyjmowanie odpowiedzialności [Żeber-Dzikowska, Olczak 2014, ss. 157–166].
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Analizując literaturę przedmiotu z perspektywy społecznej, można zauważyć trendy ukazujące lukę w zbyt późnej koncentracji na edukowaniu do potrzeb rynku pracy
albo na skutkach niewystarczającego przygotowania do jego wyzwań. Jest to inspiracją dla metarozwoju, którą stanowią zjawiska opisujące złożoność rynku pracy oraz
kompetencje i umiejętności wymieniane jako kluczowe. Ponadto rozważania w kontekście procesu przygotowania do sprostania wyzwaniom rynku pracy podejmuje
się głównie w odniesieniu do młodzieży. Obszarem nieeksplorowanym dostatecznie
jest wiek przedszkolny i wczesnoszkolny, bowiem badacze koncentrują się głównie na
edukacji instytucjonalnej realizowanej na Uniwersytetach Dziecięcych powstających
przy uczelniach [Ziółkowski 2016] oraz w Centrach Nauki i Techniki [Barczyński, Gotwald-Feja, Kowalczyk 2018, ss. 127–137], przy bagatelizowaniu środowiska rodzinnego.

Metarozwój – inspiracja z perspektywy socjalizacji
ekonomicznej
Socjalizacja ekonomiczna obejmuje ogół procesów odnoszących się do wytworzenia systemu wiedzy o gospodarce i nabywania umiejętności rozumienia występujących w niej
zjawisk, zasad, powiązań między elementami, z jednoczesnym nabyciem umiejętności
wykorzystywania ich w realnej rzeczywistości oraz obejmuje całokształt procesów rozwojowych dziecka [Kołodziej 2015, s. 33].
Analizując wyniki badań, można zauważyć, iż oscylują one głównie wokół:
·· pojęcia pieniądza, jego źródła i znaczenia;
·· pojęć: posiadanie i własność;
·· aktywności zawodowej [Goszczyńska, Kołodziej, Trzcińska 2012, s. 19];
·· dysponowania i zarządzania własnymi środami finansowymi;
·· aktywności ekonomicznej dzieci w zakresie pozyskiwania środków ekonomicznych;
·· innych zachowań ekonomicznych [Kołodziej 2015, s. 33].
Odnieść można wrażenie, że jest to niewystarczające ujmowanie zjawiska, bowiem badania przedstawiają skutki danych etapów socjalizacji, nie skupiając się na
niej jako na procesie. Nieliczni szerzej postrzegają proces socjalizacji ekonomicznej,
prezentując niewiele przykładowych metod czy form aktywności albo odnosząc się
do analizy haseł podstawy programowej [Harmacińska, Szmelter].
Niewielu socjalizację ekonomiczną dzieci postrzega z perspektywy inwestycji w kapitał ludzki w ujęciu makro- i mikroekonomicznym, eksponując takie atuty, jak:
·· wprowadzenie dziecka do świata gospodarki,
·· stymulowanie odpowiedzialnego podejmowania decyzji dotyczących: kupowania,
zarządzania karierą, rozwoju aspiracji edukacyjnych i zawodowych,
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·· budowanie odpowiedzialnych postaw konsumenckich [Sobieraj 2013].
Występuje więc koncentrowanie się na wielu aspektach związanych z wprowadzaniem dzieci w świat ekonomii i rynku pracy. Szczególnie odnosi się to do umiejętności
i kompetencji nie tylko w zakresie gospodarowania środkami ekonomicznymi, ale też
powiązania z szerszym kontekstem, w tym przygotowania do wyzwań rynku pracy. Rolę
środowiska rodzinnego dziecka, generalnie w tym nurcie myślenia ogranicza się do dysponowania kieszonkowym itp. Niewątpliwie na podkreślenie zasługują próby wiązania
kompetencji i umiejętności niezbędnych dla rynku pracy z wiekiem dzieci – przedszkolnym, ale w odniesieniu do edukacji zinstytucjonalizowanej. Stanowi to inspirację dla metarozwoju, którą należy rozbudować, przedstawiając istotę, metody i formy aktywności
rodziców wobec dzieci, prowadzące do stymulowania kompetencji i umiejętności wynikających z potrzeb i wyzwań rynku pracy.

Metarozwój – inspiracja z perspektywy nauk o wychowaniu
Analizując kontekst dociekań i studiów, zauważa się kilka cech symptomatycznych: zagrożenia dla wychowania, funkcjonowanie w warunkach zmiennych, kryzys społeczno-gospodarczy, skutkujący przedkładaniem roszczeń nad aspiracjami [Kawula 2003, ss. 25–43], rezultatem których są zjawiska sadomasochizmu, agresji, konformizmu [Tomaszewski 2007,
ss. 103–104].
W dyskursach podnosi się konieczność opracowania nowych strategii dla dzieci
i osób je przygotowujących do współuczestniczenia oraz tworzenia otaczającej rzeczywistości i funkcjonowania w sytuacji zmiennej. Eksponuje się też konieczność przygotowania do podejmowania twórczych przekształceń rzeczywistości w optymalnym kierunku. Eksponuje się stymulowanie takich kompetencji, jak ekspansywność, twórczość,
odpowiedzialność, intencjonalność w wychodzeniu poza stan posiadany i dostarczone
informacje [Kozielecki 1987].
Poddaje się analizie i transpozycji na współczesną myśl i praktykę pedagogiczną,
poglądy autorów, czerpiąc z nich inspirację w kontekście opracowywania optymalnych
wobec wyzwań „chwili” strategii wychowawczych [Śliwerski 2004]. Niemniej dotyczy to
edukacji zinstytucjonalizowanej, z niewielkim przełożeniem na rodzinę. Stało się to impulsem do zaproponowania koncepcji metarozwoju, o charakterze edukacji wyprzedzającej,
odnoszącej się do stymulowania kluczowych umiejętności i kompetencji dzieci w środowisku rodzinnym, dla odniesienia przez nie sukcesu na rynku pracy. Z perspektywy teorii wychowania koncepcja ta stanowi rozwinięcie koncepcji wsparcia potrzeb i aspiracji
dzieci [Kowalczyk 2001] o poglądy M. Montessori [Berg 2007], C. Freineta [Smolińska 1994]
i J. Korczaka [Śliwerski 2004]. Rozwinięto koncepcję wspierania potrzeb i aspiracji dzieci,
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z uwagi na pojmowanie jej jako interakcji pomiędzy rodzicami i dziećmi, opartej na podmiotowości, kreatywności i racjonalności emancypacyjnej [Kowalczyk 2004]. Wzbogacono ją o wybrane założenia M. Montessori, kierując się poglądami autorki, iż pierwszym
i najważniejszym pedagogiem dla dziecka jest rodzic, który przyczynia się do rozwoju
umiejętności i kompetencji, zapobiegając powstawaniu cech, mogących stanowić przeszkodę na drodze do osiągnięcia sukcesu [Berg 2007]. Przeniesiono na grunt środowiska
rodzinnego poglądy C. Freineta w zakresie wszechstronnego stymulowania rozwoju
dziecka, przy respektowaniu jego potrzeb, podmiotowości, możliwości i indywidualizmu,
poprzez stosowanie różnych form ekspresji [Smolińska 1994]. Osadzono ją w myśli J. Korczaka, w kontekście idei partnerstwa, podmiotowości i samorządowości [Śliwerski 2004].

Metarozwój – istota, metody i formy a wyzwania
rynku pracy
Istotną rolę w stymulowaniu kompetencji i umiejętności dzieci niezbędnych na aktualnym
i potencjalnym rynku pracy odgrywa rodzina, stanowiąca podstawową płaszczyznę zaspokajania potrzeb, umożliwiająca osiągnięcie satysfakcji, dająca poczucie bezpieczeństwa
oraz zapewniająca równowagę emocjonalną. Jej cechami symptomatycznymi są wprowadzenie dziecka w świat wartości kulturowych, społecznych, duchowych, artystycznych,
estetycznych, stymulowanie potrzeb i postaw społecznych, emocjonalnych, kulturalnych,
motywacyjnych oraz przyjmowanie ról społecznych. Podejmowane przez rodziców różnorodne działania stanowią dla dziecka źródło informacji, co może zaowocować rozwojem
różnych umiejętności i kompetencji [Tomaszewski 1984], bowiem zadaniem wychowania
jest pomóc orientować się w chaosie i odnaleźć wartości, stanowiące oparcie dla nowych
poczynań [Radlińska 1961, s. 24]. Tak więc metarozwój w środowisku rodzinnym jest ważny
w kontekście realiów i perspektyw rynku pracy, cechującego się niepewnością, nieprzewidywalnością, mogącymi skutkować zagubieniem, lękiem i frustracją.
Idea metarozwoju znajduje się w opozycji do założeń pedagogiki tradycyjnej poddawanej krytyce [Bińczycka 2005, s. 12]. Można ją rozpatrywać natomiast w kontekście założeń Nowego Wychowania, współczesnych systemów wychowania, ujmujących człowieka jako osobę [Kunowski 2004, ss. 87–88]. Nawiązuje ona do ideologii wychowania
[Hejnicka-Bezwińska 1989, ss. 115–117] – romantycznej, eksponującej ujawnianie wrodzonych możliwości (samorozwój, samoaktualizacja), w której zadaniem jest ochrona
wewnętrznego „ja”, poprzez stwarzanie warunków do rozwoju „ja”. Można ją odnieść do
ideologii transmisji kulturowej, postulującej tworzenie bezkonfliktowego środowiska,
jak i ideologii progresywnej, koncentrującej się na pomocy wychowankowi w osiąganiu
wyższych stadiów wszechstronnego rozwoju.
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Koncepcja metarozwoju jest osadzona w antypedagogicznej koncepcji człowieka
[Śliwerski 2004], zakładającej, że człowiek wspierany w dzieciństwie potrafi sam jako
osoba dorosła przetrzymać presję innych ludzi, oraz w postulatach psychologii i pedagogiki humanistycznej [Łobocki 1992] czy pedagogiki antyautorytarnej, postulujących
m.in.: stymulowanie rozwojem dzieci poprzez dobieranie efektywnych form.
Nawiązuje ona do idei personalizmu [Kowalczyk 2002], zakładającej budzenie w człowieku tego, co ludzkie czy racjonalności emancypacyjnej [Kwaśnica 2007], upatrującej celu w rozwoju (samorealizacja), a aktywności – w organizowaniu sytuacji sprzyjających rozwojowi.
Metarozwój dziecka w środowisku rodzinnym jest zatem rodzajem interakcji pomiędzy rodzicami i dziećmi, przejawiającej się podejmowaniem przez rodziców działań
wychowawczych (charakteryzujących się kreatywnością, opartych na porozumiewaniu i wzajemnym odczuwaniu [Kowalczyk 2004], które stymulują rozwój kompetencji
i umiejętności dla aktualnego i potencjalnego rynku pracy.
Istotną rolę w kontekście działań odgrywa komunikacja pomiędzy rodzicami i dziećmi, cechująca się facylitacją, akceptacją, autentyzmem i empatią, z jednoczesnym oparciem stosunków wychowawczych na wzajemnym poszanowaniu potrzeb, miłości, odpowiedzialności, z jednoczesnym rozwijaniem możliwości twórczych [Brühlmeier 2012;
Gloton, Clero 1988, s. 70; Więckowski 1999].
Tak więc aktywność rodziców w koncepcji metarozwoju, uwzględniająca wymieniane dotychczas przesłanki, jest adekwatna do współczesnych nurtów teorii wychowania,
kompetencji nieodzownych na aktualnym i potencjalnym rynku pracy, założeń i kierunków socjalizacji ekonomicznej oraz praktyki wychowawczej, z uwagi na interdyscyplinarną wielowymiarowość, odnoszącą się do takich elementów, jak: indywidualizacja,
empiryzm, kreatywność, adekwatność do rozwoju, poznawczość, holizm, prospołeczność, stymulowanie.
O skuteczności metarozwoju w rodzinie decydują następujące elementy: więź emocjonalna w rodzinie, znajomość własnego dziecka, atmosfera panująca w domu rodzinnym, partnerski stosunek do dziecka, przyjęcie postawy kreatywnej, bogacenie środowiska informacyjnego dziecka.
W kontekście przytoczonych elementów i literatury przedmiotu [Kowalczyk 2001,
2004, 2005], metarozwój powinien być urzeczywistniany poprzez stosowanie następujących metod wychowania:
·· inspirowanie – czyli pobudzanie i wyzwalanie u dziecka inspiracji oraz dawanie
impulsu do podejmowania zadań, przyczyniających się do wszechstronnego rozwoju
umiejętności i kompetencji;
·· dyskutowanie – rozumiane jako wymiana zdań pomiędzy rodzicami i dziećmi, mająca na celu ukazywanie wartości i możliwości, prowadząca do wspólnego wypracowania
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rozwiązań, przyczyniających się do stymulowania potencjału umiejętności i kompetencji dziecka;
·· wyjaśnianie – polegające na przybliżaniu, interpretowaniu i objaśnianiu przez rodziców pewnych faktów, zjawisk, w kontekście ukazywania kierunków rozwoju umiejętności i kompetencji dzieci;
·· działanie przykładem – rozumiane jako ukazanie przez rodziców dziecku własnych
aspiracji i sposobów ich realizacji dzięki posiadanym umiejętnościom i kompetencjom;
·· bogacenie zasobu informacji − rozumiane jako powiększanie zasobu wiedzy,
umiejętności i kompetencji dziecka poprzez organizowanie sytuacji wychowawczych,
prowadzących do nabywania przez wychowanka nowych doświadczeń, przy jednoczesnym dostarczaniu dziecku różnorodnych informacji werbalnych i pozawerbalnych
oraz stwarzaniu dziecku warunków do ich samodzielnego poszukiwania;
·· wyrażanie aprobaty i stymulowanie − czyli wyrażanie przez rodziców akceptacji,
uznania, pochwały dla efektów aktywności dziecka, przy jednoczesnym wzmacnianiu
jego motywacji do osiągania wyższego pułapu rozwoju umiejętności i kompetencji;
·· wyrażanie dezaprobaty − rozumiane nie jako forma karania, lecz ustosunkowywanie się do rodzajów, sposobów, kierunków i form aktywności dziecka, poprzez wymianę poglądów i doświadczeń przy podejmowaniu oraz wytyczaniu działań;
·· ukierunkowanie przy podejmowaniu zadań − jego celem jest wsparcie rodziców
w wyznaczaniu sobie przez dziecko zadań oraz pomoc w nadawaniu kierunku lub linii
postępowania w czasie ich realizacji.
Kolejną istotną kwestią są formy aktywności dzieci prowadzące do metarozwoju,
których priorytetem jest wykorzystanie naturalnego potencjału, zapału, zainteresowań
i pragnienia spontanicznej pracy dziecięcej – będących właściwościami rozwojowymi
dla dzieci w przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Dla optymalnego zobrazowania zaprezentowane zostaną w kolejności: kluczowe umiejętności, formy ich osiągania,
inne kompetencje towarzyszące, określone jako „efekt”.
·· Przekwaliﬁkowalność i odporność na porażki (ang. resilience) – spontaniczne reagowanie na emocje, pod wpływem różnych aktywności; wzbudzanie zainteresowań
pracą i pasjami rodziców; aktywizowanie przez wspólne prace; korzystanie z aplikacji
Positive Penguins. Efekt – dostarczanie informacji o otaczającej rzeczywistości, doskonalenie się, elastyczne reagowanie na zmiany, poszukiwanie nowych rozwiązań.
·· Mobilność przestrzenna – wycieczki; nocowanie poza domem rodzinnym; umożliwienie nocowania w szkole czy w „zielonych szkołach”. Efekt – naturalne postrzeganie mobilności, stymulowanie rozwoju poznawczego (badania i eksperymentowania
w warunkach naturalnych) oraz społecznego poprzez przebywanie w innym miejscu,
grupie, środowisku.
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·· Komunikacja interpersonalna – stymulowanie kompetencji ustnych, np. zabawa
w „Radio” – dialog (prowadzony w języku ojczystym i obcym przy wykorzystaniu
technologii); zabawy tematyczne w: „Mini konferencje”, „Występy”, „Szkołę”, „Przedsiębiorstwo”, „Narady”, „Debaty”; uatrakcyjnione czytanie (wspólne, indywidualne,
wybranych fragmentów i dowolnej literatury, w formie dramy, czytania wrażeniowego, zza kotary, ze zmienianą modulacją i intonacją głosu). Efekt – kompetencje ustne
w zakresie mediacji, negocjacji, dyskusji, wystąpień oraz dzięki imitowaniu sytuacji
zabawowych – rozwój umiejętności zawodowych, inspirowanie potrzeby zdobywania wiedzy. Stymulowanie kompetencji pisemnych, np. pisemna pomiędzy rodzicami i dziećmi w przypadku trudnych tematów czy zawierania kontraktów; „Tablica
ogłoszeń z Magią słów grzecznościowych”; swobodne dyktando – zabawa z ortografią (naprzemienne wybieranie treści dyktanda przez dzieci i rodziców oraz wspólne
pisanie). Efekt – umiejętność redagowania różnych typów korespondencji pisemnej,
przygotowywanie wystąpień publicznych, negocjacje, panowanie nad emocjami,
rozwój kompetencji poszukiwawczych, czytelniczych i ortograficznych.
·· Autoprezentacja – zachęcanie dziecka do wyrażania własnych opinii i podejmowania decyzji oraz wyciągania wniosków z doświadczeń; docenianie każdego sukcesu
dziecka; wspólne świętowanie sukcesu. Efekt – wzmocnienie pewności siebie, wiary
we własne siły, możliwości i pomysły, podejmowanie ryzyka i dostrzeganie szans.
·· Zdolność uczenia się – organizowanie sytuacji sprzyjających uczeniu się i badaniu;
wspólne majsterkowanie, tworzenie, działanie, spędzanie czasu wolnego i uprawianie
różnych zainteresowań, odbywanie spacerów czy wycieczek. Efekt – stymulowanie aktywności w samodzielnym dochodzeniu do wiedzy.
·· Kompetencje interpersonalne, międzykulturowe i społeczne – uczestnictwo
w ważnych wydarzeniach lub zabawowo aranżowanych sytuacjach. Efekt – rozwijanie
postaw akceptacji, autentyzmu, empatii i tolerancji, budowanie pozytywnych relacji,
poprzez dostarczenie wzorców postępowania, stymulowanie wyrażania opinii, emocji, argumentowania, obrony własnego zdania, współpracy i porozumiewania się, dostarczanie wzorców etykiety w sytuacjach publicznych.
·· Kompetencje obywatelskie – zachęcanie dzieci do pomocy w sąsiedztwie, osobom starszym, rodzeństwu, rodzicom; budzenie wrażliwości i dostarczanie wzorców w działalności wolontariackiej i społecznej; wspólne opracowanie kodeksu
życzliwego człowieka; zwizualizowanie działań poprzez ekspresję plastyczną, np.
stworzenie „kuli śniegowej dobrych uczynków”; włączanie dzieci do dyskusji nad
np. budżetem obywatelskim; wykorzystanie aplikacji crowdfundingowej. Efekt –
zrozumienie sensu społecznej odpowiedzialności biznesu w wymiarze zbiorowym
i indywidualnym.
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·· Przedsiębiorczość – umożliwienie dokonywania swobodnych wyborów; ponoszenie odpowiedzialności za podejmowane działania; dysponowanie i zarządzanie
własnymi środami finansowymi; oszczędzanie; dostarczanie wzorców zachowań;
redukowanie nawyków zabierających czas np. mobilnych gadżetów; wdrażanie do
samooceny, analizy sytuacji trudnej i projektowanie rozwiązań np. planowanie zakupów, wypoczynku; imitowanie sytuacji „Spółdzielnia rodzinna”, „Handel wymienny”,
„Tworzenie przedsiębiorstwa” (opis firmy, analiza finansowa, reklama, biznesplan, zakup, sprzedaż). Efekt – umiejętność planowania wydatków i dochodów i ponoszenie
odpowiedzialności.
·· Kompetencje matematyczne – wykorzystanie okazji edukacyjnych; gospodarowanie wydatkami; przeliczanie pieniędzy, odmierzanie miejsc sadzenia roślin; obliczanie
metrażu paneli; matematyczne domino i gry na tablecie, karty z działaniami. Efekt –
zabawowe wprowadzenie w świat matematyki, doskonalenie umiejętności matematycznych, łączenie teorii z praktyką.
·· Permanentne uczenie się – rozwiązywanie problemów; budzenie aktywności poznawczej, badawczej, eksperymentowania; korzystanie z ofert centrów nauki, poszukiwanie informacji. Efekt – stymulowanie zainteresowań dzieci, zachęcanie do ich podtrzymywania i dostarczanie bodźców do poszukiwania informacji.
·· Sprawstwo, odpowiedzialność, obowiązkowość, organizacja życia – włączanie
do wzajemnej pomocy w relacjach rodzice–dzieci, dzieci–dzieci, dyżury; planowanie
organizacji tygodnia; przydzielanie zadań z oczekiwaniem ponoszenia odpowiedzialności; nadawanie zabawnych nazw dla „dyżurnych”, np. relaksowy (pomysłodawca
spędzania czasu wolnego).
·· Inne kompetencje – sprawności, których kryteria zdobywania mogą być wspólnie
ustalane przez rodziców i dzieci, np. Terapeuta, Poszukiwacz skarbów i in. Efekt –stymulowanie kompetencji, pojawiających się w wyniku przemian i wyzwań rynku pracy
albo wzmacnianie zauważonej fascynacji dziecka.

