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Wstęp
Współczesne zarządzanie 3.0 wnosi wiele zmian do dotychczasowych koncepcji zarządzania organizacjami gospodarczymi i publicznymi. Zmiany organizacji wynikające
z wprowadzenia coraz większej ilości technik i technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych do relacji w międzynarodowym i lokalnym wymiarze powodują konieczność coraz szybszej aktualizacji wiedzy. Poznanie nowych trendów i rozwiązań dotychczas niewystępujących oraz nowych źródeł innowacji i zagrożeń w rozwoju gospodarki
i administracji staje się nie tylko potrzebą, ale wręcz koniecznością, szczególnie dla kadry kierowniczej.
Dynamiczne zmiany zachodzące w zarządzaniu organizacjami w dobie nowych technologii stanowią wyzwanie dla kadry naukowej i praktyków zarządzania. Poszukiwanie
pozytywnych rozwiązań oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom wejścia techniki
do życia człowieka i jego otoczenia organizacyjnego staje się szansą dla kreowania nowatorskich rozwiązań, kierunków zmian organizacji oraz nowego, innowacyjnego spojrzenia na zachodzące procesy.
W publikacji zaprezentowane zostały zagadnienia dotycząc wykorzystania nowych
technologii w zarządzaniu. Przedstawiamy 18 artykułów w 4 obszarach:
·· Rola technologii w zarządzaniu 3.0;
·· Zarządzanie człowiekiem w organizacji z wykorzystaniem systemów IT;
·· E-komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna organizacji;
·· Wirtualizacja procesów biznesowych – rynkowe rozwiązania.
W pierwszej części zaprezentowano trzy artykuły. P. Adamczewski w artykule Środowisko SMAC jako determinanta zarządzania 3.0 omówił środowiska technologii SMAC (Social, Mobility, Analytics, Cloud), jako determinanty efektywnego funkcjonowania nowoczesnych organizacji w czasach transformacji cyfrowej oraz wskazał wpływ technologii
na zarządzanie 3.0. Artykuł K. Marek-Kołodziej i I. Łapuńki Zarządzanie 3.0 w Przemyśle 4.0
poświęcony jest identyfikacji przemian zachodzących w obszarze zarządzania organizacjami w odpowiedzi na założenia i zdefiniowane nurty rozwojowe Przemysłu 4.0. W artykule K. Kandefera i J. Oleksiejuka Wpływ e-biznesu na gospodarkę wskazano sposoby rozwoju gospodarczego opartego na wykorzystaniu narzędzi e-biznesu.
W drugiej części przedstawiono pięć artykułów. H. Bulińska-Stangrecka w artykule
HR practises in the E-culture on the Basis of Qualitative Research poddała analizie praktyki
HR, które wzmacniają e-kulturę. E. Jędrych w artykule Modele wdrażania e-technologii
do zarządzania zasobami ludzkimi – wyniki badań podjęła próbę przedstawienia mechanizmów wdrażania e-technologii w HR oraz czynników wpływających na skuteczność
ich absorpcji przez pracowników. Celem artykułu E. Gross-Gołackej Zarządzanie różnorodnością – koncepcja uwzględniająca kwestie wzajemnego zaufania w organizacji będą-
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cego źródłem innowacyjności i przewagi konkurencyjnej jest prezentacja koncepcji zarządzania różnorodnością z uwzględnieniem zaufania w organizacji, przy założeniu, że różnorodność jest traktowana jako źródło innowacyjności i budowania przewagi konkurencyjnej. M. Plebańska w artykule Pracownicy wiedzy a e-technologie zaprezentowała specyfikę gospodarki opartej na wiedzy oraz rynku pracy pracowników XXI wieku poruszających się w turbulentnym otoczeniu, w którym kluczową kompetencją staje się umiejętność adaptacji pracowników do zmian gospodarczych i społecznych. W artykule Wykorzystanie ICT do zwiększania wpływu społecznego (socjal impact) przedsiębiorstw społecznych – analiza dobrych praktyk M. Wronka-Pośpiech analizuje sposoby wykorzystania nowoczesnych narzędzi ICT w działalności przedsiębiorstw społecznych oraz rozpowszechniania wartości w obszarach służących społeczeństwu.
W trzeciej części zaprezentowano pięć artykułów. G. Michalczuk w artykule Technologie informacyjno-komunikacyjne w budowaniu relacji z interesariuszami – perspektywa
CSR wskazuje znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w budowaniu relacji z interesariuszami. S. Bąk w artykule Bankowość elektroniczna jako nowy wymiar zarządzania ryzykiem operacyjnym w sektorze bankowym wskazuje na znaczenie nowych kanałów dostępu dla klienta. Autorzy artykułu Wykorzystanie aplikacji mobilnych w zarządzaniu przestrzenią miejską na przykładzie aplikacji CiTTybialystok, T. Truskolaski i K. Waligóra, zweryfikowali prawdziwość twierdzenia o wzroście wykorzystania technologii informacyjnych do kontaktu sprzężonego: urząd–mieszkańcy. Artykuł M. Oziębło Wykorzystanie systemów ERP w centrach logistycznych podkreśla istotną rolę systemu ERP w funkcjonowaniu centrów logistycznych. Z. Olesiński w artykule Zwinność przedsiębiorstw
a współpraca międzyorganizacyjna akcentuje możliwość równoczesnego wprowadzania
w przedsiębiorstwie zarządzania zwinnego i międzyorganizacyjnego.
W ostatniej, czwartej, części zaprezentowano pięć tekstów. G. Szymański w artykule Identyfikacja determinantów wpływających na rozwój e-commerce w branży telekomunikacyjnej identyfikuje elementy wpływające na rozwój sektora handlu internetowego w branży telekomunikacyjnej. A. Stronczek w artykule PLM: wykorzystanie systemów
komputerowych do zarządzania cyklem życia produktu przedstawia możliwości funkcjonalnych korzyści stosowania informatycznych systemów zarządzania cyklem życia produktu. Y. Krykavskyy, O. Pokhylchenko w artykule 'Effectiveness’ & 'Efficiency' in a supply
chain management wskazują na skutki zmian w modelach zarządzania. K. Marek-Kołodziej i I. Łapuńka w artykule Zastosowanie techniki IDEF3 do mapowania procesów metodyki modułowej zarządzania dużymi projektami opartej na koncepcji łańcucha krytycznego podkreśliły, że mapowanie procesów zarządzania projektami jest niezbędne dla
skutecznego i efektywnego planowania oraz realizacji projektów. W artykule Uwarunkowania prawne, organizacyjne i społeczne funkcjonowania organizacji pozarządowych w bezpie6
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czeństwie narodowym N. Stępnicka analizuje wybrane uwarunkowania z perspektywy nowych
technologii.
Zaprezentowana publikacja poświęcona problematyce zarządzania z perspektywy zmian zachodzących w organizacjach dzięki zastosowaniu innowacji w dziedzinie
e-technologii powinna przyczynić się do lepszego zrozumienia tematyki zarządzania organizacjami w XXI wieku.
Ewa Gołębiowska
Małgorzata Oziębło
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Rola technologii
w zarządzaniu 3.0
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Środowisko SMAC jako determinanta zarządzania 3.0
SMAC Environment as a Determinant of Management 3.0

Abstract: Solutions of the Information and Communication Technology (ICT) are the foundation of modern economic organizations in the knowledge economy – management 3.0.
This is the case in particular in intelligent organizations, for which the advanced ICT infrastructure is the sine qua non condition for the effective knowledge management. This article is aimed at describing the role of modern ICT trends, which are described as SMAC (Social, Mobility, Analytics, Cloud), and are becoming an essential ICT element supporting management processes. Such solutions enable to create new models of organization operations on the global markets using strategic resources, such as the knowledge supported
with SMAC solutions.
Key words: ICT, SMAC, Management 3.0

Wprowadzenie
Realia rynku globalnego wymuszają na nowoczesnych organizacjach stałe dostosowywanie metod zarządzania i strategii rozwoju do nowych warunków gospodarowania.
Jest to szczególnie istotne w procesie transformacji cyfrowej, dzięki której od paru lat dokonują się znaczące przeobrażenia. Dotyczy to również zarządzania 3.0 w organizacjach
gospodarczych, które można rozpatrywać w aspektach struktur organizacyjnych, proce11
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sów biznesowych, personelu, kultury organizacyjnej, ale i technologii teleinformatycznych
wspomagających to zarządzanie.
Celem artykułu jest analiza środowiska technologii SMAC (Social, Mobility, Analytics,
Cloud), determinującego de facto efektywne funkcjonowanie nowoczesnych organizacji
w czasach transformacji cyfrowej, a także wskazanie implikacji tych technologii w zarządzaniu 3.0. Według badań Cisco Global Cloud Index w roku 2018 połowa populacji ludności świata będzie miała dostęp do Internetu, a ponad 53% tej populacji będzie korzystało z narzędzi do przechowywania danych w „chmurze” [Cisco 2016, s. 77]. Efektywna
implementacja ICT w dowolnej organizacji zależy od wielu czynników – głównie organizacyjnych, ludzkich i technicznych, ale też świadomościowych kadry zarządzającej. Dotyczy to przede wszystkim precyzyjnego określania potrzeb informacyjnych w ramach
wspomagania procesów zarządzania, których kwintesencją jest podejmowanie decyzji.
Stąd nadzieje związane ze środowiskiem SMAC w zakresie nowych możliwości doskonalenia procedur decyzyjnych, ale także rekonfiguracji dotychczasowych przebiegów procesów biznesowych.

Turbulentne otoczenie gospodarcze organizacji
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Dynamika zmian rynkowych oraz duża turbulencja otoczenia sprawiają, że wyzwaniem
dla nowoczesnych organizacji gospodarczych staje się ciągłe doskonalenie ich metod
funkcjonowania i rozwoju. W praktycznym wymiarze oznacza to konieczność sięgania po
nowoczesne rozwiązania ICT w zakresie zarządzania wiedzą, które pozwalają na wspomaganie procesów biznesowych w ramach zdobywania i umacniania swoich zdolności
konkurencyjnych. W ramach ewolucji społeczeństwa informacyjnego w kierunku społeczeństwa wiedzy oznacza to traktowanie nowoczesnych organizacji jako organizacji inteligentnych. Organizacja inteligentna to taka, która opiera swoją filozofię działania na
zarządzaniu wiedzą [Waltz 2003, s. 45]. Termin ten upowszechnił się w latach 90. w związku z rozwojem ICT, dynamicznymi zmianamia otoczenia gospodarczego i wzrostem konkurencyjności rynkowej. O organizacji inteligentnej można mówić, gdy jest to organizacja ucząca się, posiadająca zdolności do kreowania, pozyskiwania, organizowania i dzielenia się wiedzą oraz jej wykorzystywania w celu podniesienia efektywności działania
i zwiększenia konkurencyjności na rynku globalnym. Idea takiej organizacji zasadza się
na systemowym podejściu do organizacji, czyli traktowaniu jej jako złożonego organizmu opartego na istniejących strukturach i realizowanych procesach ze szczególnym
podkreśleniem roli wiedzy. W podejściu tym – nazywanym przez P. Senge „piątą dyscypliną” – dzięki wiedzy i odpowiednim narzędziom wszystkie elementy składowe organizacji oraz jej personel potrafią umiejętnie współdziałać w realizacji określonych celów
[Senge 2002, s. 77]. Sprawia to, że cała organizacja funkcjonuje jako inteligentny, dobrze
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sobie radzący organizm w konkurencyjnym otoczeniu. Senge wyjaśnia wzajemne związki pomiędzy sposobami osiągania celów, ich rozumienia, sposobami rozwiązywania problemów i komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej.
Do najważniejszych atrybutów organizacji inteligentnych można zaliczyć m.in.
[Grösser 2012, s. 145; Schwaninger 2010, s. 45]:
·· szybkość i elastyczność działania,
·· umiejętność obserwowania otoczenia,
·· zdolność wczesnego diagnozowania sygnałów rynkowych i reagowania na zmiany
w otoczeniu,
·· umiejętności szybkiego wdrażania nowych rozwiązań opartych na wiedzy i osiągania dzięki temu korzyści ekonomicznych.
Rosnący wolumen informacji wykorzystywanych w organizacji inteligentnej idzie
w parze ze wzrostem jej znaczenia. Już Peter Drucker wskazywał, że tradycyjne czynniki produkcji: ziemia, praca, kapitał tracą na znaczeniu na rzecz kluczowego zasobu, jakim w kreatywnym funkcjonowaniu organizacji jest wiedza. Stanowi ona niematerialne zasoby związane z ludzkim działaniem, których zastosowanie może być podstawą
zdobycia przewagi konkurencyjnej. Wiedzę można traktować jako informację osadzoną
w kontekście organizacyjnym i umiejętność jej efektywnego wykorzystania w funkcjonowaniu organizacji. Oznacza to, że zasobami wiedzy są dane o klientach, produktach,
procesach, otoczeniu itp. w postaci sformalizowanej (dokumenty, bazy danych) oraz nieskodyfikowanej (wiedza pracowników).
W praktycznym wymiarze efektywne współdziałanie tych elementów oznacza konieczność sięgnięcia po zaawansowane rozwiązania teleinformatyczne. Wykorzystywane są zarówno innowacje techniczne, technologiczne, jak i organizacyjne, pojawiające
się na przestrzeni ostatnich lat. Obejmują one niemal wszystkie sfery działalności nowoczesnych organizacji, począwszy od środków transportu i wyposażenia poprzez organizację i zarządzanie przepływem materiałów i surowców, aż do rozwoju struktur systemów realizujących procesy biznesowe, stanowiących kwintesencję zarządzania 3.0
[Schwaninger 2010, s. 15].

Zarządzanie wiedzą w koncepcji zarządzania 3.0
Istota zarządzania 3.0 opiera się na efektywnym zarządzaniu strategicznymi zasobami
organizacji, które tworzy triada: dane – informacja – wiedza1. Dynamiczna ewolucja ICT
oraz wzrost wymogów konkurencyjności gospodarki globalnej sprawiły, że wiedza stała się kluczowym czynnikiem funkcjonowania i rozwoju nowoczesnych organizacji. Stanowi ona niematerialne zasoby firmy związane z ludzkim działaniem, których zastosowa1