Uwagi końcowe
Koncepcja metarozwoju, zainspirowana interdyscyplinarnymi dociekaniami, stymulująca kompetencje i umiejętności dziecka w środowisku rodzinnym, wobec wyzwań rynku
pracy, niewątpliwie nie rozwiązuje tego złożonego i dynamicznego przedmiotu analiz
naukowych. Możliwym jest, że zainspiruje ona do sformułowania kolejnych problemów
czy innego ujmowania występujących zjawisk i procesów.
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Wykorzystanie systemów informatycznych
w kształceniu studentów kierunków logistycznych –
stan i możliwości rozwoju
The Use of Information Systems in the Education of Students
of Logistics Specialization – Condition and Development
Possibilities
Abstract: The level and content of education programs affect market needs. Therefore, it
is important to adjust the training program on logistics of universities to the needs of enterprises. The article presents the state and prospects of development at universities in the
field of education of logistics. Selected programs dedicated to logistics training are presented with an indication of their benefits in this paper.
Key words: IT systems in logistics, higher education, logistics specialization

Wprowadzenie
Zmiany zachodzące w gospodarce, globalizacja i wzrost informatyzacji wymuszają zmiany
w zakresie edukacji studentów. Mają one także wpływ na edukację w szkolnictwie wyższym. Obecnie coraz to większą wagę przywiązuje się do praktycznych aspektów edukacji.
Tendencja ta uwidacznia się również we współpracy nauki i biznesu. Logistyka jest jednym
z szybko rozwijających się obszarów w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw. Jest to
również jeden z najbardziej pożądanych kierunków wybieranych przez przyszłych studentów. Zmiany, jakie dokonują się w obszarze logistyki, wpływają bezpośrednio na treści
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kształcenia na wyższych uczelniach. Wymogi stawiane przed potencjalnym pracownikiem
są coraz większe, a sprostanie im wpływa na włączanie do programu kształcenia kierunków
logistyka systemów informatycznych, które pomogą wejść na rynek potencjalnym pracownikom. Dlatego też coraz więcej uczelni wyższych wykorzystuje systemy i oprogramowanie informatyczne stosowane w obszarach logistyki do kształcenia studentów.
W przedsiębiorstwach sprzedających oprogramowanie dla logistyki coraz częściej
tworzy się wersje edukacyjne programów, które stanowią odpowiedź na wyzwania rynku
w zakresie edukacji, a poza tym uzupełniają program kształcenia na uczelniach wyższych.
W artykule przedstawiono stan i perspektywy rozwoju kierunku logistyka oraz analizę
wykorzystania systemów informatycznych w edukacji logistyki w szkolnictwie wyższym.
Artykuł ma charakter literaturowo-empiryczny i został opracowany na podstawie analizy
danych statystycznych, badań ankietowych oraz wywiadów skategoryzowanych.

Obecny stan i perspektywy rozwoju kierunku logistyka
w szkolnictwie wyższym
Logistyka nie występowała i nadal nie występuje jako osobna dyscyplina naukowa. Według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych logistyka
mieści się w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,
ekonomii i finansów.
Kształcenie na kierunku logistyka w uczelniach odbywa się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
lub praktycznym oraz na studiach podyplomowych. Absolwenci studiów pierwszego
stopnia na kierunku logistyka uzyskują tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata (w zależności od osiągniętych efektów kształcenia), a absolwenci studiów drugiego stopnia
tytuł zawodowy magistra. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych.
Absolwent licencjackich studiów pierwszego stopnia osiąga efekty na poziomie 6
Polskiej Ramy Kwalifikacji drugiego stopnia. Absolwent inżynierskich studiów pierwszego stopnia osiąga efekty na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji drugiego stopnia
poszerzone o kompetencje inżynierskie. Absolwent studiów drugiego stopnia osiąga
efekty na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji drugiego stopnia. Natomiast w przypadku studiów podyplomowych, które trwają nie krócej niż dwa semestry, uczelnia obowiązana jest do określenia efektów kształcenia, uwzględniając ogólne charakterystyki
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 i 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji, oraz do
określenia sposobu ich weryfikowania i dokumentowania.
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Wzrost liczby przedsiębiorstw z branży TSL (transport – spedycja – logistyka) możemy zaobserwować zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, a zawód logistyka to wciąż
zawód pożądany i deficytowy. Odpowiedzią na potrzeby rynku powinna być oferta
kształcenia w szkołach wyższych dla przyszłych logistyków. W celu przeprowadzenia
analizy rynku szkolnictwa wyższego wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym (POLON).
W roku akademickim 2017/2018 według danych z systemu [POLON 2018] kształcenie na kierunku logistyka oferowały 62 szkoły wyższe, co stanowiło około 15,7% ogólnej liczby uczelni w Polsce. Kierunek logistyka stanowi ofertę głównie wydziałów ekonomicznych i technicznych na 20 uniwersytetach, 8 politechnikach, w 7 akademiach
i 27 szkołach wyższych (rys. 1).
Rysunek 1. Oferta kierunku logistyka w podziale na rodzaj uczelni

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu POLON.

Spośród uczelni, które w swojej ofercie mają kierunek logistyka, 64,52% stanowią uczelnie publiczne, a 35,48% niepubliczne (głównie niepaństwowe szkoły wyższe i akademie);
wszystkie mają w ofercie studia pierwszego stopnia, a 40,32% studia drugiego stopnia.
Jak wynika z rysunku 2, liczba studentów kierunku logistyka wzrosła z 32 940 w roku
akademickim 2014/2015 do 35 964 w roku akademickim 2017/2018, mimo że w ciągu
ostatnich 10 lat liczba studentów systematycznie się zmniejsza, z 1937,4 tys. osób w roku
akademickim 2007/2008 do 1291,9 tys. obecnie [GUS 2018]. Studenci kierunku logistyka
stanowią 2,78% studentów ogółem.
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Rysunek 2. Liczba studentów kierunku logistyka w latach 2014–2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W latach 2014–2018 nastąpił wzrost liczby studiujących kobiet na kierunku logistyka,
zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych (tabela 1).
Tabela 1. Liczba studentów kierunku logistyka w latach 2014–2018 w podziale na
studia stacjonarne i niestacjonarne oraz płeć studenta
Na studiach
Rok akademicki

Ogółem

W tym
kobiety

Stacjonarnych

Niestacjonarnych

Ogółem

W tym
Kobiety

Ogółem

W tym
kobiety

2017/2018

35 964

13 606

17 389

7 198

18 575

6 408

2016/2017

35 406

13 150

16 642

6 866

18 764

6 284

2015/2016

31 593

11 599

14 151

5 885

17 442

5 714

2014/2015

32 940

11 623

15 215

6 130

17 725

5 493

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Liczba absolwentów studiów wyższych spada od 2011 roku [GUS 2018], jednak
w przypadku kierunku logistyka zauważamy wzrost liczby absolwentów zarówno na
studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych (rys. 3).
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Rysunek 3. Liczba absolwentów kierunku logistyka w latach 2014–2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W roku akademickim 2014/2015 było 5855 absolwentów kierunku logistyka (w tym
44% na studiach niestacjonarnych), a w roku akademickim 2017/2018 – 7575 absolwentów (w tym 55% na studiach niestacjonarnych) – tabela 2.
Tabela 2. Liczba absolwentów kierunku logistyka w latach 2014–2018 w podziale
na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz płeć absolwenta
Na studiach
Rok akademicki

Ogółem

W tym
kobiety

Stacjonarnych

Niestacjonarnych

Ogółem

W tym
kobiety

Ogółem

W tym
kobiety

2017/2018

7575

3152

3411

1645

4164

1507

2016/2017

7062

2922

3434

1553

3628

1369

2015/2016

6068

2395

3013

1380

3055

1015

2014/2015

5855

2278

3276

1448

2579

830

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Po przeprowadzeniu analizy danych statystycznych możemy stwierdzić, że pomimo niżu demograficznego, a co za tym idzie, trendu spadkowego w liczbie studentów
i absolwentów w Polsce, kierunek logistyka odnotowuje wzrost, co oznacza, że stanowi
atrakcyjną ofertę dla studenta. Wzrost liczby studentów i absolwentów dotyczy zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.
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Wybrane systemy informatyczne w kształceniu studentów
uczelni wyższych na kierunku logistyka
Pojęciu logistyki poświęcono wiele omówień w literaturze przedmiotu. Praktyczne podejście do logistyki wiąże się z licznymi procesami i działaniami, które są podejmowane
w przedsiębiorstwach. „Logistyka jest procesem planowania, realizacji i kontrolowania
sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji,
wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta” [Coyle, Bardi, Langley 2002, ss. 51–52]. Dla
sprawnej realizacji niniejszych procesów, zwłaszcza przepływu informacji, istotne są systemy informatyczne, bardzo szeroko wykorzystywane we wszystkich procesach logistycznych: transporcie, obsłudze klienta, magazynowaniu, sterowaniu zapasami, zaopatrzeniu,
projektowaniu procesów logistycznych itd. W ramach logistyki możemy zidentyfikować
cztery główne filary: technikę, informatykę, ekonomię, zarządzanie [Zielecki 2013, s. 235].
To one stanowią podstawę oraz warunkują prawidłowe funkcjonowanie logistyki. Jednym
z nich jest informatyka, która w znacznym stopniu przyczynia się do efektywnego przepływu informacji, a przede wszystkim usprawnienia realizacji poszczególnych procesów.
Można też mówić o usługach e-logistyki, które za pomocą Internetu wspomagają
systemy informatyczne w branży TSL. Obsługują one elektroniczną wymianę danych,
integrują procesy planowania i bieżącej kontroli [Śliwczyński 2009, s. 423]. Sam system
informatyczny jest definiowany jako „zbiór procedur przetwarzania (programów), baz
danych oraz urządzeń do przetwarzania tworzący formalną, w pełni zdefiniowaną całość służącą do przechowywania i przetwarzania informacji” [Fertsch 2006, s. 193].
Komputerowe wspomaganie procesów logistycznych, a co się z tym wiąże – możliwość
automatycznego komunikowania się i negocjowania warunków transakcji, zwiększa elastyczność i dynamikę w łańcuchach dostaw [Witkowski 2010, s. 101]. Tak więc systemy
informatyczne oddziałują na funkcjonowanie nie tylko poszczególnych firm, ale będą
miały także odzwierciedlenie w funkcjonowaniu łańcuchów, a nawet sieci logistycznych.
Z uwagi na wymogi rynku, zmieniające się otoczenie, rozwój technologii występują zmiany w sposobie realizacji funkcji logistyki w przedsiębiorstwach. Największy wpływ na to mają
właśnie systemy informatyczne, które warunkują i usprawniają większość procesów zachodzących w obrębie logistyki. Dlatego istotne wydaje się zapoznanie potencjalnych pracowników logistyki – studentów wyższych uczelni, z oprogramowaniem funkcjonującym na rynku.
Wiele firm udostępnia swoje oprogramowanie do edukacji studentów uczelni wyższych. Część z tych działań jest komercyjna. Znaczna część firm przekazuje otwarty dostęp do swoich produktów, dostrzegając w tym korzyści. Studenci, którzy mają szansę
zapoznać się z oprogramowaniem, są lepiej przygotowani do pracy i wejścia na rynek
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pracy. Poniżej przedstawiono wybrane programy wykorzystywane w edukacji studentów. Należy zaznaczyć, że programy te w swoich grupach wykazują się podobną funkcjonalnością i sposobem użytkowania i to od danej organizacji zależy, jakiej firmy produkt
wybiorą, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Użytkownik, zapoznając się z oprogramowaniem z tej samej grupy produktów, może łatwo zapoznać się z oprogramowaniem
firmy konkurencyjnej. Poniżej zaprezentowano oprogramowanie, które jest wykorzystywane w programach kształcenia kierunków logistyki na uczelniach wyższych.

Systemy do symulacji procesów logistycznych
Jednym z systemów wykorzystywanych do symulacji procesów logistycznych jest program FlexSim. Pozwala on na intuicyjne odwzorowanie oraz optymalizację zaawansowanych procesów zachodzących w analizowanej branży. Obszar produkcji, logistyki
oraz usług to pola najczęściej wspierane przez rozwiązanie do symulacji FlexSim. Narzędzie to jest równocześnie przyjazne użytkownikom (wystarczy kilka chwil, by zbudować
pierwszy model) oraz posiada zaawansowane mechanizmy symulacji i optymalizacji,
które pozwalają uzyskać zaskakujące rezultaty [http://flexsim.pl/flexsim/]. Oprogramowanie to pozwala na symulację procesów logistycznych związanych z produkcją, transportem, magazynowaniem itd. Jego dużym atutem jest interfejs użytkownika oraz możliwość symulacji procesów w 3D. Na rysunku poniżej przedstawiono proces symulacji
w programie FlexSim (rys. 4).
Rysunek 4. Proces symulacji w programie Flexsim

Źródło: opracowanie własne.
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Jednym z atutów tego oprogramowania są statystyki, które wskazują na realizację danego procesu. Dzięki wykorzystaniu pomiaru efektywności poszczególnych procesów można
zidentyfikować między innymi wąskie gardła procesu produkcyjnego czy logistycznego.

Systemy do zarządzania transportem i spedycją
Systemów do zarządzania transportem i spedycją jest bardzo dużo. Jednym z nich jest
program interLAN SPEED służący do zarządzania flotą samochodową. Moduł drobnicowy systemu interLAN SPEED to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające sprawną
obsługę przesyłek zarówno w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym. Dzięki swojej
elastycznej budowie oprogramowanie jest wykorzystywane przez małe spedycje i firmy
transportowe posiadające partnerów zagranicznych i pojedyncze lokalizacje w kraju, jak
również duże sieci drobnicowe o złożonej strukturze, z kilkoma głównymi magazynami
i wieloma oddziałami dystrybucyjnymi [http://www.interlan.pl/]. Poniżej przedstawiony
został interfejs programu interLAN SPEED.
Rysunek 5. Moduł spedycja w programie interLAN SPEED

Źródło: [https://www.netpolska].

W procesie spedycji wykorzystywane są również giełdy transportowe. Jest to swoista „tablica ogłoszeń”, na której można wystawiać ładunki do przewozy, propozycję
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transportu, magazynowania. Z drugiej strony oferent może poszukiwać wymienionych
usług. Giełdy transportowe w ostatnich latach zyskały dużą popularność i stanowią podstawę funkcjonowania firm w branży TSL. „Dziś elektroniczna giełda transportowa to:
funkcjonalne pakiety oprogramowania realizujące ważne dla uczestników zadania. Odpowiednie komunikatory, programy do planowania trasy, możliwości śledzenia pojazdu,
pakiety bezpieczeństwa, usługi windykacji, to niektóre z wielu modułów, które stale się
rozwijają” [Sosnowski, Nowakowski 2015, s. 47].
Najpopularniejsze giełdy to Trans.eu oraz TimoCom. Różnią się one interfejsem,
ceną, bezpieczeństwem, ale sposób obsługi i przejrzystość są bardzo podobne. Ponadto dziś giełdy oferują swoim klientom wiele więcej funkcjonalności, m.in. weryfikację oferentów, pomoc prawną, mapy, oferty przetargów. Jest to jedno z oprogramowań udostępnianych uczelniom wyższym bez opłat. Właściciele firm oferujących
to oprogramowanie docenili możliwości kształcenia przyszłych logistyków i zapoznania ich ze swoim oprogramowaniem, postrzegając to jako atut przyszłych logistyków na rynku pracy. Na rysunkach poniżej przedstawiono wybrane funkcje giełd
transportowych.
Rysunek 6. Giełda transportowa TimoCom – zestawienie frachty

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 7. Giełda transportowa Trans.eu – zestawienie ofert

Źródło: [dlafirmy].

Na rynku europejskim działa ponad 100 giełd transportowych. Są one dedykowane
dla poszczególnych kierunków. Dwie wskazane powyżej są najpopularniejsze w Polsce
i większość firm transportowo-spedycyjnych posiada co najmniej jedną z nich, a duży
odsetek obydwie. Stąd też możliwość pracy ze studentami na tymże oprogramowaniu
wydaje się bardzo cenna.

Systemy do planowania materiałowego
Oprogramowanie klasy ERP wydaje się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania dużych przedsiębiorstw w dzisiejszych czasach. Obecnie na rynku wiele firm oferuje swoje
autorskie programy służące planowaniu materiałowemu. Są one bardzo efektywne, ale
również dosyć drogie. Ich funkcje opierają się na zleceniach produkcyjnych i realizacji
całych procesów produkcyjnych, sterowania zapasami, zaopatrzenia, magazynowania,
transportu, księgowości, kadr, zarządzania informacją i dokumentami, zarządzania relacjami z klientem itd. Moduły w programach klasy ERP zależą tylko od potrzeb danej
organizacji. Z uwagi na liczbę programów dedykowanych planowaniu materiałowemu
odstąpiono od opisu konkretnego programu.
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W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie omawianych programów z uwzględnieniem liczby uczelni wyższych, które je wykorzystują (rys. 8).

Rysunek 8. Zestawienie liczby uczelni wyższych wykorzystujących wybrane
oprogramowanie dla logistyki

Nazwa
oprogramowania

Logotyp

Liczba uczelni
wykorzystujących
oprogramowanie

Liczba uczelni
kształcących
na kierunku
logistyka

Procent uczelni
wykorzystujących
dane
oprogramowanie

Systemy do symulacji procesów logistycznych

Flexsim

22

62

35%

Oprogramowanie wykorzystywane jest przez 22 uczelnie, w tym przez 26 wydziałów. Oprogramowanie
wykorzystywane jest w programach kształcenia na kierunkach m.in. logistyka, inżynieria produkcji, dlatego
też nie można dokładnie stwierdzić, jaki procent uczelni kształcących na kierunku logistyka, wykorzystuje to
oprogramowanie. Należy również podkreślić, iż cieszy się ono coraz większą popularnością, gdyż przyrost
wynosi 37,5% w stosunku do roku ubiegłego.
Systemy do zarządzania transportem i spedycją

interLAN SPEED

10

62

16%

Trans.eu

33

62

53%

Systemy do planowania materiałowego
proALPHA

2

62

3%

abasERP

2

62

2%

Powyżej wymieniono tylko kilka programów. Należy podkreślić, że wykorzystanie w szkolnictwie wyższym
programów firmy proALPHA oraz abasERP jest dużo wyższe, ale dotyczy to kształcenia na uczelniach
niemieckich. Są to programy niemieckie, w związku z czym ich wykorzystanie jest dużo wyższe w niemieckim
systemie kształcenia.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z poszczególnych firm.
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Analiza wykorzystania poszczególnych programów pokazuje, iż prawie połowa
uczelni wyższych kształcących na kierunkach logistycznych wykorzystuje tylko to zaproponowane w artykule oprogramowanie. Z uwagi na brak dostępu do informacji
i tworzenia statystyk przez poszczególne firmy oferujące oprogramowanie wyniki te są
pobieżne; badania powinny zostać rozszerzone na wszystkie uczelnie kształcące na profilach logistycznych. Niniejszy artykuł stanowi więc jedynie wstęp do dalszych rozważań.

Analiza i ocena wykorzystania systemów informatycznych
do kształcenia studentów na kierunku logistyka – wyniki
badań ankietowych
W badaniu wzięło udział 121 studentów kierunku logistyka, studiów inżynierskich I stopnia oraz 23 słuchaczy studiów podyplomowych kierunku logistyka prowadzonych na
Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Celem badania była
ocena poziomu kształcenia i wykorzystania oprogramowania dedykowanego dla studentów kierunków logistycznych. Badanie zostało przeprowadzone w pierwszej połowie 2018 roku. Dla obydwu grup respondentów przygotowana została odrębna ankieta,
w której poproszono o ocenę w skali Likerta, gdzie 1 oznaczało „zdecydowanie się nie
zgadzam”, 5 – „zdecydowanie się zgadzam”.
W tabeli 3 przedstawiono wyniki oceny programów stosowanych na Uniwersytecie
Zielonogórskim dedykowanych studentom studiów inżynierskich I stopnia. Przedstawione zostały uśrednione wyniki udzielonych odpowiedzi.
Tabela 3. Średnia uzyskanych wyników oceny programów wśród studentów
Projektowanie
procesów

Planowanie
materiałowe

Transport
i spedycja

Poziom łatwości obsługi

4,11

3,21

4,82

Możliwość wykorzystania
w przyszłej pracy zawodowej

4,20

4,15

4,87

Chęć dalszej pracy na
oprogramowaniu

4,91

3,65

4,87

Jakość zajęć praktycznych

4,76

3,76

4,65

Źródło: opracowanie własne.
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Respondenci pozytywnie ocenili proponowane dla nich programy. Systemy planowania materiałowego otrzymały najniższe oceny, co jest związane przede wszystkim z wysokim poziomem trudności obsługi tego typu programów. Liczba modułów
i możliwości działań w takich programach jest bardzo duża, a program studiów zakłada poznanie programu, a nie wybranej funkcji. Można jednak stwierdzić, że studenci
kierunku logistyka są w stanie poruszać się w tym programie, czego dowodzi fakt, że
kontynuują edukację w tym zakresie na kolejnym semestrze, na którym rośnie poziom
trudności zadań. Najlepiej oceniane są programy z zakresu projektowania procesów
oraz transportu i spedycji, co jest związane z łatwością i intuicyjną obsługą programów transportowo-spedycyjnych, a w przypadku programów do symulacji – ich formą graficzną i możliwościami.
Badania te należałoby przeprowadzić, analizując losy absolwentów. Niestety z uwagi
na krótki okres kształcenia na kierunku logistyka na Uniwersytecie Zielonogórskim jest
to niemożliwe do zrealizowania (w lutym 2018 roku pierwszy rocznik ukończył studia).
Stąd też postanowiono poszerzyć grupę respondentów o słuchaczy studiów podyplomowych na kierunku logistyka organizowanym przez Uniwersytet Zielonogórski. W poniższej tabeli zostały przedstawione wyniki badań z podziałem na dwa semestry. W tabeli 4 przedstawiono średnie wartości udzielonych odpowiedzi.
Tabela 4. Średnia uzyskanych wyników oceny programów wśród słuchaczy studiów
podyplomowych
SEM I

SEM II

Średnia ocena

Średnia ocena

Poziom zadowolenia z kierunku studiów podyplomowych

4,71

4,61

Poziom dopasowania programu do oczekiwań słuchaczy

4,25

4,39

Możliwość uzyskania kompetencji społecznych w trakcie
realizacji studiów podyplomowych

3,64

4,21

Poziom kompetencji kadry prowadzącej zajęcia

4,61

4,64

Jakość zajęć praktycznych (laboratoria)

3,18

4,18

OCENIANY OBSZAR

Źródło: opracowanie własne.

Opinia słuchaczy studiów podyplomowych na kierunku logistyka na temat kształcenia i wykorzystania systemów informatycznych była bardzo istotna, gdyż większość z tych
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osób pracuje już w obszarze logistyki i może bezpośrednio ocenić wpływ programów na
uzyskanie kompetencji zawodowych. Należy zwrócić uwagę, iż wartość w zakresie „jakość
zajęć praktycznych (laboratoria)” wynosiła w pierwszym semestrze 3,18, co oznaczało
„brak zdania”. Należy tłumaczyć to tym, że w pierwszym semestrze realizowane są jedynie
przedmioty wprowadzające do logistyki, natomiast te związane z praktycznymi rozwiązaniami, w tym także dotyczące systemów informatycznych, prowadzone są w semestrze II.
Można więc stwierdzić, że odpowiedzi udzielone zostały rzetelnie i wskazują na zadowolenie z jakości prowadzonych zajęć. Potwierdza to też, że systemy informatyczne dedykowane dla logistyki są istotne i powinny być wdrażane w celu uzyskania wysokich kompetencji
pracowników obszarów logistycznych.
Przedstawione w artykule programy niewątpliwie wzbogacają program kształcenia
na kierunkach logistycznych. Największą korzyść z ich zastosowania stanowi możliwość
zapoznania się z ich funkcjonalnością, urozmaicenie zajęć i ich rozszerzenie o aspekt
praktyczny. W wielu przypadkach znajomość tych programów może podnosić konkurencyjność studentów na rynku pracy.