W niektórych opracowaniach problemu pojawia się już kolejny element – mądrość.
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nie może być podstawą przewagi konkurencyjnej. Spośród wielu stosowanych określeń
na użytek dalszych rozważań przyjęto, że wiedza to zorganizowany strukturalnie zbiór
informacji wraz z regułami ich interpretowania, a informacje to dane wykorzystywane
w określonym kontekście organizacyjnym [Jemielniak 2012, s. 39]. W literaturze przedmiotu wiedza jest rozpatrywana również w odniesieniu do zarządzania. Można przytoczyć przykładowe rozumienie terminu „wiedza”:
·· nieformalne zasoby organizacji związane z ludzkim działaniem, które, jeśli zostaną
zastosowane, mogą być podstawą przewagi konkurencyjnej [Kisielnicki 2008, s. 28];
·· zorganizowany w strukturę zbiór informacji wraz z regułami ich interpretowania [Jemielniak 2012, s. 24];
·· niematerialne zasoby wpływające na efektywność działania każdej organizacji [Stabryła 2009, s. 167].
W literaturze przedmiotu zarządzanie wiedzą (KM – Knowledge Management) definiowane jest na wiele sposobów. Wynika to głównie z rosnącego zainteresowania kwestiami racjonalności procesów zarządczych, które przypadło szczególnie na lata 80. i 90.
XX wieku. Zarządzanie wiedzą jest definiowane wieloaspektowo, jako proces, za pomocą którego pozyskuje się oraz odpowiednio wykorzystuje określone zasoby danych i informacji, dzięki czemu organizacja jest w stanie maksymalizować swoje korzyści, jak
również osiągać własne cele strategiczne [Stabryła 2009, s. 168].
W literaturze polskiej kwestie definicyjne odnoszące się do zarządzania wiedzą zostały podjęte między innymi przez K. Perechudę. Podkreślił on, że termin ten należy odnieść przede wszystkim do procesu, który polega na ciągłej realizacji funkcji zarządzania wszelkimi zasobami występującymi w organizacji, a więc zarówno tymi, które mają
charakter wewnętrzny i zewnętrzny, jak i tymi, które są ukryte bądź jawne, jak również
wszystkimi zadaniami i instrumentami związanymi z wykonywaniem zadań w zakresie
procesów organizowania czy komunikacji. Według wspomnianego autora zarządzanie
wiedzą to rodzaj zarządzania, które funkcjonuje w ramach gospodarki opartej na wiedzy [Perechuda 2005, s. 219].
M. Strojny natomiast zaznaczył, że zarządzanie wiedzą polega przede wszystkim na
tworzeniu, upowszechnianiu oraz odpowiednim wykorzystywaniu wiedzy, przy czym
najważniejsze znaczenie w jego ramach ma [Strojny 2000, s. 7]:
·· technologia, za pomocą której dochodzi do wspomagania realizacji procesów związanych z podejmowaniem decyzji zarządczych w organizacjach; technologia ta może
przyjmować postać na przykład systemów, takich jak internet czy ekstra- oraz intranet;
·· kultura organizacyjna, w centrum której stawiani są ludzie, co sprzyja dzieleniu się
wiedzą oraz realizacji wspólnych zainteresowań przez pracowników danej organizacji;
·· systemy, metody oraz narzędzia, dzięki którym można w sprawny sposób dokonywać pomiarów efektywności wykorzystania wiedzy.
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Więcej elementów składających się na zarządzanie wiedzą wymienił A. Jashapara.
Według niego na zarządzanie wiedzą, poza technologią czy kulturą organizacyjną, składa się także strategia organizacji, w tym również w aspekcie dotyczącym kapitału intelektualnego i sprawności organizacyjnej, czyli tzw. czynników „miękkich” [Jashapara
2006, s. 47].
Jak wynika z przytoczonych definicji i interpretacji, zarządzanie wiedzą jest definiowane na wiele różnych sposobów. Duża liczba ujęć, w których nacisk kładzie się na różnorodne aspekty, świadczy o tym, że może ono wpływać na funkcjonowanie poszczególnych organizacji wieloaspektowo, jak również, że podlega ono dynamicznym przemianom, wynikającym m.in. z szybkiego postępu technologicznego czy z intensywnego poszukiwania przez organizacje coraz skuteczniejszych sposobów osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku i zdobywania nowych klientów.
Zarządzanie wiedzą będzie w dalszych rozważaniach rozumiane jako proces identyfikowania, zdobywania, gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i wykorzystywania wiedzy, mający na celu poprawę pozycji konkurencyjnej organizacji, wspierany przez
cztery czynniki: przywództwo, kulturę organizacyjną, technologię i system pomiarowy
[Waltz 2003, s. 59].
Informacja i efektywne nią zarządzanie stało się jednym z kluczowych czynników
rozwoju nowocześnie funkcjonujących organizacji w ramach koncepcji zarządzania 3.0.
Podstawową rolę odgrywają tu zaawansowane rozwiązania z zakresu ICT. U jej podstaw
legły idee głoszone m.in. przez A. Tofflera o tzw. trzeciej fali. Dynamiczny rozwój ICT
i pragmatyki zarządzania sprawiły, że paradygmat czasu stał się na równi obowiązujący z paradygmatem kosztów w działalności gospodarczej ery społeczeństwa informacyjnego. Praktyczne skrócenie ścieżki czasu w cyberprzestrzeni i abstrahowanie od granic geograficznych powoduje znaczące przyspieszenie procesów biznesowych w globalnych łańcuchach dostaw.

Uwarunkowania transformacji cyfrowej
Obecny efekt ewolucji teleinformatycznej w postaci tzw. III platformy ICT traktowany jest
od roku 2013 jako fundament IV rewolucji przemysłowej, będącej naturalnym etapem
rozwoju III rewolucji z roku 1969 (której symbolem stała się elektronika z tranzystorem
na czele i zautomatyzowana produkcja). Głównym wyróżnikiem nowych zmian stało się
redefiniowanie dotychczasowych przebiegów procesów biznesowych, przekładających
się na nowe modele funkcjonowania organizacji gospodarczych, stających wobec nowych wyzwań w zakresie utrzymania zajmowanych pozycji i dalszej ekspansji rynkowej.
Rewolucja przemysłowa IV etapu wywołana jest przez [Adamczewski 2017a, s. 55; Report
IDC 2016, s. 125]:
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·· wprowadzenie wszechobecnej cyfryzacji,
·· bazowanie w procesach decyzyjnych na wirtualnych symulacjach i przetwarzaniu
danych w czasie rzeczywistym,
·· komunikację maszyna–maszyna i maszyna–człowiek.
Transformacja cyfrowa (digital transformation) oznacza zmianę dotychczasowego
podejścia do klienta i kompleksowy proces przechodzenia organizacji na nowe sposoby
funkcjonowania przy wykorzystaniu najnowszych technologii cyfrowych SMAC. Pamiętać jednak należy, że rolą technologii cyfrowych w tym procesie jest umożliwienie koniecznych zmian i otwarcie organizacji na nowe możliwości. Powinny być one zatem narzędziem, a nie celem transformacji. W centrum tego procesu musi znajdować się klient
i jego potrzeby, jako główna siła sprawcza funkcjonowania producentów i dostawców
usług. Transformacja cyfrowa przestała być sposobem na zdobycie przewagi konkurencyjnej, a stała się czynnikiem decydującym o utrzymaniu się na rynku.
Trudno dzisiaj znaleźć sektor gospodarki, który jest odizolowany od tego, co dzieje
się na gruncie rozwiązań ICT. W ciągu kilku lat firma Airbnb, która nie ma w ogóle ho-

teli, a de facto funkcjonuje na zasadzie algorytmu wynajmu wolnych pokoi, stała się
jednym z głównych graczy światowego rynku hotelarskiego. Podobnie jest z Uberem na rynku usług taksówkowych. Obie te organizacje dokonały innowacji typu digital disruption, które zmieniły dotychczasowy porządek biznesowy, zapewniając klientom nowe korzyści. W większości przypadków innowacyjne technologie i rozwiązania, które zmieniają modele biznesowe i warunki funkcjonowania poszczególnych
przedsiębiorstw czy całych sektorów pochodzą spoza nich. Zatem uważne monito-
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rowanie tego, co się dzieje w ICT, jest wymogiem nie tylko firm informatycznych, banków czy firm telekomunikacyjnych, ale przede wszystkim organizacji, które chcą utrzymać swoje wiodące pozycje na rynku.
Elementami transformacji cyfrowej są [Adamczewski 2017b, s. 14; Perera 2015, s. 58;
Corcoran 2016, s. 121]:
·· technologie SMAC,
·· Internet rzeczy (IoT – Internet of Things),
·· wielokanałowe (Multi-channel) modele dystrybucji produktów i usług,
·· automatyzacja (Automation) oraz robotyzacja (Robotisation).
Technologie te determinują zmiany w trzech obszarach stosujących je organizacji inteligentnych poprzez:
·· kształtowanie relacji z klientami i kontrahentami w zakresie pełniejszego zrozumienie ich potrzeb, wprowadzanie wielu kanałów komunikacji oraz wzbogacanie form samoobsługi,
·· doskonalenie procesów operacyjnych w zakresie organizacji wewnętrznej i środowiska pracy wraz z mechanizmami monitorowania ich wydajności,
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·· modelowanie działania organizacji w zakresie wytwarzania produktów i usług dostarczanych na rynek.
Blisko jedna trzecia zarządów największych wiodących organizacji światowych uważa, że ich przychody w ciągu najbliższych lat zostaną zagrożone przez tzw. digital disruptions, czyli przez zjawiska nagłego pojawienia się nowych technologii i modeli biznesowych, wpływających na wartość obecnie dostarczanych przez te organizacje produktów i usług [Report IDC 2016, s. 89]. Można stwierdzić, że świat biznesu stał się jeszcze bardziej zmienny, a przez to również nieprzewidywalny i złożony. W opisywaniu tych
zjawisk często stosuje się ujęcie, określane akronimem VUCA [Marz 2015, s. 122], czyli:
·· Volatility – zmienność, a w szczególności dynamika zmian i ich katalizatory, co do
których nie ma przewidywalnych wzorców;
·· Uncertainty – brak przewidywalności zaistnienia określonych zdarzeń wraz z niską
świadomością i zrozumieniem występujących sytuacji;
·· Complexity – złożoność i współzależność zjawisk wraz z brakiem usystematyzowanej
wiedzy, pozwalającej na wiarygodne planowanie działań;
·· Ambiguity – niejednoznaczność i brak jednoznacznej interpretacji zjawisk wraz z ryzykiem błędnie odczytywanych warunków i relacji przyczynowo-skutkowych.
Oznacza to, że w warunkach cyfrowej transformacji i dużej konkurencyjności zawodzą stosowane dotychczas metody zarządzania, nakierowane często wyłącznie na zapewnienie stabilności i przewidywalności. Z pomocą w tym przypadku przychodzą zaawansowane rozwiązania teleinformatyczne w zakresie zarządzania wiedzą.

Środowisko SMAC w nowoczesnej organizacji
Dynamiczny rozwój ICT doprowadził do wykształcenia się nowego standardu technologicznego, jakim są systemy SMAC, umożliwiające realizowanie nowych modeli biznesowych. Opierają się na czterech filarach [Słowik 2016]:
1. Social – sieci społecznościowe przełamują bariery przepływu informacji między ludźmi i stają się platformami, dzięki którym szybka wymiana wiedzy jest coraz bardziej efektywna. Komunikacja w ramach platform społecznościowych bardzo
mocno wypiera komunikację telefoniczną czy mailową. Zjawisko to ma miejsce również w obszarze biznesowym, gdzie szybka wymiana informacji jest niezwykle ważna. Wykorzystanie sieci społecznościowych pozwala na uzyskanie lepszej interakcji
z klientami, dzięki czemu możliwe staje się szybsze reagowanie na problemy i budowanie bazy wiedzy na podstawie preferencji i zachowań użytkowników.
2. Mobile – urządzenia mobilne, takie jak smartfony, tablety czy notebooki, stały
się podstawowym narzędziem pracy współczesnego pracownika. Zwiększyły również możliwość dotarcia do klientów, którzy korzystając z urządzeń mobilnych, przy-
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zwyczaili się do robienia zakupów i używania różnego rodzaju serwisów i aplikacji
w każdym czasie i w każdym miejscu. Wzrost popularności zakupów mobilnych jednocześnie wymógł na przedsiębiorstwach konieczność rozwijania swoich kanałów
marketingu internetowego oraz udostępniania klientom kanałów mobilnych. W tych
warunkach prezentowanie oferty na urządzeniach mobilnych jest podstawą zdobycia lub utrzymania wysokiej pozycji rynkowej.
3. Analytics – zrozumienie zachowań i preferencji klientów jest jedną z największych zalet korzystania z narządzi analitycznych. Z zebranych danych, analizowanych
przez zaawansowane algorytmy, przedsiębiorcy są w stanie wywnioskować, jak zadbać o lojalność klientów, ulepszyć kampanie marketingowe, usprawnić procesy rozwoju produktów i świadczyć usługi, które pasują do preferencji i wymagań klientów.
Dzięki poznaniu upodobań użytkowników przedsiębiorcy są w stanie m.in. prezentować treści zgodne z ich oczekiwaniami. Nadrzędnym celem wykorzystania narzędzi analitycznych w prowadzeniu biznesu jest zatem podejmowanie prawidłowych
decyzji na podstawie aktualnych i zagregowanych informacji.
4. Cloud – technologia chmury obliczeniowej oferuje narzędzia umożliwiające
sprawne gromadzenie i przetwarzanie danych na serwerach sieciowych, co przekłada się na skuteczne zarządzanie organizacjami. Korzystanie z narzędzi dostępnych
w chmurze pozwala na obniżenie kosztów eksploatowania systemów ICT, przełamanie barier geograficznych i posiadanie dostępu do danych w dowolnym czasie i miejscu. Chmura jest czynnikiem, który spaja pozostałe elementy składające się na rozwiązania SMAC.
W praktyce gospodarczej nie brakuje licznych przykładów, które świadczą o rozmijaniu się oczekiwań i faktycznych korzyści w zakresie wykorzystywania rozwiązań ICT.
Przyczyną takiego efektu może być brak odpowiedniego stopnia integracji pomiędzy
wdrażanymi systemami. Kluczem do odniesienia sukcesu przy zastosowaniu technologii
SMAC jest połączenie czterech wspomnianych technologii, które komunikując się między sobą, pozwalają na uzyskanie efektu synergii. Żadna z tych czterech technologii nie
daje pełnego efektu samodzielnie. Jedynie synergia wytworzona przez wszystkie elementy SMAC pracujące wspólnie pozwala na stworzenie przewagi konkurencyjnej. Organizacje inwestowały do tej pory w mobilność, chmurę, analitykę biznesową oraz wykorzystanie w biznesie mediów społecznościowych, tworząc samodzielne, najczęściej
niezintegrowane, rozwiązania. Połączenie ich w ramach trzeciej platformy ICT umożliwia tworzenie nowych usług generujących przychody, pogłębiających relację z klientami, a także poprawiających efektywność funkcjonowania organizacji.
Dzięki rozwojowi chmury obliczeniowej i technologii mobilnej udało się przejść od
zamkniętych systemów komunikacji do platform społecznościowych [Barry 2013, s. 45].
Głęboko i trwale zmieniło to system pracy i komunikację biznesową. Kanały społeczno-
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ściowe umożliwiły szybkie tworzenie i udostępnianie treści, szerszą dystrybucję informacji, a także lepszą współpracę i interakcję z klientami. Technologie mobilne pozwoliły na uzyskanie łatwego dostępu do informacji poprzez nieustanne połączenie z Internetem. Analizy danych są wykorzystywane w celu optymalizacji zarządzania relacjami
z klientami oraz zwiększania efektywności kanałów sprzedaży. Chmura jest natomiast
w wielu przedsiębiorstwach podstawą systemów ICT, zwiększającą ich elastyczność,
skalowalność i wpływającą na redukcję kosztów przetwarzania danych.
Organizacje, chcące utrzymać swoją pozycję na konkurencyjnym rynku, muszą być
gotowe na dostarczenie klientom usług w pełni dostosowanych do ich potrzeb. Dzięki rozwojowi SMAC technologie informatyczne nie są już tylko wsparciem w rozwijaniu
biznesu, ale punktem zwrotnym, który daje przewagę organizacjom i pozwala im wyróżnić się na tle konkurencji. SMAC dostarcza odpowiednie informacje w odpowiednim
czasie, co umożliwia podejmowanie właściwych decyzji i efektywną współpracę zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji, czyli w całych łańcuchach kooperacji.
Swoisty ekosystem informatyczny organizacji inteligentnej opiera się zazwyczaj na
zaawansowanych rozwiązaniach klasy ERP (Enterprise Resource Planning). Tradycyjnie rozumiane systemy ERP, jako rozwiązania integrujące infrastrukturę informacyjną organizacji, już nie wystarczają. Ich podstawowa funkcjonalność została wzbogacona o systemy zarządzania kontaktami z klientami (CRM – Customer Relationship Management), systemy zarządzania kontaktami z dostawcami (SRM – Supplier Relationship Management),
systemy zarządzania łańcuchem dostaw (SCM – Supply Chain Management) i systemami zarządzania cyklem życia produktu (PLM – Product Lifecycle Management). Systemy
SMAC dzięki swoim właściwościom pozwalają na podniesienie efektywności obsługi informacyjnej procesów biznesowych, a w rezultacie – na osiągnięcie wyższej konkurencyjności rynkowej. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że rozwiązania te przestały
być dla organizacji sposobem na zdobycie przewagi konkurencyjnej, a stały się aktualnie
wręcz czynnikiem decydującym o utrzymaniu się na rynku globalnym.
Według prognoz IDC w najbliższych dwóch latach 80% organizacji globalnych zainicjuje projekty transformacji cyfrowej w zakresie zarządzania wiedzą, opierając to na systemach SMAC, z czego aż 50% nakładów będzie związanych z rozwiązaniami III platformy ICT [Report IDC 2016, s. 37]. Według badań autora2 stopień upowszechnienia się informatycznego wspomagania procesów zarządzania w poszczególnych obszarach polskich organizacji można ująć następująco (procent badanych przedsiębiorstw) [Adamczewski 2016, s. 204]:
·· obszar finansowo–księgowy – 87%,
·· zasoby ludzkie – 75%,
Badania ankietowe wraz z obserwacją bezpośrednią przeprowadzono w latach 2014–2017 na wybranej próbie 120 przedsiębiorstw sektora MSP w województwach mazowieckim i wielkopolskim.
2
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·· gospodarka magazynowa – 63%,
·· zarządzanie produkcją 21%,
·· zarządzanie relacjami z klientami – 52%,
·· wspomaganie prac biurowych – 96% (w tym 98% – obsługi poczty elektronicznej),
·· obsługa procesów zakupowych lub sprzedażowych – 64%.
W zakresie wykorzystywania rozwiązań SMAC statystyki badanych podmiotów oddają zasadniczo ogólne tendencje światowe w tym zakresie, tj. [Report IDC, 2016, s. 37]:
·· chmura – wykorzystywana jest w 18% organizacji (plan jej uruchomienia ma 38% badanej populacji);
·· mobilność – wykorzystywana jest w 29% organizacji (plan jej uruchomienia ma 15%
badanej populacji);
·· analityka – wykorzystywana jest w 9% organizacji (plan jej uruchomienia ma 16% badanej populacji);
·· media społecznościowe – ich wykorzystanie deklaruje już 45% organizacji, a najbliższe plany wykorzystania prognozowane są na poziomie 55%.
Generalnie z przeprowadzonych rozważań wynika, że polskie nowoczesne organizacje gospodarcze coraz śmielej sięgają po zaawansowane rozwiązania z zakresu systemów SMAC, by móc sprostać wyzwaniom transformacji cyfrowej. Rosnące wymagania
organizacji w zakresie informatycznego wspomagania zarządzania wiedzą wynikają generalnie z ich funkcjonowania w czasie rzeczywistym (RTE – Real Time Enterprise). Z tego
też względu systemy SMAC pozwalają podnieść efektywność gospodarowania na wyższy poziom poprzez:
·· skuteczniejsze docieranie do klientów – wykorzystując rozwiązania mobilne;
·· lepsze zrozumienie potrzeb klientów – wykorzystując wysoko przetworzone systemy analityczne;
·· skuteczniejsze komunikowanie z klientami – wykorzystując media społecznościowe;
·· obniżając koszty przetwarzania danych – wykorzystując rozwiązania chmurowe.

Zakończenie
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Koncepcja zarządzania 3.0 powoduje w organizacjach dewaluację tradycyjnych źródeł
przewagi konkurencyjnej, takich jak kapitał, infrastruktura, dostęp do rynków zbytu czy
jakość oferowanych produktów i usług. Nowoczesne przedsiębiorstwa, chcąc skutecznie konkurować na rynku, muszą nadać decydujące znaczenie elastyczności organizacji
i jej zdolności do wdrażania innowacyjnych modeli biznesowych oraz reorganizacji procesów logistycznych. Przykłady wielu polskich przedsiębiorstw wskazują, że wizja nowocześnie zarządzanego biznesu weszła w dynamiczną fazę realizacji, a do rangi paradygmatu urasta docelowo efektywne zarządzanie wiedzą z wykorzystaniem zaawansowa-
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nych rozwiązań SMAC, jako synonim zarządzania 3.0. Poza wszelką wątpliwością pozostają kwestie wydobywania rezerw organizacji poprzez wspomaganie ich funkcjonowania zaawansowanymi systemami teleinformatycznymi, w których poczesne miejsce zajmują systemy tzw. III platformy ICT.
Z przeprowadzonych rozważań wynika, że uwarunkowania środowiska SMAC w nowoczesnych organizacjach muszą być traktowane w sposób komplementarny, by – jakże istotne – aspekty teleinformatyczne nie zdominowały prac przygotowawczych i funkcjonowania rozwiązań w tym zakresie. Równie ważne są tzw. uwarunkowania „miękkie”,
dotyczące strategii rozwoju organizacji, jej kultury organizacyjnej oraz kwalifikacji i motywowania zatrudnionego personelu. Jedno wydaje się już pewne – okres transformacji cyfrowej stawia przed polskimi organizacjami nowe wyzwania w zakresie zarządzania 3.0, których spełnienie pozwoli im skuteczniej konkurować na rynkach globalnych,
a niekiedy wręcz utrzymać się na nich.
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Zarządzanie 3.0 w Przemyśle 4.0
Management 3.0 in Industry 4.0

Abstract: In today’s industry we are slowly reaching the limit where productivity and efficiency can be increased by better system organization and continuous improvement of
production processes. Undoubtedly, the human factor, including intellectual capital and
the reorganization of management processes, is unused in this regard. The purpose of this
paper is to identify the changes taking place in the area of organization management in response to the assumptions and defined developments of Industry 4.0. The idea called Management 3.0 is the future of modern management. Nonetheless, questions remain open:
what principles should be addressed in the face of the fourth industrial revolution, what
transformations are expected in manufacturing in this area and, forward-looking in terms of
confidence management called empowerment, is industrial engineer 4.0 already the middle level manager?
Key words: Management 3.0, Industry 4.0, complexity, engineer of the future, soft skills
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Problemy kształtujące warunki funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw wskazują na potrzebę stałego rozwoju koncepcji i teorii zarządzania w odpowiedzi na zachodzące procesy transformacji rynkowej. Zarządzanie jest konkretnym i wyróżniającym się instrumentem działania każdej organizacji [Drucker 2010]. Wśród najistotniejszych uwarunkowań zarządzania XXI wieku wymienia się [Gonciarski 1999]: (1) globalizację działalności gospodarczej, (2) upowszechnienie technologii informatycznych, (3) kształtowanie
się społeczeństwa postindustrialnego, (4) wzrost znaczenia wiedzy i kwalifikacji, (5) funkcjonowanie w warunkach ciągłych zmian, (6) wzrost aspiracji społeczeństwa (pracowników, klientów, kontrahentów), (7) wpływ państwa na gospodarkę. Nie ulega wątpliwości,
że w obliczu tych gospodarczych przemian konieczne są daleko idące zmiany w prowadzeniu biznesu oraz zarządzaniu różnymi organizacjami. Od kilkunastu lat źródła sukcesu upatruje się w budowie gospodarki opartej na wiedzy. Przyjmuje się, że w warunkach
permanentnej niepewności jedynie wiedza może stanowić o przewadze konkurencyjnej
przedsiębiorstw, a sekretem sukcesu podmiotów jest unikatowy sposób pozyskiwania,
przetwarzania i kreowania wiedzy. Ciągłe zmiany rynkowe, pojawianie się nowych technologii, nowych produktów, nowych konkurentów wymagają od współczesnych przedsiębiorstw podejmowania nowych działań, co wymusza poszukiwanie nowych sposobów na skuteczne zarządzanie organizacjami XXI wieku, dostosowane do współczesnej
rzeczywistości gospodarczej, nowych wyzwań i przemysłowych uwarunkowań.
Dążenie w kierunku otwartej innowacyjności oraz nieustannego uczenia się i doskonalenia technologicznego związane jest z zapewnieniem właściwej infrastruktury oraz
odpowiednim przygotowaniem kompetencyjnym. Gruntownych przeobrażeń w gospodarkach krajów rozwijających się wymagają również modele biznesowe, szczególnie
w zakresie zarządzania zasobami. W Polsce podstawowymi zasobami są nadal: praca,
kapitał i surowce, a zgodnie z koncepcją czwartej rewolucji przemysłowej powinny nimi
być: dane, wiedza i organizacja. We współczesnym przemyśle powoli docieramy do granicy, gdzie wydajność, produktywność, efektywność można podnosić dzięki lepszej organizacji systemów oraz ciągłemu doskonaleniu procesów produkcyjnych. Niewątpliwie
to czynnik ludzki, w tym kapitał intelektualny oraz reorganizacja procesów zarządzania,
stanowią niewykorzystany potencjał w tym zakresie.
Celem artykułu jest identyfikacja przemian zachodzących w obszarze zarządzania
organizacjami w odpowiedzi na założenia i zdefiniowane nurty rozwojowe Przemysłu
4.0. Idea określana mianem Management 3.0 to przyszłość współczesnego zarządzania.
Niemniej jednak otwarte pozostają pytania: jakimi pryncypiami powinno się ono kierować w obliczu czwartej rewolucji przemysłowej, jakich przemian w tym obszarze oczekują przedsiębiorstwa produkcyjne, a patrząc perspektywicznie – czy w odniesieniu do
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strategii zarządzania opartej na zaufaniu, tzw. empowerment (upełnomocnianie, przydawanie władzy), inżynier Przemysłu 4.0 to już średni szczebel menedżerski?

Idea Przemysłu 4.0
Z punktu widzenia producenta współczesny rynek to dynamiczna struktura podlegająca nieustannym prawom popytu i podaży. Na przestrzeni ostatnich lat warunki prowadzenia działalności gospodarczej ulegały istotnym zmianom, szczególnie tam, gdzie rosło znaczenie technologii informacyjnych, szybkiego obiegu informacji czy nowych form
interakcji z klientami. Znacznemu skróceniu uległa długość produkowanych serii oraz
czas życia wyrobów, przy jednoczesnym zwiększaniu się różnorodności i stopnia złożoności produktów. Klient stał się coraz bardziej wymagający, w wielu obszarach działalności przekształcił się w prosumenta, a producenci zostali zmuszeni do przyjęcia nowych
reguł gry, w której to masowa kastomizacja wyrobów i usług stała się bardziej korzystna
niż masowa produkcja.
Jednym z najbardziej znaczących obszarów działalności przedsiębiorstw w światowej gospodarce są procesy produkcyjne. Z analiz wynika, że większą konkurencyjność
zyskują te przedsiębiorstwa, które potrafią implementować innowacyjne techniki wytwarzania, wykorzystując istniejącą infrastrukturę i tradycyjne, rozbudowane rynki. Takie podejście jest cechą intensywnej fazy globalizacji gospodarczej, która zdominuje
obecną (ekstensywną) w ciągu najbliższej dekady [Zawadzka 2007]. W związku z tym
podejmowane są próby tworzenia nowych form organizacji produkcji zgodnie z ewolucyjnym postępem w zakresie zautomatyzowanych systemów wytwarzania – aż do samoregulujących się automatycznych gniazd wytwórczych i samoprzekształcających się
automatycznych systemów wytwórczych, co przedstawiono w pracach [Afentakis 1986;
Banaszak, Muszyński 1991].
Z uwagi na dynamicznie rosnącą złożoność systemów produkcyjnych już klasyczne formy elastycznych systemów wytwórczych FMS (ang. Flexible Manufacturing System)
nie mogą sprostać wymogom współczesnej cywilizacji. Prowadzi to do zmniejszenia się
kontroli człowieka nad tworzonymi systemami, co w przedmiotowym obszarze objawia
się niską tolerancją tych systemów na zakłócenia. Jej podniesienie, bez konieczności angażowania się w każdym przypadku człowieka, a także wzrost kontroli złożoności systemu, bez straty jego funkcjonalności, prowadzi do rozwiązań proponowanych w ramach
inteligentnych systemów produkcyjnych IPS (ang. Intelligent Production System) oraz cyfrowej produkcji (ang. digital manufacturing) [Zawadzka 2007].
Kolejna rewolucja przemysłowa, określana mianem Przemysłu 4.0 (ang. Industry 4.0),
już się rozpoczęła (por. rysunek 1). Jej głównym celem jest zwiększenie globalnej konkurencyjności poprzez wzrost jakości produktów oraz obniżenie kosztów produkcji. Roz-
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wiązania w zakresie „inteligentnych fabryk” (ang. smart factory) i „inteligentnych usług”
(ang. smart services) będą oferować większą elastyczność w działaniach i bardziej efektywną alokację zasobów, torując drogę dla zwinnego wytwarzania i skalowalnych rozwiązań logistycznych. Sieci komputerowe będą zintegrowane ze zunifikowanymi umiejętnościami i wymianą informacji w czasie rzeczywistym. Sterowanie procesami w trybie online stwarza konieczność budowy właściwego interfejsu pomiędzy człowiekiem,
a maszynami i urządzeniami technologicznymi, zdefiniowanego ich wzajemną współzależnością. Złożoność systemów w XXI wieku staje się coraz bardziej istotna i wymaga
bardziej wyszukanych rozwiązań. Z analiz wynika, że w ciągu ostatniej dekady została
podwojona w Europie liczba robotów, coraz bardziej inteligentnych i elastycznych. Według Gartner Inc., światowego lidera w branży badawczo-doradczej IT, do 2020 roku ponad 20 miliardów urządzeń będzie w stanie się ze sobą komunikować, co stanowić może
odzwierciedlenie w globalnej ekonomicznej wartości dodanej na poziomie 1,9 biliona
dolarów [Gartner Inc. 2013].
Rysunek 1. Etapy rozwoju przemysłu

Źródło: opracowanie własne.
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W XXI wieku obserwowane zmiany ewolucyjne w przemyśle postępują od industrializacji o charakterze elektroniczno-informatycznym do systemów wytwórczych nowej
generacji (NGMS, ang. Next Generation Manufacturing System), zwanych także inteligentnymi. Nowa generacja technologiczna w sferze wytwarzania, określana jako Przemysł
4.0, zmierza w kierunku projektowania systemów wytwórczych integrujących przetwarzanie informacji z przetwarzaniem materii. Kierunek ten można określić mianem „digitalizacji materii”, a jego założenia urzeczywistniają inteligentne fabryki sterowane syste-
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mami cyberfizycznymi CPS (ang. Cyber-Physical System) w środowisku Internetu przedmiotów IoT (ang. Internet of Things).
Cyfrowa produkcja jest pojęciem stosowanym do opisu zintegrowanego wykorzystania automatycznych systemów, procesów i narzędzi przez przedsiębiorstwa projektowe i produkcyjne w celu dostarczania produktów do klientów w możliwie najkrótszym
czasie i przy minimalnej interwencji operatorów [Andrews 2017].
Cyfrowe modelowanie procesów przetwarzania materii pozwala na transformacje
dóbr materialnych, zintegrowanych informacyjnie, w ramach systemu komputerowego
wspomagania organizacji produkcji. Innymi słowy, dobra materialne, podlegając cyfryzacji, stają się w coraz większym stopniu dobrami cyfrowymi [Badurek 2014]. Ten megatrend cywilizacyjny od strony IT postrzegany jest w postaci wirtualizacji [Canetta 2011].
Z drugiej strony na genezę Przemysłu 4.0 wpływa cykliczność rozwoju gospodarki i pojawianie się okresów przesileń, w których występuje zwiększona potrzeba podejmowania ryzyka oraz poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych dla zapewnienia
wzrostu produktywności przedsiębiorstw. Takich rezultatów nie daje już komputeryzacja przemysłu metodami charakterystycznymi dla paradygmatu generacji przemysłowej 3.0 (czyli industrializacji elektroniczno-informatycznej) charakterystycznej dla drugiej połowy XX wieku.
Sukcesywne przekształcanie elastycznych systemów wytwórczych w coraz to bardziej inteligentne przy wykorzystaniu CPS umożliwi w przyszłości sprzężenie systemów
wirtualnych z fizycznymi, prezentując tym samym nowy poziom zintegrowanej inteligencji, charakteryzującej się interakcją i koordynacją procesów obliczeniowych z procesami fizycznymi w czasie rzeczywistym. Według Plattform Industrie 4.0 [2013] będzie
to miało zasadniczy wpływ na tworzenie wartości, modele biznesowe, usługi pochodne (niższego szczebla) oraz organizację pracy, a te wymuszą na współczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych podejmowanie działań w zakresie: (1) integracji poziomej za
pośrednictwem sieci wartości, (2) kompleksowej cyfrowej integracji inżynierii w całym
łańcuchu wartości, jak również (3) integracji pionowej i sieciowej systemów wytwórczych.
Przemysł 4.0 może być zarówno szansą, jak i zagrożeniem dla rozwijających się systemów gospodarczych. W rzeczywistości tradycyjne przedsiębiorstwa mają do czynienia
z nowymi wyzwaniami, które zmienią dotychczasowe zasady dotyczące produktywności i konkurencji. Przedsiębiorstwa muszą działać poprzez usunięcie barier między informacją a strukturami fizycznymi. Niezbędne jest interdyscyplinarne myślenie, zarówno
w dziedzinach technicznych, jak i społecznych, w ciągłym procesie uczenia się i współpracy oraz ze znaczącym wpływem na poszczególne role zawodowe. Przemiany te wymuszają na przedsiębiorcach jednoczesną reorganizację procesów zarządzania, jak również przedefiniowanie roli inżynierów, nadając im menedżerskiego charakteru.
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Wyzwania dla Przemysłu 4.0 w obszarze zarządzania
Ewolucję teorii zarządzania można opisać poprzez sukcesywne przekształcanie podstawowych paradygmatów w kolejno proponowanych koncepcjach, począwszy od hierarchii, poprzez modele, aż do złożoności (por. tabela 1). We współczesnej gospodarce rynkowej problem złożoności systemów wyklucza stosowanie newtonowskich rozwiązań liniowych, charakteryzujących się próbą rozłożenia problemu na czynniki pierwsze, dobrą analizą i wybraniem „najlepszego” rozwiązania, które często prowadzi do lokalnych
optymalizacji, spowolnienia całego systemu i tworzenia zasad, które są często odrzucane
przez ludzi. Takie deterministyczne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym i ludźmi sprawdza się na krótką metę i w stosunkowo wąskim zakresie, a przy
tym ma swoje istotne ograniczenia, bowiem skutecznie unicestwia motywację, kreatywność, innowację i autonomię pracowników.
Myślenie systemowe, samoorganizujące się zespoły, kreatywność i innowacyjność
ludzi i/lub zespołów, delegowanie uprawnień i odpowiedzialności to podstawy współczesnego zarządzania.
Tabela 1. Zarządzanie od Management 1.0 do 3.0
Management 1.0

Management 2.0

Management 3.0

Hierarchie

Modele

Złożoność

wydawanie poleceń i kontrolowanie (ang. command
and control),
hierarchia, przepływ informacji i decyzji od góry do
dołu (ang. top-down management),
najbardziej popularny sposób zarządzania,
do dzisiaj stosowany
w skostniałych strukturach
organizacyjnych.

odpowiedź na słabości Management 1.0,
wprowadzanie procesów
i ich doskonalenie,
Business Process Reengineering, Total Quality Management etc.,
organizacja ucząca się,
nadal zarządzanie typu topdown (hierarchia),
dziedziczy większość problemów z Management 1.0.

idea oparta na teorii złożoności systemów (ang. complex adaptive systems
theory),
organizacja widziana jako sieć powiązań pomiędzy jej uczestnikami,
sieć samoorganizująca się,
zakłada, że wszystkie modele (Management 2.0) mogą być pożyteczne, ale
nie zawsze skuteczne,
zarządzanie skupione na ludziach i ich
relacjach, a nie procesach i modelach,
upodmiotowienie i upełnomocnienie
(ang. empowering) ludzi,
wskazywanie granic, w których ma się
poruszać zespół (ang. alignment) zamiast ścisłej kontroli,
skrócenie czasu cyklu feedbacku.