Podsumowanie
Potrzeby rynku pracy, a także zmieniający się sposób organizacji pracy w przedsiębiorstwach wymuszają nowe działania w zakresie edukacji na poziomie uczelni wyższych.
Nowoczesne koncepcje zarządzania procesami logistycznymi, szczególnie związane z rozwojem technologii informatycznych, wymagają kształcenia kadr, które sprostają potrzebom rynku. Odpowiedzią na potrzeby rynku jest niewątpliwie oferta szkół
wyższych zarówno pierwszego i drugiego stopnia, jak i studiów podyplomowych. Analizując rynek TSL, można stwierdzić, że deficyt nowoczesnych logistyków (najbardziej
pożądanych na rynku) zmniejszają uczelnie, których absolwenci osiągają kompetencje
inżynierskie, w szczególności związane z realizacją programu opartego na wykorzystaniu systemów informatycznych wspomagających pracę logistyka.
Z roku na rok zwiększa się liczba przedsiębiorstw, które udostępniają swoje produkty – programy informatyczne, chętnie zapraszają na wizyty studyjne, realizują
wspólne projekty itd. Niewątpliwie zmiany te mają pozytywny wpływ na zakres kompetencji nabywanych przez absolwentów kierunku logistyka realizowanych przez
uczelnie wyższe.
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Zarządzanie marką uczelni przez pryzmat
logistycznej obsługi klienta
University Brand Management through the Logistics
Customer Service
Abstract: A recognizable and desirable brand, determines the strength of market players and
their possible impact, not only on the customer - consumer, but also on the socio-economic environment. Building a competitive position of the brand requires the use of thoughtful and consistently implemented strategy, financial resources and, above all, time. Adoption of customer
orientation means sine qua non of actions taken. Because it depends on the client’s existence,
desires and needs whether the presence of a given business entity is justified [Pawłowska, Witkowska, Nieżurawski 2010]. It is appropriate to clarify the legitimacy of existence on the basis of
the possibility of meeting the needs and desires of customers. If so, then it is worth ensuring the
conscious and consistent image of the organization from the very beginning.
Brands arise in human minds and do not exist outside of them. Kind of these images
depends largely on the process of their creation. Organizations are increasingly looking
for unconventional solutions, reaching for solutions that refer to intangible components
that will allow building not only a recognized but, above all, a valued brand. An example
of such solution is the use of a branding strategy based on logistic customer service. This

Katarzyna Kolasińska-Morawska, Marta Brzozowska, Monika Pytel

approach is used by entities from various branches and industries. A particularly interesting
case, according to the authors, is the case of Private Universities, which as specific business
entities can manage their brand using a strategy based on logistics customer service. And
this aspect of brand management will be the subject of consideration in this article.
Key words: brand, customer, logistics customer service

„Silną markę buduje się, wytyczając nieprzekraczalne granice i konsekwentnie, ciągle
się ich trzymając (nie przez kilka, lecz kilkadziesiąt lat)”
Tim Ambler

Wprowadzenie
Postęp cywilizacyjny i technologiczny w epoce postmodernizmu doprowadziły do nadwyżek w produkcji dóbr. XXI wiek, naznaczony cyfryzacją i technologizacją, z nieograniczonym dostępem do informacji sprawia, że klienci stali się coraz bardziej wyedukowani i jednocześnie wymagający [Kolasińska-Morawska, Sułkowski, Morawski 2017]. Mnogość ofert
sprawia, że podmioty gospodarcze zmagają się z licznymi przeciwnościami. Z jednej strony łatwo jest założyć przedsiębiorstwo, wypełniając odpowiednią dokumentację, założyć
stronę internetową czy otrzymać zasób finansowy na rozpoczęcie działalności. Z drugiej
jednak jest niezwykle trudno utrzymać się na rynku przy permanentnej i zmultiplikowanej
konkurencji. Dlatego też właściciele i zarządzający od początku zdają się dostrzegać znaczenie pozycji rynkowej rozumianej przez pryzmat zaistnienia i zagnieżdżenia się w umysłach klientów, czyli de facto docenią znaczenie tworzonej przez siebie i klientów marki.
Marka jest pojęciem złożonym i dotyczy wielu obszarów. Może być rozumiana jako
firma przez pryzmat prawa, definiowana tożsamo z konkretnym przedsiębiorstwem
przez pryzmat organizacji oraz identyfikowana przez pryzmat dostępnej oferty poszczególnych kategorii i rodzajów produktów. Marka może być również rozumiana
jako system identyfikacji, czyli powiązanych ze sobą elementów kultury organizacyjnej
przedsiębiorstwa, osobowości, projekcji, psychiki oraz refleksji. Konstrukt marki pozwala na kreację asocjacji czyli pozytywnych skojarzeń z konkretnymi wartościami oraz korzyściami, wykraczającą poza cechy funkcjonalne. Jednakże, by można było zbudować
markę, podmioty posługują się składowymi funkcjonalnymi. W tym obszarze wartym
przenalizowania jest przypadek udziału logistyki w procesie obsługi klienta na rzecz budowy marki podmiotu rynkowego.
Jeszcze ćwierć wieku temu logistyka była słabo docenianym obszarem działalności.
Jednakże przemiany, jakich doświadczyła przestrzeń społeczno-gospodarcza podmiotów
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gospodarczych, wymusiły przedefiniowanie takiego stanowiska. Różnorodność integracyjna, z przejawami globalizacji, sieciowości organizacyjnej oraz cyfrowej łączności, sprawiła, że aspekty indywidualizacji komunikacji oraz relacyjności na bazie składnika niematerialności w procesach wymiany gospodarczej zyskały na znaczeniu.
Podmioty gospodarcze zaczęły dostrzegać fakt możliwości kształtowania unikalności
na bazie wartości trudnych do skopiowania czyli elementów niematerialnych, swoistych
i niedotykalnych, a które kryją się w logistycznej obsłudze klienta. Z multiplikatywności
ofert można się wyróżnić wyłącznie wówczas, gdy zastosuje się swoisty wyróżnik nieoczywisty, niepowtarzalny i niepodrabialny. Taki synkretyzm niematerialności wartości niematerialnych, kryjący się w składowych logistycznej obsługi klienta ze składową materialną
oferty, może zaowocować pozycją rynkową przedsiębiorstwa. Zaspokojenie potrzeb
i oczekiwań klientów w takim ujęciu może stanowić przyczynek do zapewnienia przedsiębiorstwu przewagi konkurencyjnej poprzez zbudowanie rozpoznawanej i uznanej marki.
W tym kontekście wartym podjęcia analizy jest obszar tworzenia marki uczelni niepublicznych, które jako specyficzne podmioty gospodarcze zmuszone są łączyć wartości
utylitarne oraz biznesowe. „Dominuje pogląd o transformacji uniwersytetu w gospodarczą organizację rynkową, realizującą koncepcję „nowego zarządzania publicznego” [De
Boer, Jürgen, Schimank 2007; Hood 1995, ss. 93–109]. Wówczas uczelnie stają się „producentami” edukacyjnych usług na konkurencyjnym rynku, co stanowi realizację podejścia
ekonomicznego i komercyjnego zarazem [Sulkowski 2016, s. 21]. Jako przedsiębiorcze
uniwersytety [Clark 2004], mogą one w niekonwencjonalny sposób zarządzać marką,
stosując strategię opartą na logistycznej obsłudze klienta. Jest to z jednej strony trudne,
a z drugiej interesujące wyzwanie, ponieważ uczelnie jako jednostki edukacyjne podlegają przepisom ustawowym, dotyczącym szkolnictwa wyższego oraz – jako jednostki
niepubliczne (niezależne finansowo od państwa) – prawom rynku (by istnieć, pobierają
opłaty za świadczone usługi edukacyjne).

Celem niniejszego artykułu jest wykazanie znaczenia
logistycznej obsługi klienta jako swoistego wyróżnika
w procesie zarządzania marką niepublicznej uczelni.
By zrealizować powyższy cel, autorzy artykułu postanowili dokonać analitycznego dookreślenia cząstkowych rozważań na bazie następujących pytań badawczych: Na czym
osadza się współcześnie świadome zarządzanie marką, tak by można było mówić nie
tyle o rozpoznawalności rynkowej, co o posiadaniu uznanej pozycji rynkowej? Kim jest
klient i jaką odgrywa rolę w codziennej egzystencji przedsiębiorstw? Jak przebiega proces jego obsługi w ujęciu logistycznym? Jaką rolę odgrywa w tym procesie relacyjność
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komunikacyjna oraz czy logistyczna obsługa klienta może stanowić istotny wyróżnik
w procesie zarządzania marką?
Zastosowana metodyka badawcza, oparta na źródłach wtórnych oraz pierwotnych,
pozwoliła na zebranie podstawy informacyjnej do udzielania odpowiedzi na tak postawione pytania. Jako podstawę autorzy potraktowali dostępne publikacje zwarte, istniejące opracowania prasowe oraz źródła cyfrowe. Krytyczna analiza porównawcza, z zastosowaniem metod rozumiejących zebranego materiału, pozwoliła zagłębić się w tematykę. By
określić elementy wspólne i różnicujące, zastosowano technikę analizy semantycznej oraz
współwystępowania terminów w dostępnych materiałach publikacyjnych.
Na kanwie zebranego materiału wtórnego zaprezentowano wyniki badania, zrealizowanego w Społecznej Akademii Nauk metodą ankiety bezpośredniej, skierowanej do
celowo dobranej próby badanej. Badanie miało charakter sondażowy, stanowiąc składową realizowanego przez autorów publikacji programu badawczego Usługa edukacyjna
jako proces komunikacyjno-obsługowy, mającego na celu stworzenie modelu zarządzania marką uczelni przez pryzmat komunikacyjno-logistycznej obsługi klienta.

Znaczenie marki w rynkowych zmaganiach organizacji
Współczesny, nasycony rynek usług jest zróżnicowany pod względem przede wszystkim
jakości i ceny. W związku z tym konieczna stała się potrzeba szerszego spojrzenia na znaczący element przewagi konkurencyjnej organizacji, jakim jest marka, która dla konsumenta oznacza gwarancję wysokiej jakości, a dla organizacji jest wyrazem jej odmienności i wyróżnienia na tle konkurencji. Marka jest, zdaniem D.R. Stokesa, ,,traktowana
jako związek konsumenta z produktem i staje się wyrazem stylu życia i emocjonalnych
aspiracji konsumentów” [Pringle, Gordon 2008, s. 88].
American Marketing Association (AMA) w 1960 roku jako pierwsze określiło markę jako ,,nazwę, symbol, wzór lub ich kombinację, stworzoną celem identyfikacji dóbr
i usług sprzedawcy lub ich grupy i wyróżnienia się spośród konkurencji”. Inną z definicji proponuje Jerzy Altkorn, który opisał markę jako ,,produkt, który zapewnia korzyści
funkcjonalne plus wartości dodane, które pewni konsumenci cenią w wystarczającym
stopniu, aby dokonać zakupu” [Altkorn 1999, s. 12].
W rozważaniach na temat marki podkreśla się materialne aspekty, kreujące jej wartość takie jak: nazwa, symbol, budynek firmy, materiały firmowe czy strona www. Jednak
marka to coś więcej niż tylko fizyczne cechy widoczne gołym okiem, to przede wszystkim elementy pozawizualne, takie jak historia przedsiębiorstwa, kultura organizacyjna,
zachowania pracowników, strategia [Mruk 2012, s. 153] czy działania związane z omawianą obsługą klienta.
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H. Szulce i K. Janiszewska proponują szersze ujęcie definicji marki, zwracając uwagę na jej unikatową osobowość, wynikającą z połączenia wartości funkcjonalnych oraz
wartości dodanych. Zgodnie z nią, podstawą identyfikacji marki przez konsumentów,
którzy traktują ją jako gwarancję stałej jakości i wykorzystują do uproszczenia procesu
podejmowania decyzji o zakupie oraz do wyrażania swojej osobowości i swoich postaw,
czego efektem staje ich lojalność wobec marki, jest jej wizerunek oraz doświadczenie
[Szulce, Janiszewska 2006, ss. 14–15] związane z procesem usługodawczym.
Niematerialna wartość marki jest dostrzegana szczególnie w przypadku firm świadczących różnego typu usługi, w tym uczelni wyższych. Podobnie jak w przypadku innych podmiotów rynkowych, organizacje oferujące usługi o charakterze edukacyjnym,
są zmuszone do podejmowania szeregu niełatwych i długofalowych działań oraz zastosowania takich narzędzi, które przyczynią się do zbudowania silnej marki i ugruntowania
jej pozycji na rynku. Podstawą i punktem wyjścia do opracowywania skutecznych strategii zarządzania marką jest zrozumienie wartości klienta, tego, kim jest, co myśli i czuje,
jakie są jego oczekiwania i potrzeby. W konsekwencji właściwie prowadzone działania
powodują wzrost poziomu satysfakcji odbiorców, co z kolei prowadzi do powstawania
silnych emocjonalnych związków z organizacją wykraczających poza racjonalne preferencje klienta [Szulce, Janiszewska 2006, ss. 14–15], na bazie których kształtuje się pożądana względem organizacji lojalność.
Z punktu widzenia wytwórców usług, przywiązanie do marki, rozumiane jako gotowość do korzystania z usług danej marki przy zachowaniu pozytywnej postawy wobec
marki, odgrywa niebagatelną rolę w generowaniu zysków. Ponadto większa świadomość marki wśród innych uczestników rynku, zmniejsza potrzebę intensywnej promocji,
stwarza możliwość ustalania wyższych cen dla usługi i wyróżnienia się na tle konkurencji, której trudniej wejść na rynek opanowany przez lubianą markę [Falkowski, Tyszka
2006, ss.165–166].
Tożsamość marki określa, „kim” jest marka, „co robi” i „jak” to robi. Opiera się na
trwałości, spójności i realizmie, definiuje obszary jej wiarygodności i tworzy szkielet dla
spójności marki. Pozwala określić granice pozycjonowania marki, regulować środki jej
ekspresji i zapewnić jej indywidualność oraz trwałość [Kall 2001, s. 24].
Marka jest jednym z kluczowych pojęć współczesnego marketingu zorientowanego
na klienta, określanego mianem marketingu relacji. Podejście relacyjne zakłada transformację tradycyjnych narzędzi marketingowych i korelacje działań, których podstawą jest
utrzymanie klienta, wartość oferty dla klienta, długookresowa skala działania, ważność
obsługi, przywiązanie klienta do firmy, znajomość klienta, indywidualne podejście do
klienta, stały kontakt z klientem, włączenie pracowników do procesu budowania partnerstwa z klientami [Pawłowska, Witkowska, Nieżurawski 2010, ss. 11–12].
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Zgodnie z tym podejściem, organizacje oferujące usługi edukacyjne, aby skutecznie
realizować swoje cele nastawione na budowanie relacji z klientami, powinny koncentrować swoje działania wokół takich obszarów, jak: skuteczna komunikacja, badania i analizy rynku, świadczenie wysokiej jakości usługi edukacyjnej, obsługa pozadydaktyczna
(dziekanaty, biblioteki, akademiki, płatności, infrastruktura uczelniana), badania satysfakcji oraz losów zawodowych absolwentów.