Źródło: opracowanie na podstawie: [Pieprzyca 2016].
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Podejście Management 3.0 to propozycja kompletnego systemu, w którym ludzie
mogą pracować bardziej efektywnie, z jak najmniejszą ilością czynników, które ograniczałyby ich wydajność i kreatywność, a jednocześnie z jasno ustalonymi zasadami. Zastępuje ono tradycyjne koncepcje zarządzania związane z hierarchicznymi strukturami
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organizacji, uzupełniane o pojawiające się i znikające koncepcje, takie jak np. Balanced
Scorecard czy TQM etc. [Stawicki, Skowroński 2013]. Sama idea Management 3.0 odpowiada na problem niedostosowania systemu zarządzania, szczególnie na średnim i wysokim szczeblu organizacji, do praktyk zwinności i samoorganizacji. Koncepcja ta opiera się na kilku założeniach opisanych przez J. Appelo [2016] w odniesieniu do zwinnego
przywództwa. Autor proponuje spójny, składający się z sześciu filarów system, który pozwalałby ten problem rozwiązać.
U podstaw przedstawionych rozważań znajduje się paradygmat mówiący, że każda
organizacja traktowana jest jako sieć powiązań pracowników i kanałów ich komunikacji, choć nadal często jej struktura organizacyjna pozostaje formalnie zhierarchizowana.
Ponadto społeczna złożoność wskazuje, że zarządzanie dotyczy ludzi i relacji pomiędzy
nimi, a nie działów firmy i zysków. Można więc powiedzieć, że Management 3.0 to koncepcja nie tyle zarządzania ludźmi, ile przewodzenia zespołom, pracującym w sieciowo
funkcjonujących organizacjach, w których to ludzie i relacje pomiędzy nimi liczą się najbardziej. To koncepcja dbania o ludzi tworzących złożony adaptacyjny system, a nie mechanizm złożony z łatwo wymienialnych elementów [Stawicki, Skowroński 2013].
Jednym z podstawowych założeń zwinnego przywództwa wskazywanych przez
J. Appelo [2016] jest odmienne od dotychczas stosowanych podejście do motywowania ludzi, kryjące się pod hasłem energize people, a zorientowane w swej istocie na wewnętrzną motywację.
Skoro ludzie są najważniejszą częścią organizacji, to umożliwienie im aktywności,
kreatywności i motywacji jest kluczowym zadaniem menedżera. W praktyce oznacza
to, że menedżer powinien rozumieć podstawowe, wewnętrzne pragnienia ludzi, takie
jak: status, władza, ciekawość czy relacje z innymi, starać się rozpoznać je u członków
swojego zespołu i przewodzić zgodnie z nimi. W zwinnym zarządzaniu odchodzi się od
tradycyjnych metod nawiązujących do „kija i marchewki” oraz systemów motywacji zewnętrznej.
„Władza w ręce zespołu”, czyli empower teams to kolejny element zwinnego przywództwa, wynikający z założenia, że zespoły mogą i potrafią się samoorganizować. Zadaniem menedżera jest przekazanie im uprawnień decyzyjnych oraz stworzenie atmosfery zaufania w sytuacji podejmowania przez nie decyzji i działań w ramach ustalonych
obszarów. Upraszcza to ścieżkę decyzyjną, jak również ułatwia funkcjonowanie zespołów w złożonej organizacyjnej społeczności, sprzyjając jednocześnie wzrostowi proaktywnych postaw członków zespołu. Co istotne, sam menedżer musi też zrozumieć, że
przekazanie odpowiedzialności i uprawnień decyzyjnych podnosi jego status w firmie,
a nie obniża go.
Równocześnie należy zdefiniować granice oraz kierunki działania samoorganizujących się zespołów. Align constraints (dopasuj ograniczenia) to kolejny element mode-
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lu, który odpowiada na pytanie, jak sprawić, by w tym samoorganizującym się systemie
efekty prac były zgodne z założonymi celami i zamysłami, bez uciekania się do mikrozarządzania, chwilowego zawieszania samoorganizacji i innych działań cofających przedsiębiorstwo o kilka kroków w drodze do prawdziwie wspierającego kreatywność środowiska.
Czwarty element modelu Management 3.0 to rozwijanie kompetencji pracowników
(ang. develop competence) poprzez wprowadzenie kultury stałego doskonalenia kompetencji zespołów i procesów na wszystkich poziomach organizacji. Trzeba zauważyć, że
samoorganizujące się zespoły nie są w stanie osiągać swoich celów, jeśli członkowie zespołu nie posiadają odpowiednich kompetencji.
Ostatnie dwa elementy modelu to stworzenie adaptacyjnej i skalowalnej struktury
organizacyjnej (grow structure) oraz ciągłe doskonalenie (improve everything), rozumiane jako umiejętne zarządzanie i stymulowanie zmianami. W złożonym środowisku idealny, zbalansowany system motywacji, rozwoju kompetencji i samoorganizacji nie istnieje. Podstawowym zadaniem menedżera jest więc obserwować, wyciągać wnioski, poprawiać, zmieniać i eksperymentować. We współczesnym świecie jedyną pewną rzeczą
jest zmiana, a jej umiejętna implementacja staje się obecnie standardową kompetencją
zarówno menedżerów, jak i inżynierów. Zwinny menedżer rozumie i pozwala zespołom
eksperymentować w bezpiecznym środowisku, stymulując rozwój i efektywnie wprowadzając wymagane zmiany [Stawicki, Skowroński 2013].

Inżynierowie Przemysłu 4.0 jako pracownicy wiedzy
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Najważniejszym zadaniem przedsiębiorstw XXI wieku jest zapewnienie wzrostu produktywności najbardziej wartościowego zasobu, za jaki uznaje się pracownika wiedzy [Drucker 2010]. W przedsiębiorstwach przemysłowych oprócz szczebla menedżerskiego zasadniczą rolę w tworzeniu wartości dodanej odgrywają inżynierowie, traktowani jako
profesjonaliści, eksperci w swoich dziedzinach.
Karl E. Sveiby [1997] proponuje podział pracowników organizacji na cztery kategorie: (1) profesjonalistów, (2) menedżerów, (3) personel pomocniczy oraz (4) liderów. Zakłada on, że współczesne organizacje powinny się składać głównie z profesjonalistów,
którzy generują wartość przedsiębiorstwa, oraz z liderów, których jednym z zadań jest
właściwe zarządzanie profesjonalistami. Pozostałe grupy pracowników powinny wspomagać pracę profesjonalistów i liderów. Taka organizacja nakierowana na generowanie
wartości dodanej poprzez wykorzystywanie wiedzy ma szansę na osiąganie sukcesów
we współczesnych trudnych warunkach społeczno-gospodarczych [Beyer 2012]. Profesjonaliści to specjaliści, fachowcy, eksperci. Wyróżniają ich bardzo wysokie kompetencje
zawodowe, inteligencja, kreatywność. Zasadniczo posiadają dużą wiedzę specjalistycz-

Zarządzanie 3.0 w Przemyśle 4.0

ną, wykształcenie, doświadczenie, które z sukcesem przekładają na tworzenie, rozpowszechnianie i praktyczne wykorzystywanie wiedzy [Davenport 2007]. Właśnie w taki
sposób należy postrzegać współczesnych inżynierów, przypisując im jednocześnie coraz większe zdolności organizacyjne i kompetencje menedżerskie.
Nie ulega wątpliwości, że w dobie powtarzalności, jaką zapewniają obecnie zastępujące człowieka maszyny, będzie malała konieczność wykonywania rutynowych czynności na korzyść twórczych umiejętności. Inżynier powinien umieć przetworzyć i przeanalizować dużą ilość danych z wielu źródeł, ocenić ważność tych informacji, ich wiarygodność i wyciągnąć trafne wnioski. Pomoże mu w tym umiejętność docierania do tych informacji, także z zastosowaniem mediów elektronicznych oraz narzędzi Big Data [Stoch,
Gracel 2017].
Konieczność szybkiego adaptowania się do zmian we współczesnym świecie implikuje potrzebę odejścia od tradycyjnego pojęcia kwalifikacji zawodowych w kierunku terminu „kompetencje”. Coraz częściej wskazuje się na potrzebę poszukiwania nowych obszarów kompetencji charakteryzujących inżynierów przyszłości. Obserwuje się
rosnące zapotrzebowanie na sprawnych i efektywnych inżynierów z kwalifikacjami menedżerskimi. Jednocześnie, ze względu na fakt, iż duże znaczenie dla właściwego funkcjonowania współczesnych organizacji ma zdolność łatwego porozumiewania się, rozwiązywania konfliktów czy sprostania sytuacjom niestandardowym, coraz częściej pojawia się zapotrzebowanie na nowy rodzaj kompetencji, wynikający nie tyle z posiadania
przyswojonej w trakcie kształcenia wiedzy technicznej, ile umiejętności funkcjonowania
w zespole, umiejętności budowania kapitału intelektualnego przedsiębiorstw. Aby można było wdrożyć nowe rozwiązania organizacyjne czy technologiczne, niezbędny jest
odpowiedni poziom tzw. zdolności absorpcyjnych – uzależnionych głównie od wiedzy,
postaw i umiejętności pracowników.
Przedstawiciele Akademii Astor, korzystając z profilu osobowości (ThomasPPA),
stworzyli ciekawe profile osobowości inżyniera sprzed epoki Przemysłu 4.0, określając
go mianem inżyniera 3.0, oraz inżyniera przyszłości (inżyniera 4.0). Z przeprowadzonej
analizy wyłoniły się dwie diametralnie różne sylwetki. Inżynier 3.0 to logiczna, analityczna i systematyczna osoba, która działa według procedur. Ma wrodzoną potrzebę poprawnego wykonywania zadań i koncentrowania się raczej na zagadnieniach niż na ludziach. Potrafi współpracować z ludźmi, ale w zespole, który zna. Nie lubi zmian i nowych sytuacji. Pracuje w sposób spokojny, od początku do końca rozważny, potrafi doprowadzić sprawy do końca. Jest osobą bardzo uważną, uprzejmą, zorganizowaną, przewidywalną i metodyczną. Inżynier 4.0 to otwarta i aktywna osoba, która lubi różnorodność zarówno w zakresie kontaktów z ludźmi, jak i wykonywanych zadań. Ma zdolność
komunikowania innym technicznych, szczegółowych informacji z entuzjazmem i optymizmem, czym wzbudza u słuchaczy pozytywne odczucia odnośnie do idei, którymi się
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dzieli. Przywiązuje dużą wagę do szczegółów i dąży do perfekcji. Zapewnia wysoką jakość wykonywanej pracy i przestrzeganie norm. Stosuje się do zasad i procedur [Stoch,
Gracel 2017].
Tym, co z pewnością różni te dwa profile (dwie osoby), jest szybkość działania, otwartość na zmiany i elastyczność wobec nich. W przypadku inżyniera 4.0 niezmiennie istotne pozostają kompetencje techniczne, ponadto musi mieć on świadomość wagi kompetencji miękkich oraz zdolność umiejętnej ich integracji. Łączy się to z większą interdyscyplinarnością i chęcią poszerzania wiedzy z różnych dyscyplin. Wzrostu wydajności przedsiębiorstw produkcyjnych można upatrywać zarówno w zwiększaniu automatyzacji i wdrażaniu systemów komputerowych, jak i w tworzeniu skutecznych zespołów
do lepszego osiągania celów [Bittel 1994]. Wydaje się zatem, że wśród inżynierów na
znaczeniu zyskiwać będzie przede wszystkim umiejętność pracy zespołowej oraz samodzielność w organizacji pracy i podejmowaniu decyzji. W warunkach polskiej rzeczywistości docenienie znaczenia potencjału tkwiącego we współpracownikach oraz ich realne upodmiotowienie stanowi nadal zasadnicze wyzwanie dla zarządzania w XXI wieku.