Obsługa klienta wyróżnikiem komunikacyjno-relacyjnym
Współcześnie bycie konkurencyjnym dzięki pewnemu produktowi czy usłudze jest coraz
trudniejsze, gdyż konkurencja oferuje produkty i usługi o porównywalnej jakości i cenie.
W ten sposób tworzenie wartości przesuwa się z wnętrza przedsiębiorstwa na kontakty
z klientem [Zając 2007, s. 5]. Jak pisał P. Drucker w 1976 roku: „XXI wiek to wiek informacji, globalizacji oraz nowej ekonomii z jego głównym aktorem – klientem” [Drucker 1976, ss. 75–76],
który jest docelowym punktem działań każdego przedsiębiorcy. Klientem definiowanym
przez różne pryzmaty działalności podmiotów gospodarczych, począwszy od biologii, psychologii i marketingu, poprzez prawo, ekonomię, finanse i na logistyce skończywszy.
Można zatem przyjąć, że klientem jest „osoba nabywająca towary w danym przedsiębiorstwie bądź korzystająca z usług jakiegoś przedsiębiorstwa, czyli osoba powiązana
faktycznie czy prawnie z danym przedsiębiorstwem z tytułu umów cywilnoprawnych”
[Mruk 2009, s. 152]. To również „osoba bądź instytucja, do której sprzedawca adresuje
swoją ofertę i która przystępuje do transakcji kupna-sprzedaży dóbr i usług” [MazurekŁopacińska 2002, s. 204]. Klientem jest też każda osoba czy też podmiot, który jest w stanie zapłacić określoną ilość pieniędzy za dane dobro lub też usługę oferowaną przez
firmę [Griffin 2009, s. 85]. Zatem klient (nabywca) to osoba lub podmiot nabywający produkt, następuje przy tym przeniesienie prawa własności [Kramarz 2014, s. 39]. Należy
również dodać fakt, że „klientem jest każda osoba, która wymaga profesjonalnej porady
i pomocy podczas zakupu” [Armstrong 2003].
Ujęcia definicyjne są istotne, jednak najważniejsze z punktu widzenia organizacji
w tym przedsiębiorstw jest zdefiniowanie klienta dla samego podmiotu gospodarczego,
z uwzględnieniem istoty prowadzonej działalności, kreowanej przez podmiot wartości,
możliwości realizacji potrzeb i pragnień klientów, zależności od klienta, możliwości budowania relacji, możliwości i realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa w przyszłości. Ważna
jest zarówno informacja o stratyfikacji klienta, jak i sposobie podejmowania przez niego
decyzji. Ta nieustanna analiza powinna być wytyczną dla decyzji podejmowanych w zakresie kształtu oferty, form komunikacji, sposobów realizacji logistyki, dostarczania oraz
pozostałych składowych działalności specyficznych dla danego podmiotu gospodarczego.
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Posiadając zagregowane informacje w postaci wiedzy, przedsiębiorstwa powinny na
bieżąco rozpoznawać oraz dążyć do zaspokojenia potrzeb i wymagań klientów, by koncepcja indywidualizacji, czyli traktowania każdego klienta w sposób unikalny, była możliwa do
realizacji. Takie podporządkowanie klientom, dostarczając im oferty zgodnej z oczekiwaniami, przekłada się na zdecydowanie lepszą pozycję startową danego przedsiębiorstwa
w walce o uwagę i zainteresowanie klienta [Kolasińska-Morawska, Fernówka 2018, s. 12].
Klient jest współtwórcą wartości dla przedsiębiorstwa [Rogoziński 2006, ss. 2–7], dlatego tak istotnym jest zapewnienie mu właściwego, zgodnego z jego oczekiwaniami poziomu obsługi. Obsługi, która stanowi wypadkową działań marketingu oraz logistyki. Obsługi,
która może być rozpatrywana przez pryzmat funkcji oraz czynności objętych zarządzaniem
przedsiębiorstwem lub misji, wokół której integrują się wszelkie działania podejmowane
wewnątrz firmy i w jej otoczeniu [Ciesielski 1999, s. 55]. Obejmuje bowiem wszelkie sfery
kontaktu z klientem (elementy materialne, jak również niematerialne) [Kramarz 2014, s. 46].
W najprostszym ujęciu, logistyczna obsługa klienta to zespół działań, określających
bezpośrednie relacje między dostawcą i odbiorcą w związku z przepływami rzeczy i informacji” [Ciesielski 2001, s. 2]. To też „zdolność systemu logistycznego do odpowiedniego reagowania na potrzeby klienta pod względem czasu, komunikacji, niezawodności
i wygody” [Śliwczyński 2008]. Składowe procesu logistycznej obsługi klienta współtworzone są przez podmioty uczestniczące w procesie, jak i sam proces [LaLonde 1985;
LaLonde, Cooper, Noordewier 1988]. Obejmują z jednej strony samego klienta, traktowanego jako induktora inicjującego procesy, jak również zadania, zdarzenia i transakcje
oraz, z drugiej strony, klienta jako odbiorcę działań przedsiębiorstwa.
Obsługa klienta obejmuje zarówno elementy przedtransakcyjne (opracowanie polityki obsługi, wraz z określeniem jej standardów i przeprowadzeniem badań preferencji
nabywców), transakcyjne (koncentrowanie się na realizacji procesu zamówienia, a także
fizycznym przepływie produktu), jak również potransakcyjne (serwis, usługi posprzedażowe, ocena zadowolenia nabywcy, gwarancje i reklamacje) [Kramarz 2014, s. 43].
Poszczególne fazy [Kempny D., 2008] mogą przyjąć zróżnicowaną kwantyfikację w zależności od potrzeb klientów, rodzaju dostarczanych dóbr i usług, struktur i sposobu
funkcjonowania przedsiębiorstwa, branży, jaką reprezentuje oraz roli, jaka jest mu przypisana w strukturach rynkowych.
Poziom obsługi klienta jest jednym z kluczowych aspektów w ujęciu logistycznym.
Dookreślenie poziomu obsługi klienta wskazywane jest w obszarze standardów obsługi,
jakości obsługi, odczuwanego przez klienta poziomu satysfakcji oraz przede wszystkim
przez pryzmat zachowań lojalnościowych. Standardy obsługi są dookreślane w postaci normatywnej, jako efekt pozyskanych od klientów informacji dotyczących wymagań, preferencji oraz pożądanego poziomu obsługi. Jakość obsługi odnosi się do
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stopnia zgodności realizacji zdefiniowanych standardów. Zaś satysfakcja jako subiektywne, emocjonalne uczucie odczuwane przez jednostkę odnosi się do zadowolenia
[Al.-Noorachi, Kolasińska-Morawska 2015]. Zestawienie oczekiwań i wyobrażeń klienta z realnym doświadczeniem produktu bądź usługi, stanowiąc swoistą konfrontację,
może skutkować efektami w postaci: satysfakcji, zadowolenia bądź zachwytu u klienta,
zwłaszcza w przypadku sektora edukacji.
Oferta przedsiębiorstwa powinna być zatem tak zwalidowana, by dostarczała pożądanej przez klienta wartości wzbogaconej o aspekt logistyczny, co pozwoli na kreację
wartości dodanej w obsłudze klienta. Dodając do tego składową relacyjności przedsiębiorstwo – klient w aspekcie lojalnościowym, skutkuje oddziaływaniem na poziom
rentowności przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie czasowej. Takie postępowanie umożliwia osiągnięcie podwójnego efektu. Z jednej strony przygotowana oferta
pozwala zaspokoić potrzeby i oczekiwania klientów, skutkując określonym poziomem
wytworzenia wartości – przekładającego się na stan zadowolenia. Z drugiej często zadowolenie i satysfakcja pozwalają zdobyć lojalnych klientów, którzy stanowią podstawę
finansowania przedsiębiorstwa [Kolasińska-Morawska, Fernówka 2018, s. 17].
Reasumując, obsługa klientów jest dobrym sposobem na utrzymanie dotychczasowych klientów, będąc orężem konkurencyjności [Ballou 2006, s. 3]. Realizacja procesu
obsługi klienta wymaga zatem uwzględnienia nie tylko właściwości oferowanego produktu, ale przede wszystkim aspektu niematerialności obsługodawczego zgodnego
z potrzebami i wymaganiami klienta. Wszystko po to, by można było mówić o realizacji
celów przez organizację przy jednoczesnym usatysfakcjonowaniu klienta.

Działania komunikacyjno-relacyjne w procesie
logistycznej obsługi klienta
Autorzy publikacji uczestniczą w realizacji projektu badawczego Usługa edukacyjna jako
proces komunikacyjno-obsługowy, mającego na celu stworzenie modelu zarządzania
marką uczelni przez pryzmat komunikacyjno-logistycznej obsługi klienta – studenta.
W ramach przyjętego programu badawczego autorzy przeprowadzili w miesiącach maj–
czerwiec 2018 roku badanie sondujące metodą ankiety bezpośredniej. Celowo dobraną
próbę doświadczalną stanowili studenci Społecznej Akademii Nauk. Zastosowano metodę doboru nielosowego jednostek typowych. Typ jednostki badanej określono jako:
osoba studiująca minimum jeden semestr w Społecznej Akademii Nauk. Liczebność
przebadanej próbki sondującej wyniosła 110 jednostek. Tak dobrana próbka z docelowej próby badanej miała posłużyć jako materiał sprawdzający zasadność konstrukcji narzędzia pomiarowego, którym był kwestionariusz. Instrument sztuczny konwencjonalny
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składał się z listu wprowadzającego w tematykę badania, jedenastu pytań właściwych
(dziesięciu zamkniętych i jednego otwartego) oraz ośmiu pytań metryczki pozwalających na kwantyfikację próby.
Tabela 1. Struktura respondentów według wybranych cech
Badanie sondujące n=110
Cechy respondentów

Płeć
Kierunek
Stopień
Tryb studiów
W przeszłości
studia na innej
uczelni
Status pracy

Osobowość

liczba respondentów

udział

kobiety
mężczyźni
inne
Zarządzanie
Logistyka
I stopień
II stopień
III stopień
stacjonarne
niestacjonarne
tak

60
50
0
79
31
53
57
0
33
77
53

54,5 %
45,5 %
0%
71,8 %
28,2 %
48,2 %
51,8 %
0,0 %
30,0 %
70,0 %
48,2 %

nie

57

51,8 %

pracuję
nie pracuję
optymista
pesymista
entuzjasta
tradycjonalista

76
34
95
15
11
99

69,1 %
30,9 %
86,4 %
13,6 %
10,0 %
90,0 %

Źródło: wyniki badania sondującego realizowanego w ramach projektu: Usługa edukacyjna jako proces
komunikacyjno-obsługowy – maj–czerwiec 2018.

Wśród uczestników badania (tabela 1) dominującą grupę stanowiły kobiety (54,5%)
w stosunku do mężczyzn (45,5%). Blisko trzy czwarte badanych to studenci studiujący na
kierunku Zarządzanie (71,8%), a co trzeci badany był reprezentantem kierunku Logistyka
(28,2%). Uczestnicy badania równomiernie reprezentowali I stopień (48,2%), jak i II stopień studiów (51,8%). Niestety nie udało się dotrzeć do studentów III stopnia. Uczestnicy
badania w zdecydowanej większości uczą się w trybie niestacjonarnym (70,0%) niż stacjonarnym (30,%). Doświadczenia w studiowaniu na innych uczelniach deklaruje blisko
połowa badanych (48,2%). Zdecydowana większość badanych deklaruje, że na co dzień
ma styczność z otoczeniem gospodarczym, pracując (69,1%). Z kolei jeśli chodzi o stosunek badanych do rzeczywistości, respondenci deklarują, że są z natury optymistami
(86,4%) oraz tradycjonalistami (90,0%).
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Deklaracje sondowanej zbiorowości jednoznacznie wskazują, iż na studiowanie
w szkole wyższej zdecydowali się świadomie z uwagi na planowaną karierą zawodową.
Posiadają w tym zakresie pomysł na siebie oraz mają marzenia, które pragną spełnić
w życiu zawodowym. Połowa badanych (50%) wskazała na „raczej tak” oraz co trzeci
badany (33,6%) „raczej tak” ma sprecyzowane plany zawodowe.
Tabela 2. Struktura badanych według podstawy decyzji podjęcia studiów
chęć zdobycia nowej wiedzy
chęć pogłębienia
dotychczasowej wiedzy
możliwość zdobycia
wykształcenia
wymagania pracodawcy
(podniesienie kwalifikacji)

raczej tak
30,0%

tak
67,3%

nie
2,7%

raczej nie
0,0%

23,6%

67,3%

5,5%

3,6%

25,5%

72,7%

0,0%

1,8%

13,6%

18,2%

40,9%

27,3%

Źródło: wyniki badania sondującego realizowanego w ramach projektu: Usługa edukacyjna jako proces
komunikacyjno-obsługowy – maj–czerwiec 2018.

Zdecydowanie najczęściej badani podają, iż podstawą do podjęcia studiów jest możliwość zdobycia wykształcenia. Twierdziła tak blisko trzy czwarte badanych (72,7%) oraz
„raczej tak” wskazał co czwarty respondent (25,5%). Drugim w kolejności czynnikiem determinującym podjęcie studiów, jak podają badania, była chęć zdobycia wiedzy. Twierdziła tak ponad połowa badanych (67,3%) oraz „raczej tak” wskazał co trzeci respondent
(30,0%). Zaś trzecim w kolejności czynnikiem była chęć pogłębienia dotychczasowej
wiedzy. Twierdziła tak ponad połowa badanych (67,3%) oraz „raczej tak” wskazał co piąty
respondent (23,6%). Wymagania pracodawcy nie stanowią tak istotnego bodźca w kierunku podjęcia kolejnego etapu ścieżki edukacyjnej. Czterech na dziesięciu badanych
(40,9%) wskazało, że wymagania pracodawcy w kierunku podniesienia kwalifikacji nie
stanowiły dla nich czynnika motywującego do podjęcia studiów. Podobnie co trzeci badany wskazał, że wymagania pracodawcy raczej nie stanowiły istotnego czynnika mobilizującego do studiowania (27,3%). Zaledwie dla co trzeciego badanego (31,8%) presja
po stronie wymagań pracodawcy w zakresie podniesienia kwalifikacji właśnie dzięki studiom była czynnikiem motywującym do podjęcia trudu studiowania.
Skoro studenci w zdecydowanej większości (83,6%) mają sprecyzowane plany względem swojej kariery zawodowej, warto względem procesu obsługi logistycznej w części
przedtransakcyjnej procesu transakcyjnego poznać źródła informacji o możliwościach edukacyjnych, z których korzystają kandydaci na studia, by w pełni dostosować
obecność uczelni w takich mediach i miejscach, gdzie pojawiają się potencjalni studenci
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oraz by zastosować takie formy oraz narzędzia komunikacyjne, z których oni korzystają.
W tym celu zapytano respondentów o to, z jakich źródeł informacyjnych korzystali, poszukując ofert dotyczących możliwości edukacyjnych.

2 – rzadko

3 – czasami

4 – często

5 –najczęściej

TRADYCYJNE
opinia znajomych
rankingi uczelniane
informacje
w czasopismach
reklama tv, radiowa
akcje promocyjne (targi,
wystawy, festyny)
bezpośrednie rozmowy
z pracownikami SAN

Nie
korzystam

1 –najrzadziej

Tabela 3. Struktura badanych według źródeł informacyjnych, z których korzystali
studenci Społecznej Akademii Nauk w czasie poszukiwania możliwości poszerzenia
edukacji

14,5%
22,7%

4,5%
7,3%

20,0%
17,3%

34,5%
24,5%

21,8%
21,8%

4,5%
6,4%

43,6%

17,3%

23,6%

10,9%

3,6%

0,9%

29,1%

20,0%

28,2%

13,6%

7,3%

1,8%

33,6%

13,6%

25,5%

15,5%

9,1%

2,7%

23,6%

20,0%

27,3%

15,5%

10,0%

3,6%

5,5%

2,7%

16,4%

27,3%

29,1%

19,1%

16,4%

7,3%

22,7%

23,6%

21,8%

8,2%

NOWOCZESNE
strona internetowa SAN
informacje na FB
i innych portalach
społecznościowych

Źródło: wyniki z badania sondującego realizowanego w ramach projektu: Usługa edukacyjna jako proces
komunikacyjno-obsługowy – maj–czerwiec 2018.

Respondenci, udzielając odpowiedzi na poszczególne pytania dotyczące formuł i narzędzi, z których korzystali, poszukując informacji o możliwościach edukacyjnych w zakresie kształcenia na studiach (tabela 3), wskazywali zarówno na tradycyjne, jak i nowoczesne
sposoby przekazywania informacji. Przy czym zdecydowanie pierwsze miejsce we wskazaniach studentów zajmują nowoczesne źródła informacyjne, w tym strona internetowa
SAN (75,5%). Tak wskazały osoby twierdzące, że najczęściej, często oraz czasami korzystały
z tej formuły i źródła informacji. Podobnie na drugim miejscu wskazań pojawiła się tradycyjna bezpośrednia forma komunikacyjna – mianowicie opinia znajomych (60,9%). Zaś
na trzecim ponownie nowoczesna forma przekazywania informacji, czyli FB i inne portale społecznościowe (53,6%). Ponad połowa respondentów przyznała, że analizuje rankingi uczelniane, traktując je jako źródło informacyjne (52,7%) przy wyborze potencjalnej
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szkoły wyższej. Zaledwie jedna trzecia badanych (29,1%) wskazała, że najczęściej, często
lub czasami korzysta ze źródła informacyjnego, jakim są pracownicy uczelni. Niewiele respondentów wskazywało na czasopisma (15,5%), reklamę tv i radiową (22,7%) oraz akcje
promocyjne (targi, wystawy, festyny – 27,3%) jako potencjalne źródła informacyjne o możliwościach edukacji w zakresie kształcenia na uczelni.
Reasumując, respondenci przyznają, że na etapie poszukiwania możliwości edukacyjnych (przedtransakcyjnych) chętniej korzystają z bezpośrednich niż pośrednich
formuł komunikacyjnych. Takich, które gwarantują im bezpośredni kontakt z uczelnią, z jej ofertą i pracownikami. Relacyjność oraz interakcyjność tu i teraz jest dla potencjalnych studentów najbardziej pożądana. Zatem nowe media, takie jak strona
internetowa oraz portale społecznościowe, są traktowane jako priorytetowe. Ważna
jest przy tym wiarygodność i rzetelność przekazanej informacji. Obok nowoczesnych
formuł, nadal dobrym oraz sprawdzonym źródłem informacyjnym są znajomi. Obok
sprawdzenia wpisów na portalach społecznościowych osób, które już miały styczność z uczelnią, ważna jest również opinia żywego człowieka. Formuły klasyczne, zbyt
ogólne i niedające możliwości bezpośredniej interakcji, jako źródła informacyjne są
marginalizowane lub niebrane pod uwagę. Informacje w czasopismach, reklama tv
i radiowa oraz akcje promocyjne (targi, wystawy, festyny) to te, które nie gwarantują,
zdaniem kandydatów, możliwości interaktywnego sprawdzenia informacji.
Kolejnym etapem w realizacji procesu usługodawczego jest faza transakcyjna.
Warto poznać, jak ten etap przez pryzmat obsługi jest oceniony już nie przez kandydatów, ale studentów – uczestników procesu edukacyjnego. Budowanie marki na bazie
działań komunikacyjno-logistycznych nie kończy się na działaniach przedtransakcyjnych. Ważne jest spełnienie obietnic złożonych w procesie rekrutacyjnym. Warto zatem poznać odczucia towarzyszące studentom doświadczającym usługi edukacyjnej
w murach Alma Mater. Zatem analizie poddano obszar funkcjonalności informacyjnej
poszczególnych działów, komórek oraz osób funkcjonujących w strukturach uczelni
i współuczestniczących w realizacji usługi edukacyjnej (tabela 4).
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1 – raczej
niezadowolony

2 – niezadowolony

3 – nie mam zdania

4 – zadowolony

5 – bardzo
zadowolony

Tabela 4. Struktura badanych według odczuwalnego poziomu zadowolenia
studenta z dostępności informacyjnej w poszczególnych obszarach aktywności
organizacyjno-funkcjonalnej Uczelni

7,3%

0,9%

5,5%

34,5%

40,9%

10,9%

3,6%

1,8%

5,5%

22,7%

55,5%

10,9%

1,8%

2,7%

7,3%

13,6%

60,0%

14,5%

3,6%

0,9%

6,4%

13,6%

58,2%

17,3%

5,5%

1,8%

7,3%

15,5%

47,3%

22,7%

0,0%

3,6%

6,4%

12,7%

50,9%

26,4%

0,0%

0,9%

1,8%

10,0%

64,5%

22,7%

23,6%

1,8%

9,1%

33,6%

20,9%

10,9%

10,0%

2,7%

2,7%

30,0%

41,8%

12,7%

4,5%

2,7%

5,5%

20,0%

50,9%

16,4%

42,7%

0,9%

3,6%

35,5%

11,8%

5,5%

Nie korzystam

dostęp do informacji
o bieżących wydarzeniach
w SAN
dostęp do informacji
o programie realizowanych
zajęć
dostęp do informacji
o dostępności prowadzących
sposób kontaktowania się
prowadzących ze studentami
– klasyczne konsultacje
sposób kontaktowania się
prowadzących ze studentami
– poczta e-mail, FB i inne
dostęp do informacji
dotyczących osiągnięć sesji
(Wirtualny Dziekanat)
dostęp do informacji
dotyczących płatności
dostęp do informacji
dotyczących aktywności
akademickiej (kół
zainteresowań, SKS,
samorządu studenckiego)
dostęp do dziekanów,
opiekunów kierunku oraz
roku
dostęp do obsługi
dziekanatów – możliwość
załatwienia spraw
studenckich
dostęp do obsługi
informatycznej – HELPDESK

Źródło: wyniki badania sondującego realizowanego w ramach projektu: Usługa edukacyjna jako proces
komunikacyjno-obsługowy – maj–czerwiec 2018.
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Sortując według wskazań otrzymujemy uszeregowaną listę obszarów organizacyjno-funkcjonalno-komunikacyjnych, z których studenci – respondenci – klienci są bardzo zadowoleni oraz zadowoleni. Liczba deklaracji wskazuje na najwyższy poziom zadowolenia,
jaki odczuwają studenci w zakresie dostępu do informacji dotyczących płatności (87,3%),
dostępu do informacji dotyczących osiągnięć sesji (Wirtualny Dziekanat) (77,3%), sposobu
kontaktowania się prowadzących ze studentami – klasyczne konsultacje (75,5%), dostępu do informacji o dostępności prowadzących (74,5%) oraz sposobu kontaktowania się
prowadzących ze studentami – poczta e-mail, FB i inne (70,0%). Umiarkowany poziom
zadowolenia widoczny jest dla dostępu do obsługi dziekanatów – możliwość załatwienia spraw studenckich (67,3%), dostępu do informacji o programie realizowanych zajęć
(66,4%), dostępu do dziekanów, opiekunów kierunku oraz roku (54,5%) oraz dostępu do
informacji o bieżących wydarzeniach w SAN (51,8%). Natomiast najniższy poziom zadowolenia notowany jest dla dostępu do informacji dotyczących aktywności akademickiej
(kół zainteresowań, SKS, samorządu studenckiego) (31,8%) oraz dostępu do obsługi informatycznej – HELPDESK (17,3%). Taki rozkład wskazań pozwala wnioskować, że studenci
w procesie świadczenia usługi edukacyjnej cenią sobie możliwości swobodnego dostępu
do niezbędnych informacji ogólnych, ale tyczących się ich osobistego funkcjonowania
w uczelni, do których mogą mieć dostęp online oraz dostępność prowadzących, którzy są
dla nich przewodnikami po świecie nauki.
Przechodząc już do etapu potransakcyjnego w procesie obsługi klienta, można zastanowić się nad polecalnością Społecznej Akademii Nauk jako uczelni, w której warto studiować. I tu zdecydowana większość (94,5%) przyznaje, że „tak” i „raczej tak” – warto studiować w Społecznej Akademii Nauk i poleciliby tę uczelnię jako miejsce, w którym można
doświadczać usługi edukacyjnej. Wniosek jest taki, że specyfika usługi edukacyjnej bazuje
właśnie na rdzeniu informacyjno-komunikacyjnym. Ważny jest dla studentów osiągnięty
poziom wiedzy, niezbędny w procesie dążenia do sukcesu zawodowego. Zatem by proces
zarządzania marką pozwolił osiągnąć zamierzone cele strategiczne, dotyczące uznania pozycji uczelni – Społecznej Akademii Nauk – na rynku edukacyjnym, należy dbać o aspekt
komunikacyjno-relacyjny w zakresie realizacji obsługi logistycznej klientów – studentów.

Zakończenie
Przeprowadzona w niniejszym artykule analiza istniejącego materiału publikacyjnego
oraz materiał zebrany w badaniach pierwotnych pozwalają stwierdzić, że skuteczność
realizacji procesu logistycznej obsługi klienta jest w dużej mierze zależna od składowych informacyjno-komunikacyjnych. To, z jakich formuł, jakich narzędzi i w jaki sposób
pracownicy organizacji komunikują się ze swoimi klientami, wpływa na ocenę całego
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procesu transakcyjnego, a to z kolei na postrzeganie organizacji w rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Zatem kluczowe znaczenie w procesie budowy marki ma relacyjność, jaka powstaje między klientami – studentami a organizacją – uczelnią. Zrozumienie, jak działa mechanizm transferu informacji, pozwalający na właściwe odczytywanie
potrzeb i pragnień klientów, ich realizację oraz kontrolę i ciągłe usprawnienie procesu,
jest tu kluczowe. Bez tego związku przyczynowo-skutkowego nie można mówić o uznaniu wśród klientów i osiągnięciu zamierzonej pozycji rynkowej.
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Zarządzanie relacjami z klientem w oparciu o metodykę
merchandisingu na przykładzie sieci sklepów Komfort
Customer Relationship Management Based on Merchandising
Methodology on the Example of the Komfort Shop Chain
Abstract: The 21st century is defined as the information age. The barometer of the legitimacy of using information in the business field is the customer on both production and service
markets. The implementation of sales processes with assigned service indicates a high level
of dependence of business entities on the amount of information about the client at each
stage of the transaction. Knowledge about the needs and desires, preferences of choices,
ways of making shopping decisions, choice of forms and places of shopping, as well as
after-shopping behaviours, including consumption and use of goods, results in a better adjustment of the enterprise to the company’s participation in the client’s life.
Thanks to the collected data, we know that the digitization of the world is making people
buy more and more online. However, atavism of social participation still comes to the fore and
people are equally eager to gather in the centres of physical social contact represented by
trade outlets. By deciding to shop in traditional real retail outlets, customers agree to spend
part of their lives in artificially created spaces, in so-called “Artificial environments”. Their deliberate and consistent design is currently particularly important if physical commercial spaces
are to exist. Referring to the necessity of physical contact may be the source of the financial
effect of commercial enterprises. It is important to manage space to create a shop-customer
relationship. A necessary condition is to refer to aesthetic experience of customers. Merchandising enabling the management of customer-store relations is helpful here.
Key words: customer, relationship management, merchandising
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„Każdy żyje ze sprzedawania czegoś”
Robert L. Stevenson

Wprowadzenie
Wielowariantowość formuł transakcji zakupowych oraz różność form placówek handlowych sprawia, że współczesne możliwości zaspokajania potrzeb i pragnień klientów
stanowią nie lada wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw. Trwa zacięta walka
o udział w obszarze percepcyjnym klienta. Istotne jest zwrócenie uwagi na przedsiębiorstwo i jego ofertę. Jednak przede wszystkim ważne staje się tworzenie zależności relacyjnej pomiędzy klientem a placówką handlową.
Przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą za bezwzględny priorytet swoich działań
przyjmują zatem dbałość o klienta. Zarządzający zdają sobie sprawę, że oferowanie towarów jest obecnie niewystarczające. Klient zmysłami chłonie przestrzeń, w której się
znajduje. Zatem sklep powinien dostarczać mu takich bodźców, by mógł on doświadczać
i przeżywać proces zakupowy [Szerzej: Lindstrom 2009]. Klient jest jak swoisty papierek
lakmusowy i dzięki niemu można dostrzec wszystko, co dla niego najważniejsze [Kostro
2018, s. 12]. Zatem klient musi być zaskakiwany i emocjonalnie wzbudzany, by można było
mówić o tworzeniu związków relacyjnych. Francis C. Rooney, prezes amerykańskiej firmy
zajmującej się sprzedażą obuwia, twierdził, że „ludzie nie kupują już butów po to, aby mieć
sucho i ciepło w stopy. Kupują zaś to, co pozwala im czuć się męsko, kobieco, silnie, oryginalnie, młodo, czarująco. Kupowanie butów stało się emocjonalnym przeżyciem. Nasz
business dzisiaj to sprzedawanie nie tyle samych butów, co emocji”. Wnioskując, poszukiwanie wyróżników sprawiających tworzenie związków relacyjnych z klientami, jednocześnie gwarantujących zachowanie przewagi konkurencyjnej, staje się priorytetem przedsiębiorstw działających w sektorze handlu tradycyjnego – kontaktowego – rzeczywistego.
Celem niniejszego artykułu jest wykazanie znaczenia zastosowania merchandisingu jako konstruktu pozwalającego na skuteczne zarządzanie relacjami na
przykładzie placówek handlowych sieci Komfort.
Zrealizowanie tak przyjętego celu wymagało od autora pozyskania odpowiedzi na
następujące pytania cząstkowe: kim jest klient, czym są relacje i jakie składowe je współtworzą, czym jest merchandising oraz w jakim zakresie merchandising może sprzyjać
tworzeniu się zależności relacyjnych placówka-klient.
Na kanwie wniosków z przeprowadzonej analizy porównawczej dostępnych pozycji
zwartych, artykułów prasowych, dostępnych raportów, materiałów pokonferencyjnych
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oraz informacji cyfrowych dokonano prezentacji zastosowań działań merchandisingowych przez wybraną sieć placówek handlowych – KOMFORT S.A. Taka sekwencja omówienia tematu pozwoliła na systemowe i konsekwentne zaprezentowanie poszczególnych zagadnień składających się na konstrukcję artykułu.