Podsumowanie
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Pogłębionych badań wymaga zdefiniowanie determinant skutecznego zarządzania
przedsiębiorstwami produkcyjnymi w odniesieniu do założeń czwartej rewolucji przemysłowej oraz postępujących przemian cywilizacyjnych, określanych mianem „trzeciej
fali” uosabiającej społeczeństwo informacyjne (technologiczne). Według Alvina Tofflera
[Toffler 2006] dzieje ludzkości zmierzają do epoki wiedzy i informacji. W chwili obecnej
cywilizacje rolnicza, industrialna i „trzecia”, tzw. postindustrialna, nakładają się na siebie
i powoli kształtuje się kierunek zachodzących przemian. Coraz częściej korzysta się z nowych technologii produkcyjnych, mniej energochłonnych, opartych na odnawialnych
źródłach energii – słonecznej, wodnej, chemicznej. Sprzyja to odbudowie zniszczonego
środowiska naturalnego i urealnia założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju. W gałęziach gospodarek krajów wysoko rozwiniętych dominuje przemysł zaawansowanych
technologii (ang. high-tech industry), m.in. komputerowy, oceaniczny, kosmiczny czy też
biologiczny, w którym bardzo ważnym zasobem staje się ludzka wiedza. Równolegle pojawiają się zupełnie nowe możliwości międzyludzkiej komunikacji – przepływ informacji
następuje szybciej, przekazywanych jest coraz więcej coraz bardziej zróżnicowanych informacji, co ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju powyższych przemysłów i sprzyja ich
rozproszeniu. W tak złożonej rzeczywistości gospodarczej konieczne staje się częstsze
podejmowanie decyzji, tym samym zwiększa się zasięg delegowania uprawnień, zmierzając w kierunku idei empowerment, co z kolei ukierunkowuje zmiany w postawach inżynierów Przemysłu 4.0. W tym względzie założenia Management 3.0 wydają się być jak
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najbardziej słuszne. Otwarte pozostaje pytanie o instrumenty zarządzania, takie jak metody, techniki, narzędzia umożliwiające skuteczną implementację tych koncepcji w warunkach przemysłowych.
Przedsiębiorstwa przemysłowe z pewnością mogą prezentować nowy typ organizacji, jednak działalność produkcyjna tych przyszłościowych przedsiębiorstw jest całkowicie odmienna od tej charakteryzowanej przez klasyczną ekonomię. Nie będzie to już zamknięta fabryka, wykorzystująca jedynie zasoby typu praca, kapitał i surowce. Nowe organizacje będą tworzyły powiązane sieci współpracy, efektywnie eksploatując i pomnażając zasoby, takie jak: dane, wiedza i organizacja.
Współczesne przedsiębiorstwa przemysłowe, zmierzając w stronę organizacji opartych na wiedzy, powinny się charakteryzować następującymi cechami [Mikuła, Pietruszka-Ortyl, Potocki 2007]: (1) odpowiednią strukturą zasobów i inwestycji w zasoby niematerialne, (2) zarządzaniem wiedzą, (3) budowaniem relacji z otoczeniem, (4) odpowiednią strukturą organizacyjną, (5) właściwą kulturą organizacyjną, (6) zmianą ról i zakresów
pracy pracowników. Rozwój kapitału intelektualnego w tego typu przedsiębiorstwach
przemysłowych polega przede wszystkim na inwestowaniu w kształtowanie jego poszczególnych elementów między innymi poprzez: (1) inwestowanie w kształcenie pracowników, (2) ochronę praw wartości intelektualnej, (3) inwestowanie w nowe technologie informatyczne i telekomunikacyjne, (4) wzrost wydatków na sferę badawczo-rozwojową, (5) stosowanie programów rozwoju współpracy. Niewątpliwie tworzenie złożonych adaptacyjnych systemów w obszarze zarządzania to wymóg sprawnej organizacji i efektywnego funkcjonowania inteligentnych przedsiębiorstw Przemysłu 4.0.
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Wpływ e-biznesu na gospodarkę
The Impact of E-business on the Economy

Abstact: The aim of the study is to identify possible ways of economic development through the use of the e-business tool. Economic growth consists in increasing the production
of goods and the number of services provided in a short time. It is a quantitative change,
which means that it is not accompanied by changes in the structure of the economy. The
production capacities of each economy depend primarily on the quantity and quality of natural resources and fixed assets, as well as the level of production technology and the level
of qualification. This process can be streamlined by the use of e-technology, including mainly the Internet.
Key words: e-business, e-technologies, development, economy

Wstęp
Połączenie sił technologii i rynku zmusiło przedsiębiorstwa do badania i diagnozowania
łańcuchów dostaw oraz obierania dalszej strategii służącej ich najwydajniejszemu funkcjonowaniu. Usprawnienie łańcucha dostaw było warunkiem zapewnienia sobie konkurencyjności i utrzymania się w grze rynkowej. Aby tego dokonać, konieczne okazało się
poprawienie koordynacji całego procesu dostaw oraz zacieśnienie współpracy z firmami

Krzysztof Kandefer, Jacek Oleksiejuk

składającymi się na łańcuch dostaw. Działania mają na celu zlokalizowanie i wyeliminowanie wszelkich niedoskonałości, które mogą mieć negatywny wpływ na efektywność
całego podmiotu. Wiele z tych operacji związanych z łańcuchem dostaw i jego koordynacją może być wykonywanych zewnętrznie, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak Internet, który stanowi tutaj łącznik ze światem produkcji. To właśnie
dzięki Internetowi jesteśmy w stanie sprawdzić w czasie nieprzekraczającym kilku sekund, czy towar, jakiego potrzebujemy w danym momencie, jest dostępny po drugiej
stronie globu, w firmie, która wchodzi w skład naszego łańcucha dostaw. Internet i jego
podane przykładowe zastosowania służą w ten sposób wzmocnieniu i zwiększeniu wydajności w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Ponadto zastosowanie technologii ICT pozwala firmom m.in. zidentyfikować rynek, potrzeby konsumentów, lepiej pozycjonować
produkt, a przede wszystkim znacznie obniżyć koszty zbierania i przetwarzania informacji o cenach i cechach wejściowych różnych towarów i usług. E-commerce w dużym stopniu ułatwia pracę firm, dzięki możliwości szybkiej i skutecznej komunikacji. Szybkie pozyskiwanie informacji oraz szybka komunikacja umożliwiły powstanie wyspecjalizowanych
firm zajmujących się obsługą przedsiębiorstw na różnych płaszczyznach. Takie rozwiązanie pozwala przedsiębiorstwom na zastosowanie outsourcingu1, który znacznie redukuje koszty i może przyczyniać się do podniesienia jakości danej funkcji. Często stosowany
jest outsourcing informatyczny.
Jedne z wczesnych badań rynku e-handlu pokazywały, że ceny towarów sprzedawanych przez Internet były wyższe niż ceny ich odpowiedników zakupionych za pośrednictwem tradycyjnych detalistów. Prowadzone badania stopniowo ukazywały jednak potęgę e-handlu, różnice cen towarów pomiędzy rynkiem e-handlu a sprzedażą tradycyjną. Dla przykładu, ceny książek i płyt CD w Stanach Zjednoczonych są średnio o około 10% niższe w Internecie niż w tradycyjnych sklepach. Dowody na wrażliwość popytu
na cenę są również niejednoznaczne, niektóre badania wykazują niską [Degeratu, Rangaswamyand 2000], inne zaś wysoką elastyczność cenową na popyt [Goolsbee 1999].
Z analizy OECD2 dotyczącej wkładu technologii informatycznych i komunikacyjnych we
wzrost gospodarczy [NBP – Portal edukacji ekonomicznej, www.nbpportal.pl] w wybranych krajach w ciągu ostatnich dwóch dekad wynika, że ICT przyczyniły się do wzrostu gospodarczego na poziomie między 0,2 a 0,5% w skali roku. W drugiej połowie 1990
udział ten wzrósł od 0,3 do 0,9% w skali roku. Największy udział ICT we wzroście odnotowały Stany Zjednoczone, a następnie Australia, Finlandia i Kanada [Colecchia, Schreyer
2001]. Według Goldman Sachs3 udział e-biznesu w PKB będzie rósł dzięki technologiom
Outsourcing – skrót z ang. outside-resource-using, wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom.
2
OECD – ang. Organization for Economic Co-operation and Development, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; międzynarodowa organizacja o profilu ekonomicznym.
3
Goldman Sachs – jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie
1

38

Wpływ e-biznesu na gospodarkę

wspierającym B2B czy B2C i w krótkim czasie będzie stanowił 5% wzrostu gospodarczego lub więcej [Goldman Sachs 2000].
Wykres 1. Udział e-biznesu w EU oraz w jej poszczególnych krajach w roku 2016

Źródło: JRC-IPTS kalkulacje i szacunki opracowane na podstawie danych EUROSTAD.

Wpływ e-handlu na rynek pracy i handel międzynarodowy
Handel elektroniczny oferuje wiele możliwości zarówno w krajach, które dopiero rozwijają się technologicznie, jak i w tych, które już osiągnęły bardzo wysoki poziom w tej dziedzinie.
Szeroki obszar zastosowania e-biznesu sprawia, że znaczący jest jego wpływ na gospodarkę; e-biznes może oddziaływać zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio na takie
aspekty gospodarki jak handel międzynarodowy czy też rynek pracy.
W obliczu nowoczesnej technologii granice państw mają coraz mniejsze znaczenie
w handlu B2B czy B2C. Konsumenci mogą swobodnie korzystać z serwisów zagranicznych oferujących towary czy usługi. W Internecie istnieje wiele portali oferujących bezpośrednią sprzedaż z wielu odległych zakątków świata, takich jak Chiny, Korea, Indie.
Portale te są dostępne zarówno dla dużych firm, które wolumen swoich zakupów liczą
w kontenerach, jak i dla odbiorców indywidualnych, którzy na takich portalach szukają
okazji zakupu taniej elektroniki czy też innych drobnych dóbr. Przykładami takich portali są: serwisy Alibaba.com oraz Aliexpress.com. Pierwszy z nich jest przeznaczony dla
odbiorców hurtowych, natomiast drugi dla odbiorców detalicznych (oba portale należą
do Alibaba Group).
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Alibaba Group Holding Limited jest chińską firmą zajmującą się e-handlem, która
działa w obszarze C2C, B2B oraz B2C, w sprzedaży internetowej. Alibaba Group świadczy również usługi z zakresu płatności elektronicznych, oferuje wyszukiwarki produktów i usług. Grupa została założona w 1999 roku przez Jacka Ma, który stworzył stronę
internetową alibaba.com, portal B2B, aby połączyć chińskich producentów z odbiorcami
zagranicznymi. W 2012 roku obroty grupy sięgnęły poziomu 1,1 bln juanów, czyli około
170 mld $ [E-commerce in China: The Alibaba phenomenon 2013]. Na koniec grudnia 2016
roku obroty portali należących do grupy wyniosły 212 mld $.
Rysunek 1. Portal Aliexpress.com

Źródło: http://www.aliexpress.com.
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Alibaba Group, podobnie jak eBay.com, posiada w ofercie na swoich portalach prawie miliard produktów i jest jedną z 20 najczęściej odwiedzanych stron internetowych
na całym świecie [https://en.wikipedia.org/wiki/Alibaba_Group].
Warto dodać, że w większości przypadków portal Aliexpress.com oferuje darmową
dostawę – zakupy o wartości 1$ czy nawet niższej są do nas dostarczane za darmo (i to
najczęściej z Chin!).
Nie da się tutaj nie zauważyć wpływu e-handlu na rozwój handlu międzynarodowego, zwłaszcza że Internet zmniejsza znaczenie barier geograficznych oraz formę tradycyjnych sieci przedsiębiorstw. Dzięki Internetowi globalne rynki rozwoju zyskały nowe
możliwości.
W e-handlu międzynarodowym bardzo ważny jest produkt, jaki oferujemy. Każdy
produkt po zakupie musi być dostarczony do klienta. Wiele produktów, np. multime-
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dialnych, jak tekst, film i oprogramowanie komputerowe, możemy dostarczać za pośrednictwem Internetu w postaci cyfrowej. Stanowi to o dużej przewadze e-handlu, z drugiej strony jednak większość towarów w obrocie międzynarodowym nie może być dostarczana w formie cyfrowej, co decyduje o tym, że koszty transportu będą nadal odgrywać znaczącą rolę [Electronic Commerce 2002, ss. 1–30]. Łatwość w dostarczeniu produktów w postaci cyfrowej przełożyła się na 44 mld $ w 1996 roku, co stanowiło około
1% całkowitego handlu międzynarodowego. Tempo wzrostu handlu produktami multimediów cyfrowych jest wysokie i powyżej średniej stopy wzrostu całkowitego handlu:
wzrost w handlu dla produktów cyfrowych mediów to średnio około 10% w latach 1990
i 1996, a więc półtora raza więcej niż wzrost w całkowitym światowym handlu towarami [Mattoo, Schuknecht 2000]. Dzięki obecnym możliwościom technologii informatycznych e-handel zaczyna bardzo mocno wkraczać w rynek usług.
Internet połączony z nowoczesnymi technologiami daje praktycznie nieograniczone możliwości. Dzięki outsourcingowi wiele firm ma dostęp do usług świadczonych
przez najbardziej wykwalifikowaną kadrę, kraje słabo rozwinięte korzystają z usług kraju bardziej rozwiniętego. Dodatkowo dzięki takim rozwiązaniom firmy mogą ciąć koszty,
gdyż możliwe jest przeniesienie części wykonywanych przez siebie czynności do miejsc,
w których ta usługa jest tańsza bądź świadczona na wyższym poziomie. Według raportu
przygotowanego przez time.com liczba użytkowników Internetu w ostatnich 15 latach
wzrosła zdecydowanie – z poziomu 400 milionów do poziomu 3,2 miliarda. Największy
przyrost użytkowników Internetu nastąpił w krajach rozwijających się (z około 100 milionów do poziomu około 2,1 miliarda). Raport pokazuje również, że Internet i technologie
z nim związane są coraz popularniejsze w krajach Trzeciego Świata.
Badania wykazują szerokie powiązanie Internetu z handlem. Stwierdzono na przykład, że internauci tworzą większą część populacji w krajach rozwijających się, które cechuje otwartość na handel [Wallstein 2003].
Z badań wynika również, że przedsiębiorstwa, które są bardziej umiędzynarodowione, mają większą skłonność do angażowania się w działalność związaną z e-handlem
na poziomie B2B, ale już dużo mniejszą w działalność e-handlu na poziomie B2C [Kraemer, Gibbs, Dedrick 2002]. Kolejne badania ukazują wyższy poziom inwestycji w ICT
w krajach, które importują towary wytwarzane w państwach należących do Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju [Caselli, Coleman 2001, ss. 328–335].
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Wykres 2. Odsetek osób korzystających z Internetu w 2016

Źródło: http://time.com/money/3896219/internet-users-worldwide/.

Na podstawie dostępnych informacji można wyciągnąć wniosek, że w przedsiębiorstwach korzystających z nowoczesnych technologii i inwestujących w ich rozwój udział
eksportu w całości sprzedaży jest znacznie większy niż w przedsiębiorstwach nie korzystających z dóbr nowoczesnej technologii [Clarke 2001]. Nie można również nie dostrzec
faktu, że wpływ Internetu na handel jest większy w krajach rozwijających się niż w krajach rozwiniętych. Kraje rozwijające się, o wysokim zaawansowaniu w e-handlu, eksportują więcej do państw o wysokim dochodzie niż kraje o mniejszym zaawansowaniu w ehandlu.
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Wraz ze swym rozwojem e-biznes zwiększa nacisk na rynek pracy oraz rynek płac. Jest
to następstwem powiększania się zasięgu e-handlu oraz kapitału, jaki generuje e-biznes.
Biznes elektroniczny pośrednio i bezpośrednio oddziałuje zarówno za tworzenie miejsc
pracy, jak i ich redukcję. Nowe miejsca pracy pojawiają się w segmentach odpowiedzialnych na przykład za usługi i towary związane z branżą informacyjno-rozrywkową, oprogramowaniem czy też produktami. Pośrednie tworzenie miejsc pracy nastąpi poprzez
wzrost popytu i wydajności. Rosnąca popularność e-handlu przekłada się na malejące zainteresowanie ofertami w handlu tradycyjnym. Firmami najsilniej odczuwającymi
wpływ e-biznesu i e-handlu są firmy z sektora detalicznego, urzędy pocztowe, biura podróży itp. Jednak negatywny wpływ e-biznesu na poszczególne sektory nie jest jednolity i identyczny dla wszystkich, decydującymi aspektami są tutaj m.in. położenie geograficzne czy tez branża.
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Wykres 3. Udział zatrudnienia sektorze ICT w krajach EU w roku 2016

Źródło: THE EU ICT SECTOR AND ITS R&D PERFORMANCE, Komisja Europejska 2016.