Tworzenie trwałych relacji z klient warunkiem
funkcjonowania przedsiębiorstw
Relacyjność przyczynowo-skutkowa, rodząca się w każdorazowej czynności oraz procesie,
stanowi swoiste połącznie zmysłowości i racjonalności. I choć informacja i technologizacja
ingerują coraz bardziej w społeczno-gospodarczą sferę ludzkiej egzystencji, to zmysłowa
natura człowieka będzie zawsze tą, która stanowi o jego istnieniu. To wyjście poza racjonalizację i logikę [Kolasińska-Morawska 2018, s. 60]. Jak wskazują wyniki badań, od 27 do
75% decyzji dotyczących zakupu danego produktu podejmowanych jest przez klientów
właśnie w miejscu sprzedaży. Klient jako uczestnik procesów rynkowych stanowi tu podmiot, który potencjalnie bądź realnie może być zainteresowany ofertą przedsiębiorstwa.
Aktywne działania marketingowe placówek handlowych, nakierowane właśnie na emocje,
mają silną moc sprawczą w zakresie przywiązania klientów do sklepu z przełożeniem na
wzrost lojalności klientów. I tu niezmiernie przydatne jest zastosowanie koncepcji Zarządzania Relacjami wywodzącej z Koncepcji Marketingu Relacji.
Zarządzanie relacjami CRM (ang. Customer Relationship Management) w obecnym
modelu odnosi się do indywidualnego podejścia do klienta, co przy masowości interakcji w placówce handlowej oznacza konieczność masowej indywidualizacji. Korzyścią dla
klienta jest spełnianie jego potrzeb, zaś dla firmy prowadzenie długoterminowych relacji z zadowolonym klientem, które przechodzą w określony poziom przychodów. Z jednej strony każdy klient ma poczucie bycia kimś wyjątkowym. Z drugiej strony wszelkie
działania podlegają weryfikacji finansowej. Dlatego jednym z kluczowych zadań CRM
jest selekcja klientów na mniej i bardziej dochodowych. Względem takiego podziału
oferuje się adekwatny poziom doznań oraz obsługi. Wszystko po to, by wywołać efekt
długofalowej korzystnej relacji.
Jakość i cena produktów przestają już być najistotniejszymi czynnikami decydującymi o sukcesie przedsiębiorstwa. Szybko wzrasta znaczenie satysfakcjonującej obsługi, kwalifikacji pracowników i dostosowanie serwisu do indywidualnych potrzeb klienta [Dembińska-Cyran 2004, s. 141]. Świadomość konsumencka rośnie, a za tym idzie
coraz większe stosowanie nowoczesnych technologii, aby usprawniać proces obsługi
klienta [Horovitz 2006, s. 69]. Umiejętnie wykorzystane kanały i dopasowane do nich
narzędzia potrafią zaczarować klienta już na samym początku procesu zakupowego,
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jeśli tylko zostaną właściwie skierowane w potrzeby i oczekiwania, a to jest nadal przestrzeń, spora przestrzeń do walki o uwagę i w końcu decyzję klientów [Stańczak 2018, s. 3].
Dzisiaj nadrzędną wartością dla klienta jest wygoda. On może i chce poświęcić uwagę na zakup, ale równocześnie chce na to przeznaczyć minimum swojej energii. Dlatego ważne jest, aby rozwiązania projektowane i dedykowane do obszaru obsługi klienta
były na tyle intuicyjne, żeby klienta nie zmęczyć, a zachęcić, dać komfort zakupu [Lewestam 2018, ss. 6–7]. Obsługa to nie tylko wszystko to, co nam przychodzi od razu na myśl,
gdy wybieramy się na zakupy. Jest to proces o wiele bardziej złożony, gdyż początek ma
już w podłożu emocjonalnym klienta, gdzie potrafi obudzić jego potrzeby, których dotąd nikt wcześniej nie zaspokoił [Światowy 2006, s. 116]. Dlatego poza rdzeniem filozofii
CRM, odnoszącym się do aspektu wykorzystywania systemów informatycznych do analizowania wszelkich interakcji klient – placówka handlowa, stosowana jest koncepcja zarządzania doświadczeniami klientów CEM (ang. Customer Experience Management).
Koncepcja CEM kładzie nacisk na uzyskanie efektu lojalności poprzez dogłębne rozpoznanie, zrozumienie i spełnianie oczekiwań klientów na podstawie wszelkich świadomych
i podświadomych sygnałów, jakie bezpośrednio lub pośrednio klient kieruje do przedsiębiorstwa. Kluczowym w tej koncepcji jest sprawne odbieranie tych sygnałów przez
wszystkie możliwe punkty styku (ang. touchpoints), jakie wytwarzają się podczas interakcji
przedsiębiorstwo – klient. W podstawowym ujęciu zarządzanie doświadczeniami klientów jest to proces strategicznego, świadomego zarządzania wszelkimi doświadczeniami
(odczuciami) nabywców z punktu widzenia przedsiębiorstwa lub produktu [Schmitt 2003].
Doświadczenie klientów to suma wszystkich interakcji, które klient ma z dostawcą. Zarządzanie doświadczeniem klientów to rozwijająca się dyscyplina, w ramach której monitoruje się, mierzy i poprawia doświadczenia poprzez usługi, sprzedaż, marketing i oferowane
produkty. CEM nie jest technologią, ale drogą do całościowej organizacji, poczynając od
klienta w centrum uwagi, aż do realizacji kontraktu i rozwoju lepszych doświadczeń klientów. Efektywny CEM to połączenie procesów, kultury organizacyjnej, zarządzania wiedzą
i możliwości technologicznych [Kolasińska-Morawska 2015, s. 216].
Społeczeństwo nowo tworzącej się ery kształtuje się pod przemożnym wpływem
odbioru, przetwarzania i przekazywania informacji [Kolasińska-Morawska, Sułkowski, Morawski 2017, ss. 72–81]. By skutecznie stosować koncepcję CEM trzeba być w stałym kontakcie z klientami dzięki zbieraniu informacji o realizowanych przez klientów transakcjach,
jak i zbierać informacje tyczące ich opinii. Istotne jest nie tylko zbieranie i zarządzanie informacją, ale zarządzanie procesem komunikowania się z klientem. Ważny jest tu zarówno
kontakt bezpośredni (rozmowa z pracownikami oraz badania w placówkach handlowych),
wykorzystanie wszelkich reprezentacji i form komunikacji cyfrowej (portale społecznościowe, strony Internetowe, maile), jak i reprezentacji klasycznej ekspozycji w tradycyjnych
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placówkach handlowych. Dzięki realizacji wspólnej interakcji między klientami i jednostkami handlowymi uzyskuje się możliwość wpływu na sukces przedsiębiorstwa w długim czasie. CEM pomaga definiować relacje między satysfakcją klientów i ich utrzymaniem, lojalnością i marką. Jednakże niezbędne są tu techniczne – wykonawcze koncepcje zarządzania.

Merchandising skutecznym wsparcia w zarządzania
relacjami klient – sklep
Współczesne przedsiębiorstwa, aby skutecznie rywalizować z innymi graczami na rynku,
szczególnie w handlu, muszą coraz częściej sięgać po wyrafinowane koncepcje zarządzania [Seliga 2017, ss. 214–237], czego reprezentacją jest merchandising. Rdzeniowo
klasyczny merchandising1, jako pierwszy historycznie najpopularniejszy koncept zarządzania przestrzenią sprzedażową w ujęciu czynnościowym, definiowany jest jako „rozprzestrzenianie poszczególnych dóbr lub usług oraz ich udostępnianie w odpowiednim
czasie, miejscach, ilościach oraz cenach, które umożliwiają firmie osiągnięcie założonych
celów” [Berman, Evans 1992, s. 349]. Polega na „planowaniu i promowaniu sprzedaży
przez umiejętną prezentację produktu na odpowiednim rynku we właściwym czasie, wykorzystywaniu fachowej wiedzy i praktycznej umiejętności sprzedawców oraz stosowaniu reklamy i środków aktywizacji sprzedaży” [Baruk 2006, s. 114]. Traktowany jako „zintegrowany zbiór metod i technik nadających sklepowi i znajdującym się tam towarom
czynną rolę w sprzedaży. Obejmują one odpowiednią ekspozycję produktu i stworzenie
mu właściwego otoczenia, w celu maksymalizacji zysku” [Wellhoff, Mason 2005]. W ujęciu marketingowym merchandising polega na zaoferowaniu produktu po właściwej cenie we właściwej przestrzeni, przy zastosowaniu właściwych działań promocyjnych, we
właściwym czasie, w celu zaspokojenia potrzeb klientów w punkcie sprzedaży [Pieniak
1997, s. 16]. Jako socjotechnika handlu merchandising identyfikuje „sposoby wpływania na zachowania klientów poprzez wykorzystanie otoczenia, wystroju pomieszczenia
i sposobów prezentacji towarów” [Grzesiuk 1999, s. 9]. Powierzchnię sklepu można aranżować w różny sposób. Należy jednak pamiętać, że układ sklepu powinien stymulować
większe obroty poprzez:
·· umożliwienie wygodnego poruszania się klientów po sklepie,
·· skłanianie klientów do wydłużenia czasu przebywania w sklepie,
·· umożliwienie jak najlepszej ekspozycji sprzedawanych produktów,
·· efektywne wykorzystanie całej powierzchni sklepu [Sobczyk 2010, s. 200].
1
Etymologia słowa merchandising jest łacińska, pochodzi ono od czasownika mercari – handlować [Kopaliński 1985, s. 272].
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Można zatem stwierdzić, że merchandising jest metodyczną i techniczną odpowiedzią na konieczność dostosowania nie tylko oferty, ale i sposobów postępowania przedsiębiorstw handlowych do potrzeb zgłaszanych przez konsumentów w sferze realizacji
procesów zakupowych w placówkach handlowych. Podejmowanie zaś działań przez
przedsiębiorstwa handlowe w obszarze merchandisingu łączy psychologię zachowań
rynkowych klientów z cyklem życia towarów na rynku oraz dostępnym aparatem narzędziowym [Kolasińska-Morawska 2014, ss. 217–218]. Zwłaszcza handlowcy w merchandisingu upatrują usamodzielnienia się wizerunkowego placówki handlowej, która zgodnie łączy wizerunek oferowanego asortymentu z potrzebami zgłaszanymi przez rynek,
co zwiększa poziom zadowolenia klientów korzystających z usługi sprzedażowej sklepu.
Tabela 1. Reprezentacja bodźca
Bodźce
Wizualne

Słuchowe

Zapachowe

Reprezentacja
·· kolory i natężenie światła
·· efekty oświetlenia (lustrzane)
·· wielkość i kształt przedmiotów
·· tempo i rodzaj muzyki
·· natężenie i wysokość dźwięków
·· rodzaje zapachów (świeże kwiaty, chleb)
·· intensywność zapachu
·· świeżość otoczenia
·· miękkość i gładkość materiałów

Dotykowe

Smakowe

·· temperatura otoczenia
·· możliwość kontaktu dotykowego
·· wrażenia smakowe
·· intensywność wrażeń

Źródło: opracowanie na podstawie: Sullivan, Adcock 2003.

W placówce handlowej pozwala się klientom na shopping experience, czyli doświadczanie przestrzeni poprzez odziaływanie na zmysły [Hultén, Broweus, Dijk 2011]
już od wejścia wizualnością powierzchni handlowej poprzez ekspozycję witryny, grę
świateł, fakturę mebli i form ekspozycyjnych, ścian i podłogi, a na dźwięku i zapachach
skończywszy co skutkuje możliwością doświadczenia i przeżywania procesu zakupowego [Witek 2007, ss. 28–39]. To tworzenie atmosfery poprzez „świadome budowanie
(projektowanie) sklepu w celu wywołania u kupujących określonych doznań. Tworzenie jej to oddziaływanie na zmysły nabywcy, celem wywołania określonych wrażeń
wzrokowych, słuchowych, węchowych i dotykowych [Kolasińska-Morawska 2011,
ss. 30–65] (tabela 1). Merchandising nastawiony na doświadczenie przestrzeni łączy
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się z koncepcją Zarządzanie Doświadczeniami CEM, a ta z kolei idealnie wplata się
w nurt koncepcji Zarządzania Relacjami.
Reasumując, pobudzanie zainteresowania samym sklepem, jak i jego ofertą, poprzez tworzenie odpowiedniego nastroju pozwala odwoływać się do emocji, wabiąc
oraz uwodząc klienta. Taki stan skutkuje wydzielaniem się hormonu szczęścia – endorfin. Klienci, chcąc doświadczać tego stanu upojenia, wracają właśnie do tych placówek
handlowych, które ten stan im zapewniają. Klienci chętnie powracają do placówek handlowych, które spełniają ich oczekiwania i pragnienia tam, gdzie czują się dobrze, gdzie
mogą doświadczać przestrzeni i gdzie mogą czuć się zaopiekowani.

Merchandising w zarządzania relacjami z klientem
na przykładzie sklepów sieci Komfort
Przykładem zastosowania koncepcji merchandisingu w zarządzaniu relacyjnym przedsiębiorstwo – klient jest przedsiębiorstwo Sklepy KOMFORT S.A., które jest częścią grupy kapitałowej
Michał Sołowow Group, która działa w ponad 30 krajach oraz zatrudnia około 17 000 pracowników. Działalność przedsiębiorstwa osadza się na sieciowości. Obecnie KOMFORT S.A.
to około 150 sklepów własnych oraz około 20 sklepów działających na zasadzie franczyzy
podzielonych na klasy produktowe. Sklepy zlokalizowane są zarówno w aglomeracjach, jak
i miejscowościach o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 50 tysięcy.
W asortymencie firmy Sklepy KOMFORT S.A. wyróżnić można podział na:
·· podłogi twarde: panele podłogowe laminowane i winylowe, podłogi drewniane;
·· podłogi miękkie: wykładziny dywanowe i elastyczne, chodniki, dywany;
·· akcesoria i dekoracji;
·· oraz drzwi.
Zgodnie z prowadzoną przez firmę polityką każdy sklep dysponuje na miejscu
asortymentem danej kategorii produktowej zgodny z klasą, którą posiada. Im niższa
klasa sklepu, tym mniejszy dostępny na miejscu asortyment. Wpływ na klasy danych
kategorii ma między innymi: lokalizacja sklepu, średni poziom sprzedaży, metraż sklepu. W obszarze działań merchandisingowych sieć Sklepy KOMFORT S.A. od kilku lat
prowadzi systematyczne działania mające na celu ujednolicenie norm dotyczących
prezentacji asortymentu. Dzięki tworzonym regułom i normom firma dąży do optymalizacji procesów zakupowych, jak najlepszej prezentacji dostępnego asortymentu,
kreowania trendów w obszarze wykańczania wnętrz. Istotnym zadaniem konceptu
merchandisingu realizowanego przez Sklepy KOMFORT S.A. jest taki sposób prezentacji oferty, aby klient jeszcze szybciej i sprawniej był w stanie odnaleźć produkty, które
najlepiej spełnią jego oczekiwania.
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Podstawowym wyznacznikiem tworzenia konceptu merchandisingu w sieci Sklepy
KOMFRT S.A. jest użyteczność dla klienta. Należy zwrócić uwagę, że wiodącymi cechami, decydującymi o umiejscowieniu danego produktu na ekspozycji, są kolorystyka
oraz konkretne cechy produktu dla poszczególnych kategorii asortymentowych, a nie
marka produktu. Na dzień dzisiejszy producenci dostarczający produkty do sieci Sklepy
KOMFRT S.A. nie mają możliwości wpływania na miejsce na ekspozycji, które zajmują ich
produkty. Ekspozycja poszczególnych kategorii produktowych osadza się na odrębnym
koncepcie prezentacyjnym.
Ciągłe doskonalenie sposobu prezentacji oferty i dbanie o maksymalizację użyteczności placówki sklepowej dla klientów sprawiły, że wykształconych zostało kilka podstawowych założeń, którymi kieruje się Dział Visual Merchandisingu w KOMFRT S.A., tworząc materiały promocyjne dla sklepów. Bazują one głównie na odpowiednim doborze
i prezentacji poszczególnych kategorii produktów, tworzeniu mebli dedykowanych
określonym grupom produktów, grupowaniu, określonym aranżowaniu przestrzeni
i stref w sklepie.
Zdjęcie 1. Przykładowa ekspozycja paneli podłogowych w sklepach

Źródło: oficjalne konto sieci Sklepy KOMFORT S.A. na Facebooku.

Podstawowym założeniem dla tworzenia ekspozycji dotyczącej paneli podłogowych oraz drewna jest selekcjonowanie poprzez barwę (zdjęcie 1.) Zgodnie z zasadami
VM w każdym sklepie sieci KOMFORT od wejścia prezentowana jest oferta produktów
o najjaśniejszych odcieniach, stopniowo przechodząca w odcienie bardziej naturalne,
ciemniejsze, aż do ciemnych brązów i czerni, zlokalizowanych na samym końcu ekspozycji. Ważnym elementem tej ekspozycji są również próbniki, czyli małe fragmenty prezentujące strukturę i kolor danego produktu, które ułożone są na półeczkach nad dużymi
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próbkami. Dodatkowo do każdej dużej próbki produktu dopasowana jest dedykowana
listwa wykończeniowa w odpowiednim kolorze.
Panele winylowe LVT, które zgodnie z systematyką łączone są z kategorią paneli
podłogowych, prezentowane są na specjalnie do tego celu zaprojektowanych meblach.
Meble te ustawione są w pobliżu – zazwyczaj naprzeciwko ekspozycji paneli podłogowych. Dzięki temu zabiegowi klient w jednym miejscu, bez konieczności chodzenia po
całym sklepie, ma możliwość porównania produktów mocno zróżnicowanych, które
można wykorzystać w tej samej przestrzeni.
Zdjęcie 2. Fragment przykładowej ekspozycji podłóg drewnianych

Źródło: oficjalne konto sieci Sklepy KOMFORT S.A. na Facebooku.