Oprócz bezpośredniego wpływu na bilans zysków i strat w zatrudnieniu e-biznes
oddziałuje również na kształt rynku pracy w zakresie popytu na pewne umiejętności. Ebiznes jako stosunkowo nowy element gospodarki domaga się szeregu nowych umiejętności, które są potrzebne do jego funkcjonowania, nowego zakresu obowiązków czy
też zdolności podejmowania decyzji na podstawie informacji zdobywanych w nowy
sposób. Zmiany technologiczne i szybki rozwój nowych technologii to czynniki generujące zapotrzebowanie na osoby z talentem nie tylko informatycznym, ale również z
umiejętnościami zarządzania i szybkiej reakcji na wymagania klientów czy też zmieniające się procesy produkcyjne. W rzeczywistości nowoczesne technologie tworzą miejsca
pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników, menedżerów, którzy w krótkim czasie będą w stanie przetworzyć intensywnie napływające informacje.
Zwiększone zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających wyspecjalizowaną wiedzę i umiejętności wykonawcze, zdolnych do obejmowania stanowisk decyzyjnych czy też do zarządzania całymi firmami lub spółkami spowodowało w początkowym okresie zachwianie na rynku pracy. Wyraźne zmiany można
było zauważyć w USA, gdzie popyt na pracę przesunął się z zawodów o niskich i średnich zarobkach oraz umiejętnościach w kierunku wysoko wynagradzanych stanowisk
i zadań, wymagających szczególnych umiejętności, zdolności zarządzania czy też odbywania specjalistycznych szkoleń. Wiele z tych zmian było związanych z szybko zachodzącymi zmianami technologicznymi [Bresnahan 1999].
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Wpływ e-technologii na gospodarkę w Polsce
Zakupy przez Internet cieszą się ogromną popularnością. 55% internautów potwierdza,
że dokonało kiedyś zakupów tą drogą. Z zakupów internetowych korzystamy najcześciej
kilka lub kilkanaście razy w roku. Sumując te dane, otrzymujemy udział płatności internetowych w całkowitej konsumpcji prywatnej na poziomie 4% [iab POLSKA 2014, s. 6].
W dużym stopniu używamy Internetu do korzystania z bankowości internetowej – aż
37% użytkowników Internetu czyni to co najmniej kilka razy w tygodniu [iab POLSKA…
2014, s. 4], co może oznaczać, że kontakt online jest jedyną drogą komunikacji użytkownika ze swoim bankiem. Dla bardzo wielu Internet jest kanałem, dzięki któremu utrzymuje się kontrolę nad finansami, a także realizuje przelewy związane np. z realizacją regularnych opłat.
Globalna sprzedaż online w sektorze B2C (business-to-client) w 2016 roku osiągnęła wartość blisko 994,5 mld $, czyli o 18,4% więcej niż rok wcześniej; jednocześnie szacuje się, że w roku 2016 wartość ta może sięgnąć 1,155 bln $, a w 2018 – 1,506 bln $
[https://www.msp.gov.pl/pl/przeksztalcenia/serwis-gospodarczy/wiadomosci-gospodarcze/23565].
Wykres 4. Globalna sprzedaż online w sektorze B2C

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [http://www.reseller-news.pl/var/raport-wartosc-polskiegorynku-e-commerce-w-2015].
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Około 20% całkowitej kwoty, jaką wydajemy na opłacanie codziennych rachunków,
jest transferowana z użyciem kanałów internetowych [E-commerce w Polsce 2015, s. 7].
Choć trudno zaliczyć płacenie rachunków do zakupów internetowych, nie można nie zauważyć, w jakim stopniu transakcje internetowe upraszczają proces opłacania rachunków oraz kosztów z tym związanych oraz oszczędzają czas poświęcony na tradycyjne
dokonywanie płatności. Podobna uwaga dotyczy kupowanych drogą internetową produktów finansowych, które są często bezpośrednio powiązane z kontami bankowymi.
Do handlu w Internecie można już natomiast zaliczyć nabywanie książek, płyt muzycznych i wideo, gier oraz odzieży i obuwia.
Przez Internet realizujemy ponad 4% całkowitych wydatków konsumpcyjnych, czyli około 42 mld zł [iab Polska…2014, s. 4]. Po uszczupleniu tej kwoty o kontrowersyjne
opłacanie rachunków oraz zakup produktów finansowych otrzymujemy około 27 mld
zł, a więc szacunkową kwotę handlu internetowego w Polsce. W Polsce wciąż rośnie liczba internautów, w ciągu ostatnich 5 lat przybyło ich o ponad 1,2 miliona [iab Polska…
2014, s. 6].
Wykres 5. Szacowany udział zakupów w sieci w całości wydatków na daną grupę towarów i usług wśród kupujących

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [iab Polska...2016].
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Wpływ e-handlu na gospodarkę w Polsce
W Polsce istnieje dziś ponad 14 tys. sklepów internetowych, które stanowią około 4%
handlu detalicznego [iab Polska… 2014, s. 13]. Według licznych analiz i prognoz polski
rynek e-handlu jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie.
W obecnych czasach szybkich decyzji i nowoczesnych technologii każdy sprzedający w Internecie powinien umożliwić klientom zakupy w dowolnym miejscu i czasie.
Sprzedaż za pośrednictwem nowoczesnych technologii, takich jak Internet czy urządzenia mobilne, zarówno na świecie, jak i w Polsce rozwija się bardzo intensywnie. Dotyczy
to wszystkich usług i technologii związanych ze sprzedażą. Co roku pojawiają się miliony
nowych internautów, a nasz rynek nie ogranicza się już tylko do polskich użytkowników.
Wykres 6. Liczba użytkowników poszczególnych serwisów e-commerce w Polsce
w roku 2016 (mln)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Megapanel PBI/Gemius [http://www.panel.pbi.org.pl/megapanel.php].

W roku 2016 polska gospodarka internetowa osiągnęła wartość bliską 75 mld zł, czyli
4,1% PKB. Udział e-handlu w całkowitej sprzedaży detalicznej sięgnął poziomu 7%.
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Wykres 7. Czynniki motywujące do robienia zakupów w Internecie

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E-commerce w Polsce 2015.

Po około 18 latach – licząc od początków działalności podstawowych katalogowych
stron www oraz pierwszych aktywności e-handlu – obecna era, całkowicie odmienionych serwisów, umożliwia wirtualne przymierzanie, porównywanie cen, płatności na
raty itp. Aktywność e-handlu i mnogość oferowanych możliwości, w postaci chociażby
darmowej przesyłki, darmowych zwrotów, sprawia, że chętnych przybywa. W roku 2016
aż 73% kupujących internautów nabyło w Internecie odzież i obuwie [E-commerce w Polsce 2015, s. 93]. Jeśli więc wziąć pod uwagę, że 60% obrotu w centrach handlowych stanowi odzież i obuwie, to widać bezpośredni wpływ e-handlu na handel tradycyjny i gospodarkę. Jeszcze 8 lat temu handlem internetowym rządził niepodzielnie segment RTV/
AGD.
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Wykres 8. Najczęściej kupowane kategorie produktów w Internecie

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E-commerce w Polsce 2016.

Polski rynek e-commerce rośnie w szybkim tempie, o czym świadczy jego rozmiar
(w 2016 roku jego wartość wyniosła 33 mld zł) [http://www.reseller-news.pl/var/raportwartosc-polskiego-rynku-e-commerce-w-2015r]. By uzmysłowić sobie skalę wzrostu
tego rynku w ostatnich latach, warto przypomnieć, że w 2003 roku handel internetowy
w Polsce miał wartość 330 mln zł, a w roku 2013 już 23,9 mld zł [http://obserwatoriumit.
pl/aktualnosci/raport-na-temat-wartosci-polskiego-rynku-e-commerce-w-2015-roku/].
Można zatem przyjąć, że rozwój segmentu e-handlu ma i będzie miał jeszcze większy wpływ na tradycyjny handel. Wydaje się nieuniknione, że oba obszary będą się przenikać i uzupełniać, i to raczej tradycyjne sieci muszą w tej chwili szukać konstruktywnych
rozwiązań, aby minimalizować swoje straty na przyszłość.

Podsumowanie
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E-biznes wprowadza nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, ułatwia komunikację z partnerami, kontrahentami i klientami. Przekłada się to na oszczędność czasu,
obniżkę kosztów, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa i zmniejszenie kosztów szkolenia pracowników. Mówiąc o e-biznesie, musimy wspomnieć o ehandlu, czyli handlu, który odbywa się za pośrednictwem Internetu. W Polsce około 76%
osób ma dostęp do Internetu, 55% z nich potwierdza, że dokonało kiedyś zakupów za
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jego pośrednictwem. Ponad 14 tys. obecnie istniejących sklepów internetowych generuje około 4% handlu detalicznego. Gospodarka cyfrowa ma obecnie większy udział w PKB
niż rolnictwo czy górnictwo, a przytoczone w powyższej pracy dane tylko pokazują, że
ten udział z roku na rok jest coraz większy.
Stopniowe przechodzenie od gospodarki materiałochłonnej do gospodarki opartej
na wiedzy i nowoczesnych technologiach jest charakterystyczne dla współczesnej gospodarki określanej najczęściej mianem Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW).
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HR Practises in E-culture on the Basis of Qualitative
Research in Virtual Organizations
Abstract: This paper aims to describe the HR practices that enhance e-culture. The research
analysis, which was conducted based on empirical research, diagnoses and describes the
HR practices that strengthen e-culture in virtual organizations. The data was acquired through 20 interviews with employees of the best IT companies in Poland (qualitative research).
It describes the most common practices and tools used in the surveyed organizations. The
paper contains some solutions and advice for HR specialists on how to accommodate organizational culture to a virtual organization’s requirements. Since e-culture is still a relatively new phenomenon, it is not fully recognized. Thus, specifying the HR practices that enable
e-culture provides insights and innovative managerial knowledge.
Key words: e-culture, virtual organization, HR practices, human capital management

Introduction
The changing economy has forced organizations to adjust to new circumstances. The
three main reasons for these changes are globalisation, rapid growth in information and
communication technology (ICT) usage, and economic crisis [Castells 2009, p. 336]. The
mutual influence of these factors on the society and organizations gives rise to new social structures and new economic factors, thus leading to the evolution of organizations and
the way they are managed. An exemplification of such an adjustment is virtual organizations [Grudzewski, Hejduk, Sankowska, Wańtuchowicz 2010, pp. 168–170]. This paper focuses on the human resource (HR) aspect of virtual organizations.
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Organizational culture is regarded as a core factor that affects performance [Kotter
2001]. Many scholars have strived to validate empirically the effects of a culture on organizational functioning. It has been confirmed through practical studies that organizational culture affects organizational efficiency [Alvesson 2002, pp. 53–54; Xiaoming, Junchen 2012, pp. 28–37]. Furthermore, current research suggests that organizational culture allows a competitive advantage to be achieved [Dworzecki 2002, p. 288]. Moreover,
empirical findings show that organizational culture has an effect on employee participation, commitment, and quality of work [Martin 1985]; it also affects financial aspects of
the way an organization operates [Siehl Martin 2000, pp. 241–281]. Overall, current studies suggest that organizational culture has a significant impact on enterprises.
Organizational culture in a virtual organization is distinctive and unique. It has been
described as the social dimension of virtual enterprise. It includes the necessary managerial tools to coordinate people’s work in the e-economy. Thus, it provides some internal mechanisms that facilitate adaptation to changes [Kanter 2001]. The present paper
focuses on specific HR practices in an e-culture.
The research was conducted on ICT enterprises functioning in Poland; this seems appropriate in this sector because it has been linked to virtual organizations. The operation
of ICT companies is characterized by a particular style of management (e.g. project work,
dispersed and changeable teams, lack of face-to-face interaction, electronic communication) which is associated with the concept of virtual organizations.
This paper aims to describe and analyse HR practices that strengthen e-culture in
virtual organizations. Understanding successful HR methods in an e-culture can help to
emphasise the main areas of interest during the shift from a traditional organization to
a virtual one. Thus, the purpose of this research is to determine the most important HR
practices that empower e-culture in IT organizations.

Virtual organization
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The term ‘virtual organization’ emerged in the 1990s. It was introduced by A. Moshowitz [1986, pp. 335–404] to explain the consequences of extended usage of ICT. Subsequently, the concept was popularized by J. Byrne, R. Brant and O. Port, who defined a virtual organization as a “[…] temporary network of independent companies – suppliers,
customers, even erstwhile rivals – linked by information technology to share skills, costs, and access to one another’s markets. It will have neither central office nor organization chart” [1993, pp. 98–103]. Since then, the idea of this kind of phenomenon has received much attention amongst scholars. There are two main approaches to virtual organizations: structure- and process-oriented [Saabeel, Verduijn, Hagdorn, Kumar 2002, pp.
5–8]. The structural perspective focuses on the elements that comprise virtual organiza-
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tions. It depicts enterprise as a system composed of various parts. On the other hand, the
process approach concentrates on virtual organizations as ongoing functions. According
to this view, virtual organizations constantly adjust to changeable environments [Jacobsen 2004, p. 12].
In analysing the contemporary definitions of virtual organizations, some researchers
have stressed the network aspect and core competences [Bauer, Koeszegi, Wolkerstorfe 2003, pp. 26-46]. On the other hand, others have highlighted geographical dispersion
and innovative output [Bultje, van Wijk 1998, p. 18; Jagers, Jansen, Steenbakkers 1998,
p. 74; Travica 2005, pp. 45–68]. Virtual organizations might also be understood as a social network [Davenport, Daellenbach 2011, pp. 54–76] which can be depicted as a dynamic managerial tool based on ICT [Grudzewski, Hejduk 2002, p. 39; Perkowski 2009, p. 52;
Scholz 2000, p. 371; Tapscott 1996, p. 10]. Another approach underlines the temporary
cooperation between enterprises in order to exploit business opportunities [Kasper-Fuehrer, Ashkanasy 2001, pp. 236–237]. C. Lo, Y. Chang and K. Chung suggest that a virtual
organization based on information management can achieve a competitive advantage
[2012, p. 353]. The important factor is flexibility [Orman 2009, pp. 701–718].
Summarizing, the definition of a virtual organization includes ICT usage, geographical distortion, cooperation, flexibility, and core competences. Furthermore, this concept
provides a description of a network of partners that adapts to changes in the external
environment to provide innovative solutions and beat the competition.

E-culture
E-culture has been introduced to organizational science by R.M. Kanter [2001]. The idea
of e-culture originated from the concept of a virtual organization. Since organizational
culture is traditionally depicted as a pattern of common assumptions [Schein 2004, p.
17], it also has implications for the meaning of an e-culture. E-culture can be defined as
a specific type of organizational culture, where underlying assumptions have been acquired and transferred through ICT tools. E-culture can be compared to a binder which creates a common interpretational dimension.
The empirical research on e-culture has identified seven factors characterizing eculture:
1. Sense of community – involving trust, identification and knowledge sharing potential;
2. Strategic orientation – contains the mission, vision and organizational goals and
their acknowledgement and acceptance,
3. Leadership – refers to creative and open leaders who encourage outside the box
thinking and innovative problem solving;
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4. Collaborative teamwork – describes members’ commitment to teamwork, participation and patterns of cooperation;
5. Communication – covers channels and tools of communication in the organisation,
6. Adaptable structure of teams – refers to a changeable team structure and a flexible approach to work goals;
7. Direct relationships – describes the straightforward interactions within organizations []Bulińska-Stangrecka 2016, p. 16].
This characteristic suggests that HR practices should be oriented on strengthening
cooperation, sense of community, task orientation and communication. It can be concluded that HR activities play a vital role in developing a e-culture

Method
The purpose of this paper is to study the HR practices that enhance e-culture. The central research question is: what HR practices contribute to facilitating transformation to
e-culture? To evaluate the research topic a quantitative method has been chosen (interviews).
The qualitative method is a tool to broaden the analysed topics. The organisational culture is a largely multifaceted issue, for which qualitative methods are more advantageous
in analysing its properties in a more comprehensive way. As e-culture is complex, the qualitative research is the necessary addition to quantitative analyses. [Schein 2004, p. 205].
To answer the central research question a few supporting research questions were
formulated:
RQ1. What is the role of HR Department?
RQ2. How is the recruitment process conducted in a company?
RQ3. Does the company organise any training courses for its employees?
RQ4. How is the incentive scheme organized?
RQ5. Does an organization involve any specific communication IT tools?
HR practices reflect the main aspects of HR management as well as facilitate the creation of specific climate1. They shape organizational culture.
Table 1 illustrates the research questions and resulting variables that have been answered through the analysis of acquired data in this study.
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1
A climate refers to the perception of an organization. It is established on the basis of members’ experiences.
Whereas a culture is understood more as core values and assumptions. An organizational culture provid behavioural pattern that shapes organizational climate [Toulson, Smith 1994, p. 445.; Ekvall 1991, pp. 73–79;
Ashkanasy , Wilderom, Peterson 2010, p. 4].
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Table 1. Constructs of the research model
Variable

Author / source

RQ1

employees support

M.M.S. Kats, I.J. H. Van Emmerik, J. Blenkinsopp, S. N. Khapova
(2010), pp. 401–418

RQ2

Recruitment and selection

J. Stewart, V. Knowles
(2000), pp. 21–38

RQ3

training and development

Y. Gong, K.S. Law, S. Chang and K.R. Xin, (2009), pp. 263–275

RQ4

Motivation and incentives

H.T.M. Bui, G. Liu, S. Footner (2016), pp. 1004–1023

RQ5

IT mediated communication

C. Gibbs, F. MacDonald, K. MacKay (2015), pp. 170–184

Source: own elaboration.

The main contribution of this study is to analyze HR practices in innovative organizations. Consequently, it provides a guidance on how to manage the social aspect of an
enterprise that becomes virtual organization.

Research sample
In order to answer research questions a qualitative interview has been conducted on
twenty members of IT organizations. The selection of a sample group for qualitative interviews was relevant. The interviews were conducted on a sample of twenty information technology (IT) organisations operating in Poland, representing companies characterized by virtualization. Of the surveyed IT companies operating in Poland, eleven were
Polish companies (with Polish capital), and nine were the international ones (with foreign
capital). All of the above companies used the high level of virtualization which was verified by means of a tool for measuring virtualization, described in the chapter on methodology of qualitative research.
The sample group distribution regarding sex was as follows: four women and sixteen men. Seven respondents were managerial staff, and thirteen of them were experts.
Organization of research
The qualitative interviews has been conducted by the author. Each interview has
been recorded and transcribed. The interviewees have been assured about confidentiality.
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Results: practices in human resources management in the
e-culture on the basis of qualitative interviewing
The interview focused on practices in HR management in the e-culture in the surveyed
companies.
RQ1. At first, the respondents were asked about the functions of HR Department in
their companies. Among the surveyed companies, five of them did not have any HR Department. One company outsourced HR tasks to professional companies.
In the remaining fifteen companies, the HR Department was mainly responsible for
personnel administration. Respondents from the companies, where duties of the HR Department were not only limited to personnel administration, mentioned tasks related to
evaluation and assessment of the staff. On the basis of the conducted research, it was noticed that the HR Department role in the e-culture was related to recruitment, personnel integration and the support for personnel development and their self-assessment.
RQ2. The next question focused on recruitment process in the surveyed organisations.
According to six respondents, internal recruitment was conducted in their companies.
The answers showed that external recruitment was preceded by the internal process.
Internal recruitment in the surveyed companies was helpful for retaining employees,
and consequently developing the community spirit.
The organisations conducted the external recruitment by giving advertisements, on
the basis of recommendations or through programmes for students. The referral system
is connected with financial incentives in return for employing the recommended person. Head hunting was the final solution sought only when other sources of searching
for employees failed. The surveyed companies also used ICT systems intended to recruit candidates. The recruitment process usually involved knowledge tests, work samples
(displays of skills), mathematical and logical tasks. Knowledge of English language was
also verified. The interviews were usually carried out by a superior and a co-worker. The
HR Department was rarely involved in the interview, and as the respondents reported, it
did not even have a decisive voice.
Thus, the selection during the recruitment process was based on competency criteria. Skills, knowledge, English language and adjustment to the team are the most significant criteria.
RQ3. The next question refers to trainings and development. It was intended to get
information on types of training and selection criteria for participants. Only two companies did not organise any training courses. Financial aspects were decisive in one of those companies. Other respondents affirmed the organisation of training courses in their companies.
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On the basis of the research, training courses can be divided into the following groups:
·· technological,
·· product-related,
·· linguistic (mainly English language courses),
·· developing social competences (soft skills such as social communication).
Technological courses referred to innovative solutions and “new technologies, which
are not explained on the Internet as, e.g. they were developed by the company a month
ago”. That demonstrated the innovative content of training courses in the e-culture.
Training courses in the surveyed e-cultures also supported knowledge exchange by
the employees. E-culture in the surveyed organisations involved training courses which
rewarded staff development and knowledge exchange. Sharing knowledge about innovative technologies was rewarded, and the workers by themselves initiated training courses and made decisions on participating in them. Training system was the structural
tool for sharing knowledge and exchanging information.
The surveyed companies used ICT tools supporting the process of organising training courses. Eligibility criteria for courses usually included willingness to participate
and volunteer application as well as the need for training caused by the use of specific
technology or solutions for the performed project. Training courses were a kind of the
company’s investment in its employees, and simultaneously were incentives for the personal development.
RQ4. The aim of the following question was to analyse the incentive mechanisms.
Only two respondents stated there were no incentive systems in their companies. According to the answers, the remaining companies incorporated an incentive scheme. Financial incentive was the most popular in the surveyed companies. Incentives other than financial available in the analysed companies included: occasional gifts or refunding the
purchase of notebooks or IT equipment.
Individual gratuities and bonuses usually depended on the achieved results.
Team motivation practices were also declared in the surveyed companies. The respondents described how the best team/department was selected. Team motivation
caused a situation, in which: “even individual successes depend on the collective success”. Bonuses were paid for the result obtained by the whole team.
Innovation and creativity in the e-culture supported the incentive system. The surveyed companies strengthened their innovation and creativity by the sense of mission,
development and self-fulfilment.
Incentive system characteristic for the e-culture in the surveyed companies was related with
the ongoing improvement of technological knowledge, development, innovative approach and
creativity. Cooperation played an important role as bonuses often depended on the team results.
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RQ5. The final question referred to the type of technologies applied in the companies: All the respondents declared the use of IT technology in their companies. They applied tools for exchanging information, and the most common solution was SharePoint.
The interviewed people also worked using programming tools for code managing
and supporting the process of programming. Communication technology was classified
as another group. The most popular communication channels were Skype, Microsoft
Link for teleconferences, own social networks, solutions provided by Google, such as
Gmail, Intranet, Facebook, lifemeeting solutions or the company’s community site. The
respondents also used Cloud computing solutions. The company’s community site was
the solution for supporting integration of staff. Teleconference tools were also popular.
Other mentioned methods were weblogs and microsites.
The function of technological tools in the e-culture was not only limited to merely
professional aspects related to programming, project management or communication.
Technological solutions were used in those e-cultures as the tools supporting work, enabling communication and involved in the creation of community spirit.

Research findings
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Information obtained during the interviews showed that e-culture involves a multitude
of personnel management practices. The fundamental areas of such practices were the
recruitment and selection process, training courses, creation of confidence, incentives,
actions improving engagement, and satisfaction.
As the main selection criterion, e-culture in the surveyed companies used contentrelated skills and, more precisely, technical knowledge. E-culture is the fundamental
aspect that should be focused on when analysing virtual organisations. The recruitment
process was mainly based on recommendations. It was not only a good method of attracting desirable candidates, but also helped to create a climate of friendship in organisations. The decision to employ candidates was made jointly by a superior and a member of the relevant team. This aspect suggested that employing a suitable person who
matched the team was important.
The system of training in e-culture improves the process of knowledge exchange and
supports innovations. The focus group from the surveyed organisations indicated the
importance of internal training courses, which were structured in the form of a platform
for sharing professional IT knowledge. It is important that knowledge sharing is often related to innovative solutions. The primacy of development and self-improvement is also
reflected in the functioning of the training course systems in those organisations.
An atmosphere of trust is a required element of e-culture (dimension, community
spirit). The analysed companies preferred improving integration between employees,
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which increased mutual trust and the creation of relations by means of integration trips,
programming contests or celebration of successes. At the same time, the team was an
important element in creating a community. Thus, emphasis was given to developing
a sense of belonging in groups (different ways of celebrating successes by individual teams).
Incentive schemes in the surveyed companies strengthened the efforts in individual development and improvement of content-related skills by means of individual bonuses. These schemes also supported cooperation by awarding individual premiums determined by team achievements and competition between teams.
Actions intended to improve personnel satisfaction were commonly performed in
the surveyed companies. This suggests that taking care of staff is a very important element in e-culture: flexible working hours, provision of food and drink, investing in employee development, or openness towards their preferences regarding the nature of
performed tasks. Such actions resulted in better satisfaction and engagement of personnel. The summary of HR practices applied in e-culture identified based on empirical
research is presented in Table 2.
Table 2. HR management practice in e-culture

Research
question

Variable

HR tools

RQ1

employees support

training, incentives, standards, flexible work time,

RQ2

Recruitment and selection

- internal sources, recommendations
- knowledge tests, work samples (displays of skills),
mathematical and logical tasks, foreign language
- the interviews were carried out by a superior and
a co-worker
- adjustment to the team

RQ3

training and development

- training: technological, product-related, linguistic
development, social competences
- continuous development and self-improvement
- knowledge sharing / internal

RQ4

Motivation and incentives

- mostly financial incentives
- team bonuses
- work efficiency was the basic criterion for promoting people

RQ5

IT mediated communication

- communication, social media,

Source: own elaboration based on empirical research.
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The conducted interviews presented the actions undertaken by the surveyed IT companies in the scope of HR management. E-culture in the analysed companies is oriented
towards individual mastery, which is related to a high level of content-related skills, cooperation in teams, knowledge sharing, work satisfaction, and staff engagement. The
obtained results suggest a focus on innovation, retaining talented people, taking care
of employee needs, and, at the same time, striving to make the most of employees’ potential.

Conclusions: Hints for HR departments on implementing
e-culture
The research goal in this paper has been achieved as it provides answers to the research
questions. The data from the interviews is useful in developing practical advice for companies at the stage of implementing e-culture. These suggestions are particularly addressed to companies that plan to adopt solutions determining their virtuality. The effective management of a virtual company requires its culture to be adequately adjusted.
The research findings indicate that the reported HR practices enhance e-culture and
consequently improve organizational performance.
Transformation of organisational culture towards e-culture may be achieved by implementing the described HR solutions that support particular dimensions of e-culture:
community spirit, strategy-driven orientation, creative leadership, communication,
team cooperation, smooth structure, and direct relationships.
Future research should explore HR practices in different sectors. It may also be interesting to compare HR solutions in different countries.
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Models of Implementation of E-technologies in HRM

Abstract: Divergence between the pace of the development of e-technology in HR and possibility of their implementation at the organization is essential for efficiency of management. Research shows that implementation and usage of e-technology in HR is insufficient
in Polish companies. Many trial implementations were ending in failure. Test of answer was
undertaken in the article on the question which: the mechanisms of institution of the etechnology in HR and what factors are they influence the effectiveness of their absorption
by workers. The knowledge of mechanisms of implementation allows to construct and use
suitable tools. Models and techniques of implementing e-technology in HR were drawn up
based on owned examinations in 14 selected firms
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Wprowadzenie

70

Zdaniem wielu badaczy i praktyków zarządzanie pracownikami przechodzi właśnie cyfrową rewolucję; cyfrowi stają się pracownicy, miejsca pracy, same działy HR. Tej transformacji sprzyjają: sztuczna inteligencja, ucząca się architektura, wbudowane narzędzia
analityczne, technologie mobilne i liczne aplikacje.
Coraz więcej czynności związanych z realizacją zadań z zakresu zarządzania pracownikami wykonywanych jest przy wsparciu technologii informatycznych. Wzrasta ich znaczenie w takich procesach, jak dobór kadr, motywowanie, budowanie społeczności pracowników, komunikacja, ocenianie i zarządzanie kompetencjami.
Wdrożenie e-technologii przynosi firmom realne korzyści: ogranicza koszty, usprawnia pracę, odpowiada oczekiwaniom nowych pokoleń pracowników itd. Jednocześnie
badacze uważają, że wykorzystanie e-technologii jest w wielu firmach w fazie początkowej, czyli poznawania użyteczności zaawansowanych technologii cyfrowych w HR.
Z dotychczasowych badań wynika także, że wiele wdrożeń w tej dziedzinie kończy
się niepowodzeniem, szczególnie w firmach MSP [Kulisiewicz 2012]. Wskazuje to na fakt,
że funkcja personalna jest szczególnym obszarem wprowadzania zmian technologicznych. Zmiany te często dotyczą losów ludzi, ich interesów, wymagają uzupełnienia kompetencji informatycznych – budzą więc opór i nieufność w większym stopniu niż w przypadku zmian w innych obszarach działalności firmy.
Tempo i skala dostosowań funkcji personalnych do nowych technologii będzie sukcesywnie wzrastać – jest procesem, od którego nie ma odwrotu [Drogowskaz motywacyjny 2017; Przełomowe trendy które zmienią HR w 2017 roku (cz. 1 i 2); Nowe technologie
wsparciem dla rozwoju narzędzi HR i HCM, HR Busines Class – Trendy 2017]. O znaczeniu zarządzania zasobami w firmach decydować będą kompetencje w pozyskiwaniu i wdrażaniu e-technologii w procesy personalne. Aktywność menedżerów i pracowników
HR musi zostać ukierunkowana zarówno na tworzenie warunków stymulujących dopływ e-technologii do organizacji, jak i ich szybkie wdrożenie, w taki sposób, aby zostały wchłonięte przez pracowników. Proces wdrażania przebiega w określonym czasie między członkami danego systemu społecznego – od źródeł do tych, którzy je akceptują. Proces ten jest uwarukowany licznymi czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, silnie oddziałującymi na siebie nawzajem. Trudno zatem jednoznacznie określić,
które z nich mają największe znaczenie dla jego przebiegu. Obserwacje i badania wykazują, że część z nich niemal zawsze wpływa na proces wdrożenia, inne występują tylko w niektórych przypadkach – są charakterystyczne dla określonego typu zmiany. Silne interakcje występujące pomiędzy wymienionymi uwarunkowaniami zakłócają analizę, pozwalając jedynie na tworzenie zbiorów czynników determinujących proces wdrożenia e-technologii.

Modele wdrażania e-technologii do zarządzania zasobami ludzkimi

Określenie sił i kierunków oddziaływania determinant wdrożenia jest istotne z punktu widzenia kształtowania tych procesów w organizacji. Próbę taką podjęły autorki, prowadząc badania procesów wdrażania e-technologii w HR w wybranych przedsiębiorstwach. Badania pozwoliły na określenie trzech modeli procesu wdrażania oraz reguł
i zasad ich stosowania.

Metodyka badań
Celem badań było poznanie mechanizmów wdrażania e-technologii w wybranych
przedsiębiorstwach oraz rozpoznanie czynników wpływających na absorpcję (przyjęcie)
lub odrzucenie wdrażanych zmian.
Badania przeprowadzono w 14 celowo wybranych przedsiębiorstwach produkcyjnych z sektora MSP, w których wdrażano e-technologie do procesów kadrowych. Wybrane przedsiębiorstwa reprezentowały: przemysł lekki, motoryzacyjny, tworzyw sztucznych, farmaceutyczny, elektroniczny, spożywczy, energetyczny, materiałów budowlanych.
Do realizacji badań zastosowano następujące metody i techniki: ankietę kwestionariuszową, skierowaną do specjalistów HR („Diagnoza wykorzystania e-technologii
w procesach HR”), wywiady skategoryzowane, przeprowadzone z menedżerami, dotyczące oceny przebiegu poszczególnych faz procesu wdrażania nowych technologii do HR.