Ekspozycja podłóg drewnianych różni się od ekspozycji paneli przede wszystkim
tym, że wyraźnie podkreślona jest tutaj marka producenta danego produktu (zdjęcie 2).
Podłogi drewniane, ze względu na swoją specyfikę oraz to, że uznawane są za produkt
bardziej ekskluzywny, często sprowadzane są na zamówienie klienta bezpośrednio
od producenta. W celu sprostania oczekiwaniom klientów tej grupy produktów, każdy
sklep wyposażony jest w pełen zestaw katalogów produktowych, dysponuje stronami
dostawców oraz programami do aranżowania wnętrz.
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Zdjęcie 3. Fragment przykładowej ekspozycji podłóg miękkich

Źródło: oficjalne konto sieci Sklepy KOMFORT S.A. na Facebooku

Z kolei wśród kategorii wchodzących w obszar podłóg miękkich wyróżnić możemy
dywany, chodniki, wykładziny dywanowe oraz wykładziny elastyczne (zdjęcie 3). Istotne dla tworzenia konceptu merchandisingu jest to, że wykładziny oraz chodniki to produkty sprzedawane z rolek, zatem oprócz próbników i biblioteczek należy zaplanować
miejsce na ich przechowywanie. Zasadnicza część oferty dywanów dostępna w sklepie
ustawiona jest na wyspach. Każda wyspa powinna zawierać produkty z jednej linii tematycznej. Taki sposób prezentacji może powodować pewne trudności z zapoznaniem się
z dywanami, które znajdują się w niższych partiach wyspy, jednak w tej sytuacji pomocą
służą pracownicy sklepu.
Zdjęcie 4. Szafa ekspozycyjna

Źródło: oficjalne konto sieci Sklepy KOMFORT S.A. na Facebooku.
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Dywanowe bestsellery oraz produkty na prezentację, które stanowią jakościowo
oraz wizerunkowo linię prime, umieszczane są w przestronnych, ruchomych szafach
(zdjęcie 4). Dzięki umieszczeniu dywanów w szafach, obejrzenie w całości nawet znacznych rozmiarów produktu jest łatwe. Produkty te są znacznie łatwiej zauważalne. Zwiększa się również komfort klienta, który niejednokrotnie przed podjęciem decyzji zakupowej przegląda całą dostępną w sklepie ofertę. Dodatkową rolę odgrywa tu oświetlenie,
które podkreśla strukturę oraz kolory dywanów.
Trzecim obszarem wystawowym, na którym odnaleźć można ekspozycję dywanową
w placówkach handlowych sieci Sklepy KOMFORT S.A., jest strefa wejścia (zdjęcie 5). Na
specjalnie zaprojektowanym meblu, kształtem przypominającym szeląg lub ławeczkę,
znajdują się skrupulatnie wyselekcjonowane produkty, które w danym okresie odgrywają główną rolę w ofercie.
Zdjęcie 5. Ekspozycja wejściowa dla kolekcji Indygo-Botanic

Źródło: oficjalne konto sieci Sklepy KOMFORT S.A. na Facebooku.

W otoczeniu „serca” ekspozycji wejściowej znajdują się kolejne meble pomocnicze,
na których znaleźć można dopasowane tekstylia, takie jak: poduszki, pledy i koce. W tym
przypadku widać nacisk położony na produkt, do którego tłem są pogrupowane w wielosztuki produkty komplementarne. W przeciwieństwie do szaf ekspozycyjnych oraz
wysp, w strefie wejścia nie stawia się na szerokość oferty, lecz uwaga skoncentrowana
jest na produkcie / produktach wiodących. Głównym zadaniem tego rozwiązania jest
skrócenie drogi klienta, który szuka produktu reklamowego sieci i ma możliwość odnalezienia go już „na wejściu”.
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W każdym sklepie wyznaczono specjalną strefę dla najmłodszych (zdjęcie 6). W strefach tych dzieci mogą znaleźć dywany, dywaniki, wykładziny, poduszki oraz tekstylia
do swoich pokoi, jak również zabawki, kredki i kartki, kolorowe krzesełka i stoliki, dzięki
którym wizyta w sklepie upłynie im w miłej atmosferze, a rodzice spokojnie skupią się
na wybieraniu podłogi.
Zdjęcie 6. Ekspozycja dywanów dziecięcych i kącik dla najmłodszych

Źródło: oficjalne konto sieci Sklepy KOMFORT S.A. na Facebooku

Na podstawie doświadczeń, tworząc założenia ekspozycyjne dla kategorii wykładzin
dywanowych uwzględniono dwa wyznaczniki – kolor oraz cenę produktu. Najbardziej
atrakcyjne miejsca na linii wzroku zostały przeznaczone dla produktów w odcieniach
szarości, beżu i brązu, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Najmniej popularne kolory, takie jak odcienie zieleni lub czerwieni / różu, znalazły się na skraju biblioteczki. Segmentacja produktów według cen i wyraźne wyeksponowanie tych cen to
zabieg, który z jednej strony pozwala klientowi znaleźć punkt odniesienia, z drugiej zaś
może stanowić doskonały argument do przekonania, iż dodatkowa inwestycja, jaką jest
wybór produktu z droższego segmentu pozwoli znaczącą zwiększyć komfort użytkowania (zdjęcie 7).

470

Zarządzanie relacjami z klientem w oparciu o metodykę merchandisingu na przykładzie
sieci sklepów Komfort

Zdjęcie 7. Biblioteczka ekspozycyjna kategorii wykładziny dywanowe

Źródło: oficjalne konto sieci Sklepy KOMFORT S.A. na Facebooku.

Zdecydowana większość klientów podczas wyboru wykładziny dywanowej kieruje się zmysłem dotyku. Dzięki zbudowanej w taki sposób biblioteczne ekspozycyjnej
klient na własnej skórze ma możliwość przekonania się o różnicach w poszczególnych
produktach. Ekspozycję wspiera dodatkowe oświetlenie, podkreślające jakości i wzory
poszczególnych produktów.
Wybrane produkty z kategorii wykładziny dywanowe dostępne są na miejscu w sklepach. Przechowywane są one w rolkach, których sposób ekspozycji również jest odgórnie ustalony. Dotyczy on zarówno koloru, jak i ilości produktu (przede wszystkim minimalnej), która może znajdować się na rolce ekspozycyjnej. Do tego klient ma możliwość
skorzystania z wypożyczenia próbnika interesujących go produktów. Biblioteczki ekspozycyjne zostały wyposażone w specjalne szuflady, dzięki którym pracownik w łatwy
sposób może zaprezentować potrzebny próbnik. Próbnik taki można zabrać do domu,
by zestawić z kolorem ścian, oświetleniem lub mebli. Możliwość wypożyczenia próbek
wykładzin zwiększa psychiczny komfort klienta, który ma swobodę podjęcia decyzji
w domowych warunkach.
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Zdjęcie 8. Ekspozycja produktów rolkowych: wykładzin elastycznych, mat
łazienkowych oraz wykładzin dywanowych

Źródło: oficjalne konto sieci Sklepy KOMFORT S.A. na Facebooku.

Ekspozycja kategorii wykładziny elastyczne zbudowana jest na podobnych założeniach, jak kategoria wykładzin dywanowych (zdjęcie 8). Dochodzą tutaj dwie istotne zmiany. Po pierwsze podstawowym czynnikiem decydującym o miejscu produktu
w biblioteczce jest nie kolor, lecz wzór. Najpopularniejsze wzory w modnych kolorach
trafiają do jej centralnej części, mniej popularne ustawiane są na jej obrzeżach. Po drugie dla wykładzin elastycznych przygotowany został specjalny mebel, na którym klient
ma możliwość obejrzenia próbników produktów wyselekcjonowanych tematycznie,
a zatem można znaleźć produkty z wzorem drewna, płytek czy betonu oraz produkty
dedykowane obiektom użyteczności publicznej. Dzięki konstrukcji mebla ekspozycyjnego, nawiązującej do stołu kreślarskiego, klient może w wygodny sposób zapoznać się
z ofertą interesujących go wzorów, ich grubością czy strukturą (zdjęcie 9).
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Zdjęcie 9. Ekspozycja kategorii wykładziny elastyczne – biblioteczka i dedykowane
meble

Źródło: oficjalne konto sieci Sklepy KOMFORT S.A. na Facebooku.

Dekoracje i wycieraczki oraz inne akcesoria drobne układane są w zgodzie z kilkoma
wytycznymi (zdjęcie 10). Po pierwsze przy strefie wejścia można znaleźć pogrupowane
tekstylia w specjalnie do tego przystosowanych koszach lub meblach. Po drugie, o ile wycieraczki mają swój przyporządkowany fragment ekspozycji, o tyle dekoracje zazwyczaj
prezentowane są jako uzupełnienie innych produktów lub na małych ruchomych wyspach – pryzmach. Aby wzmocnić przekaz, jeden produkt pojawia się tam kilkakrotnie.
Zdjęcie 10. Ekspozycja wycieraczek i topsellerów

Źródło: oficjalne konto sieci Sklepy KOMFORT S.A. na Facebooku.
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Do prezentacji oferty bieżących topsellerów wykorzystywane są również specjalne
drewniane meble zlokalizowane w strefie wejścia. Produkty wybrane do tej prezentacji
są spójne – należące do jednej linii kolekcyjnej.
Ostatnią dużą grupą asortymentową w ofercie sieci Sklepy KOMFORT S.A. są drzwi.
(zdjęcie 11). Drzwi to produkty konfigurowalne, które mogą mieć dziesiątki wariantów.
Ekspozycja sklepowa prezentuje najbardziej sztandarowe rozwiązania, a jej niezbędnym
uzupełnieniem są katalogi produktowe dostawców. Przy planowaniu wystroju sklepu
zakłada się prezentację najczęściej wybieranych drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych. Wśród modeli wystawowych dominuje biel, jednak dla kontrastu pojawiają się
również inne kolory oklein.
Zdjęcie 11. Ekspozycja drzwi

Źródło: oficjalne konto sieci Sklepy KOMFORT S.A. na Facebooku.

Każdorazowo przed akcją promocyjną, wprowadzeniem nowej kolekcji czy innym
wydarzeniem wiążącym się ze zmianami wystroju sklepu, przygotowywana jest centralna instrukcja dotycząca zmian w wystroju sklepu, która następnie wysyłana jest do
wszystkich placówek handlowych celem wdrożenia przewidzianych zmian. Instrukcja
uwzględnia różnice w wielkościach witryn; zawiera wytyczne dotyczące wyglądu banerów zewnętrznych, strefy wejścia, banerów na witrynę, lokalizacji potykaczy oraz innych
nośników informacyjnych (hangery, naklejki, przywieszki), wystroju i wyposażenia strefy
kas. W instrukcji uwzględnia się również produkty topowe, wokół których powinna zostać zbudowana ekspozycja.
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Celem weryfikacji, czy założenia z instrukcji merchandisingowej zostały zaimplementowane przez pracowników sklepu, opracowana została wewnętrzna procedura kontrolna. Zobowiązuje one wszystkie placówki do przesłania raportu z wdrożenia w formie
zdjęć wgranych do dedykowanej aplikacji. Kolejność zdjęć, ich liczba oraz szczegóły poszczególnych ujęć określone są z góry i przekazane wraz z założeniami ekspozycyjnymi.
Do największych wyzwań stojących przed działem Visual Merchandisingu należy
niewątpliwie ujednolicenie wystroju i ekspozycji do potrzeb blisko 170 sklepów, spośród
których każdy dysponuje innymi możliwościami lokalowymi i ekspozycyjnymi. Do zadań
bardziej skomplikowanych należy także dostarczenie do każdej z placówek handlowych
materiałów graficznych i promocyjnych dopasowanych do jej potrzeb. Warto zaznaczyć,
że istotnym elementem stworzonych założeń ekspozycyjnych jest optymalizacja możliwości samodzielnego zapoznania się z ofertą przez klienta oraz zdobycia przez niego jak
najlepszych doświadczeń zakupowych. Klient ma możliwość dotknięcia i „spróbowania”
każdego z produktów. Jeśli klient waha się nad wyborem, może rozsiąść się na wygodnej
kanapie w strefie relaksu i z kawą w ręce wybrać najbardziej adekwatny produkt.
W myśl zasady spójności komunikacyjnej w całej sieci oraz dbając o dobre doświadczenia klienta, całość komunikacji z poziomu sklepu tworzona jest centralnie dla całej
sieci. Celem rozróżnienia poszczególnych typów komunikatów, możemy wyróżnić następujące elementy:
·· etykiety cenowe – tworzone są na neutralnym tle, podstawowym kolorem komunikatu jest czarna czcionka, którą czasem uzupełnia się czerwoną ceną promocyjną,
·· podstawowy kolor komunikujący promocję lub okazję to kolor czerwony. Jest on
również najczęściej wykorzystywany na banerach, hangerach czy potykaczach. Również za pomocą koloru czerwonego komunikowane są akcje przy otwarciach nowych
placówek,
·· produkty z reklam telewizyjnych oznaczane są fioletową metką z napisem „reklama TV”,
·· oraz akcje wyprzedażowe opatrzone są czarno-żółtymi etykietami i metkami.
W instrukcji wysyłanej do placówek handlowych zawarta jest również szczegółowa
instrukcja dotycząca tego, w którym miejscu powinien pojawiać się dany komunikat.
Wszystkie etykiety cenowe znajdują się na jednej wysokości, a etykiety promocyjne
w niewielkiej odległości od nich.

Zakończenie
Reasumując, każda organizacja ma swoją kulturę, w której zaszyta jest wizja wartości,
które organizacja wyznaje [Blanchard 2016, s. 47]. Świat przyspieszył i tak się zmienił,
że klient nie jest tylko odbiorcą, ale stał się także partnerem, o którego należy dbać, aby
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zachować dobre relacje. Klienci coraz lepiej precyzują swoje oczekiwania i dzięki temu
łatwiej o nich zadbać i dać im to, czego potrzebują, najlepiej w jakości przewyższającej
ich wyobrażenie [Sztucki 1995, s. 123]. Zatem pełne oraz świadome skoncentrowanie się
na kliencie musi stanowić podstawę działania każdego sprzedawcy czy opiekuna klienta.
Zatem przemyślane i logiczne zarządzanie przestrzenią może przełożyć się na sukces,
jakim jest sprzedaż, dzięki pełnej wiedzy o kliencie. Dbałość o zaspokojenie jego potrzeb
i pragnień, tak jak ma to miejsce w placówkach KOMFORT S.A., stworzenie pożądanej
atmosfery zakupów, dostarczanie wrażeń i przeżyć sprawiają, że między placówką handlową i klientem powstanie silna więź relacyjna. Klient będzie powracał, bowiem czas
spędzony na zakupach budzi przyjemne skojarzenia. Ten mechanizm zadziała wyłącznie
wtedy, gdy przestrzeń sprzedażowa, stanowiąca niemego sprzedawcę, przemówi w zrozumiałym dla klienta języku. Prostota i uporządkowanie, artyzm i ekonomia, siła emocji
i racjonalizm jako składowe stanowią tu ściśle zbalansowaną kompozycję.
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