Modele wdrażania zmian technologicznych w HR
w badanych firmach
Dokonana analiza i ocena procesów wdrożeń w badanych 14 przedsiębiorstwach pozwoliła na wyodrębnienie trzech podstawowych modeli wdrażania e-technologii do HR:
1. modelu hierarchicznego (proceduralnego),
2. modelu sieciowego (adaptacyjnego),
3. modelu konsultacyjnego (korekcyjnego).
Opisu modeli dokonano za pomocą siedmiu cech charakterystycznych, takich jak:
·· kierunek rozprzestrzeniania zmian,
·· kanały komunikacji,
·· źródło informacji o innowacjach,
·· modyfikacja zmian w trakcie wdrożeń,
·· „moment” absorpcji wdrożeń,
·· oddziaływanie na postawy pracowników,
·· postawa kierownictwa w procesie.
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Cechy charakterystyczne modeli omówione ze względu na wyodrębnione wyżej
kryteria przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Cechy charakterystyczne modeli wdrożeń e-technologii
Czynniki charakterystyczne

Hierarchiczno-proceduralny

Sieciowo-adaptacyjny

Kierunki rozprzestrzeniania

pionowo, wyłącznie droga służbowa
oraz poziomo, za
pomocą środków
przekazu

sieciowo, w różnych poziomo, jednokierunkach, podo ogółu
przez struktury for- cześnie
malne i nieformalne adresatów

Kanały informacji

jednostronne

wielostronne, istnieją drożne kanały
zwrotnej informacji

dwustronne, istnieją drożne kanały zwrotnej informacji

Źródło informacji wiodące i pomocnicze

wiodące: kadra kierownicza, pomocnicze – nie występuje

wiodące: agenci
zmian, pomocnicze
– dział personalny,
kadra kierownicza

wiodące: firma doradcza, pomocnicze – dział kadr lub
odwrotnie

Możliwość modyfikacji zmian

zmiana „twarda”,
z reguły w niewielkim stopniu adaptowana do warunków firmy, zmiany wyłącznie po
niepowodzeniach,
nigdy w trakcie
wdrożeń

zmiana „elastyczna”,
proces adaptacji
zmian prowadzony
w okresie przygotowań przed wdrożeniem do momentu postaw akceptujących

zmiana „umiarkowanie elastyczna”,
możliwe niewielkie
korekty dla neutralizacji postaw negatywnych,

Moment absorpcji

w trakcie wdrażania

Oddziaływanie na postawy pracowników

brak, z reguły krótkie szkolenia kadry
kierowniczej

Postawa kierownictwa
w procesie wdrożeń

pasywna, działania ograniczone do
wydawania zarządzeń

Konsultacyjno-korekcyjny

Modele

formalnie w trakcie wdrażania – ale
faktycznie absorpcja występuje przed
wdrożeniem
gra strategiczna
z pracownikami dla
uzyskania akceptacji przed wdrożeniem
aktywna w procesie, ale nie dominująca (przynajmniej
formalnie)

w trakcie wdrażania
silne wpływanie na
postawy poprzez
ukazanie celu
lub konieczności
zmian
z reguły umiarkowanie aktywna,
ale i zróżnicowana w przypadkach
– od pasywnej do
silnego angażowania autorytetu

Źródło: opracowanie własne.
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Model hierarchiczno-proceduralny zakłada „twarde” wdrożenie zmian, rozprzestrzenianie pionowo w „dół” poprzez hierarchiczne struktury. Zmiana jest przygotowa-
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na w postaci szczegółowo opisanych procedur. Do wdrażania zmian zobligowana jest
kadra kierownicza, dział personalny zajmuje się przygotowaniem zmian w postaci procedur, które z reguły są powieleniem zmian stosowanych w firmie dominującej, bez ich
głębszej adaptacji do warunków firmy. W modelu nie występują kanały informacji zwrotnej tworzone w innych modelach w celu monitorowania procesu; tu funkcję tę wykonuje
kadra kierownicza w ramach normalnych obowiązków. Na żadnym etapie nie jest przewidziany udział pracowników w tworzeniu zmian. Ewentualna modyfikacja zmian następuje dopiero po zakończeniu niepowodzeniem poprzedniej próby wdrażania. Efektem
wdrażania może być wchłonięcie zmian lub rezygnacja, najczęściej wymuszona przez
pracowników.
Model sieciowo-adaptacyjny zakłada maksymalnie elastyczne podejście do zmian.
Kierownictwo prowadzi „grę strategiczną” z pracownikami w celu takiego ukształtowania zmiany, aby była ona zaakceptowana (zmiana postaw) już przed ostateczną decyzją
o wdrożeniu. Decyzja o wdrożeniu jest podejmowana tylko wtedy, gdy kierownictwo
ma pewność wchłonięcia zmian. Zmiana jest z reguły wielokrotnie modyfikowana na
skutek zgłaszanych propozycji, postulatów i uwag. Samo wdrożenie jest formalnością.
Model opiera się na działaniu „agentów zmian” – wytypowanych liderów, których podstawowym zadaniem jest przekonanie pozostałych pracowników do zmian (poprzez
własny pozytywny przykład, argumentację, szkolenia), a ci „przekonani” – którzy powinni oddziaływać pozytywnie na innych – stają się kolejnymi agentami zmian. To budowanie wielostopniowej sieci w różnych kierunkach. Udział kierownictwa firmy w procesie
jest aktywny, ale nie dominujący, zajmuje ono miejsce w „drugiej linii”, ale jednocześnie
otrzymuje od pracowników działu kadr, kierowników niższych szczebli i agentów zmian
bieżące informacje o prawidłowościach i nieprawidłowościach. Ma możliwość szybkiego reagowania i ewentualnego modyfikowania zmian. Ten model jest „skazany na sukces”, pod warunkiem, że jest zastosowany do odpowiedniego rodzaju zmian. Może się
bowiem okazać po wdrożeniu, że modyfikacje zmian były tak duże, że mimo wchłonięcia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.
Model konsultacyjno-korekcyjny zakłada wdrażanie zmian w oparciu o działania
zewnętrznej firmy konsultingowej. Rozprzestrzenianie następuje niemal jednocześnie
do wszystkich pracowników (lub grupy pracowników, o ile są oni wyłącznymi adresatami). Model ten charakteryzuje się dość szczegółowym dostosowaniem zmian do warunków przed wdrożeniem; zdarza się, że firma konsultingowa opracowuje nową koncepcję zmian i sposób jej wdrożenia. Robi to bez udziału pracowników, dział kadr pełni z reguły rolę pomocniczą. Zadaniem firmy konsultingowej jest takie przekazanie zmian, aby
nie ujawniały się negatywne postawy podczas samego wdrażania. Wielokrotne spotkania i szkolenia mają na celu zmianę postaw pracowników. Zdarza się jednak, ze wprowadzane nieznaczne korekty zmian mają nierzadko charakter pozorny – niczego w istocie
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nie zmieniają, ale podkreślają partycypację pracowników. Efektem wdrażania może być
wchłonięcie zmian lub rezygnacja (porażka).
Wdrożenie e-technologii w każdym modelu mieści się w dwóch odrębnych fazach:
przygotowawczej i rozprzestrzeniania, z tym, że w modelu sieciowo-adaptacyjnym fazy
te są realizowane równolegle lub następuje zamienne przechodzenie od jednej do drugiej w obu kierunkach. W różnych modelach fazy te mają inny zakres i sposób realizacji:
·· w modelu hierarchiczno-proceduralnym faza przygotowawcza obejmuje czynności administracyjne związane z przygotowaniem procedur wdrażania. Zmiana z reguły nie jest przystosowana do warunków firmy, gotowe „rozwiązania” przenoszone są
z wzorcowych rozwiązań zagranicznych lub krajowych. W fazie drugiej następuje hierarchicznie rozprzestrzenianie zmian pionowo w „dół”,
·· w modelu sieciowo-adaptacyjnym faza przygotowawcza obejmuje przede wszystkim wszystkie czynności związane z modyfikacją zmian do stanu, w którym pracownicy skłonni są ją akceptować („musi” wystąpić zmiana postaw). W rzeczywistości ta faza
w modelu mieści w sobie zarówno fazę przygotowawczą, jak i obejmuje drugą fazę
– rozprzestrzenianie zmian. W drugiej fazie, po decyzji o wdrożeniu, następuje formalne usankcjonowanie stanu, który wystąpił w poprzedniej fazie,
·· w modelu konsultacyjno-korekcyjnym faza ta zawiera szczegółowe dostosowanie
zmian do warunków firmy (lub opracowanie nowej koncepcji), wykonywane przez firmę doradczą. W drugiej fazie rozprzestrzenianie polega na intensywnym oddziaływaniu na pracowników w celu akceptacji zmian (szkolenia, inne metody oddziaływania
na postawy). Możliwe niewielkie korekty zmian.
Istotnym czynnikiem różnicującym modele jest moment decyzji o wdrożeniu. W modelu hierarchiczno-proceduralnym i konsultacyjno-korekcyjnym decyzja o wdrożeniu
zmian podejmowana jest przed rozpoczęciem fazy przygotowań. Niewiadomą jest dla
kierownictwa to, czy wystąpi wdrożenie i czy będzie pozytywny efekt. W modelu sieciowo-adaptacyjnym decyzja o wdrożeniu podejmowana jest dopiero w momencie akceptacji (zmiany postaw) pracowników dla zmian. Nie oznacza to, jak wcześniej wspomniano, że po wchłonięciu zmian wystąpi efekt pozytywny.
Poniżej przedstawiono związki między wyborem właściwego sposobu wdrażania
(rozumianego jako właściwy wybór kanałów i źródeł informacji, kierunków rozprzestrzeniania) a absorpcją bądź odrzuceniem zmian.
Przypadek I (firma produkująca odzież; zmiana – wdrożenie narzędzi elektronicznych do monitorowania czasu pracy). Pierwsza (nieudana) próba wdrożeń realizowana była w sposób hierarchiczno-proceduralny. Choć w drugiej próbie, również nieudanej, zastosowano elementy sposobu sieciowo-adaptacyjnego (przynajmniej formalne
wprowadzenie do procesu agentów zmian, powołanie stałego zespołu konsultującego
zmiany), to nie w pełni dokonano adaptacji zmian do uwarunkowań. Praktycznie dopie-
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ro trzecia (udana) próba wdrożeń zawierała w sobie wszystkie najważniejsze elementy
sposobu sieciowo-adaptacyjnego (poza faktycznie działającymi agentami i stałym zespołem konsultującym i monitorującym innowację dodatkowo dopracowane zostały
narzędzia wdrażania zmian).
Przypadek II (firma produkująca naczepy i przyczepy; wdrożenie elektronicznego
systemu ocen pracowników i oceny kompetencji), zmiana wdrażana była sposobem hierarchiczno-proceduralnym. Wdrożenie nie wystąpiło. Istotą powodzenia w tym przypadku było profesjonalne przygotowanie zasad oceny i wdrożenie tej zmiany łącznie
z udrożnieniem odpowiednich kanałów informacji. Wydaje się, że sposób konsultacyjno-korekcyjny (z udziałem konsultantów zewnętrznych z dziedziny zarządzania kadrami) najbardziej odpowiadałby cechom tej zmiany. W badanym przypadku zlecono natomiast zadania przygotowania i wdrożenia zmian kierownikowi komórki sztabowej, który nie znał metod oceniania i traktował nowe obowiązki jako przeszkodę w wykonywaniu bieżącej pracy.
Przypadek III (firma produkująca sprzęt medyczny; wdrażanie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie kadrami – SAP HR); wdrożenie zakończone powodzeniem. To przykład właściwego wyboru sposobu rozprzestrzeniania zmian – model
konsultacyjno-korekcyjny. Zmiana wymagała wysokiego profesjonalizmu i wiedzy, co
przesądziło o wyborze tego modelu. Istotne jest to, że nie była to zmiana o „czysto” technicznym charakterze. Wymagała szeregu szkoleń i konsultacji, działań mających na celu
także osiągnięcie pozytywnego nastawienia pracowników do nowego systemu. Wymagała także szczegółowej adaptacji programu do warunków firmy, stąd przy zastosowaniu innych sposobów rozprzestrzeniania wdrożenie prawdopodobnie by nie wystąpiło.
Przypadek IV (firma produkująca leki; zmiana – wdrażanie programu zarządzania
rozwojem pracowników). Wdrożenie przy zastosowaniu sposobu hierarchiczno-proceduralnego nie wystąpiło. Przyczyną były braki w przygotowaniu zmiany i niewłaściwe
rozpoznanie możliwości szkoleniowych. Nie nastąpiła również reakcja kierownictwa ani
modyfikacja zmiany w chwili pojawienia się informacji o problemach z wdrożeniem. Ta
zmiana mogłaby być wchłonięta przy zastosowaniu zarówno sposobu konsultacyjnokorekcyjnego, który eliminuje występujące tu czynniki niepowodzenia, jak i prawdopodobnie sposobu sieciowo-adaptacyjnego, ze wskazaniem na pierwszy z wymienionych.
Przypadek V (firma produkująca chemię budowlaną; wdrożenie elektronicznego
programu zarządzania kompetencjami i talentami). Zastosowany prawidłowo sposób
hierarchiczno-proceduralny umożliwił wchłonięcie zmiany. Wynikało to z faktu, że zmiana była wcześniej stosowana w innych oddziałach firmy i przez to znana. Nie wymagała adaptacji do warunków firmy. Prawdopodobnie sposób konsultacyjno-korekcyjny zastosowany w tym przypadku spowodowałby taki sam skutek, wiązałoby to się jednak
z dłuższym czasem wdrożenia i wyższymi kosztami.
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Przypadek VI i Przypadek VIII (odpowiednio: firma produkująca systemy rur z tworzyw i firma produkująca sprzęt gospodarstwa domowego; w obu przypadkach wdrażano elektroniczny system okresowych ocen pracowniczych). W firmie, która produkuje
systemy rur, zastosowano sposób sieciowo-adaptacyjny – wdrożenie wystąpiło. W przypadku firmy produkującej sprzęt AGD, gdzie zastosowano sposób hierarchiczno-proceduralny, wdrożenie skończyło się niepowodzeniem. W pierwszym przypadku zastosowano wszystkie elementy sposobu sieciowo-adaptacyjnego, w drugim – negatywnym – zastosowano proceduralny charakter wdrożenia dla wyjątkowo „wrażliwej społecznie” zmiany związanej z ocenianiem i wynikającymi z tego faktu konsekwencjami
(wynagrodzenia, awanse). Liczba błędów spowodowanych brakiem adaptacji metody
do warunków firmy była tak duża, że wywołała opór w postaci strajku. Sytuacji takich
pozwoliłby uniknąć wybór sposobu stosowanego w przypadku IV, prawdopodobne jest
także, że sposób konsultacyjno-korekcyjny pozwoliłby wyeliminować błędy i spowodować wchłonięcie zmian.
Przypadek VII (firma produkująca sprzęt elektroniczny; zmiana – wdrażanie elektronicznego systemu ulepszeń na stanowiskach pracy). Zastosowanie sposobu sieciowo-adaptacyjnego zakończyło się wchłonięciem zmian. Sposób ten pozwolił na pełne
adaptowanie metody, przekonanie dużej grupy pracowników przyjmujących postawy
zachowawcze do większego zaangażowania, myślenia kategoriami firmy. Bez tego przekonania (czego nie zapewniają inne sposoby rozprzestrzeniania) trudno byłoby mówić
o wdrożeniu.
Przypadek IX (firma produkująca sprzęt radiokomunikacyjny; wdrożenie elektronicznego systemu świadczeń płacowych i pozapłacowych). W tym przypadku sukces zapewnił sposób konsultacyjno-korekcyjny. Można rozważać, czy podobny efekt zapewniłby w tym przypadku sposób sieciowo-adaptacyjny. Każdy z nich ma określone zalety
dla tego rodzaju zmian. W tym przypadku zastosowany sposób konsultacyjno-korekcyjny zapewnił zmianie wysoki profesjonalny poziom; praktycznie bezbłędne przygotowanie zmiany w pierwszej fazie jej wdrażania warunkowało osiągnięcie sukcesu.
Przypadek X i Przypadek XIV (firma produkująca wędliny i firma produkująca energię elektryczną i cieplną; zmiana – w obu przypadkach – wdrożenie elektronicznego
systemu świadczeń płacowych i pozapłacowych). Mimo niezbędnego poziomu wiedzy merytorycznej i doświadczenia we wdrażaniu tego typu zmian (co wskazywałoby
na konsultacyjno-korekcyjny sposób) przewagę miały sposoby uwzględniające partycypację pracowników (adresatów zmian), nawet kosztem jakości tych zmian. Zastosowany sieciowo-adaptacyjny sposób wdrożenia w firmie produkującej wędliny zakończył się wchłonięciem zmian. Istotnym elementem powodzenia była swoista „gra” właściciela firmy z pracownikami, tworząca dodatkowe „argumenty” umożliwiające zmianę
postaw na pozytywne i wchłonięcie nowych uregulowań w zakresie wynagrodzeń. Ten
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sam przypadek, kiedy niewłaściwie wybrano sposób (konsultacyjno-korekcyjny), zakończył się niepowodzeniem w zasadzie jeszcze przed rozprzestrzenianiem, po pierwszych
incydentalnych sygnałach, które dotarły do pracowników.
Przypadek XI (firma produkująca aparaturę niskiego napięcia; wdrożenie elektronicznego systemu komunikacji wewnętrznej). Zastosowanie w tym przypadku sposobu
hierarchiczno-proceduralnego zakończyło się brakiem wchłonięcia. Zdecydowały o tym
cechy tego sposobu: niski stopień adaptacji zmian do potrzeb i brak konsultacji z pracownikami oraz brak kanałów zwrotnych do kierownictwa. Przypadek ten potwierdza,
że sprawdzonych pozytywnie w innych firmach zmian nie można bezpośrednio wdrażać
w firmie mającej odmienną kulturę organizacyjną.
Przypadek XII (firma produkująca tkaniny; wdrożenie elektronicznego systemu
ocen pracowniczych). Zmiana została wdrożona. W tym przypadku każdy inny sposób
wdrażania, aniżeli konsultacyjno-korekcyjny, zakończyłby się niepowodzeniem z dwóch
powodów. Zmiana należała do grupy zmian wrażliwych w odbiorze społecznym. W tym
przypadku pracownicy nie mieli zaufania do kadry kierowniczej. Drugim czynnikiem determinującym wybór sposobu rozpowszechniania była znajomość metod oceny, co od
razu wskazuje na wyspecjalizowaną firmę doradczą.
Przypadek XIII (firma produkująca szyby zespolone; wdrożenie elektronicznego
systemu rozliczania wynagrodzeń). Zastosowany sposób hierarchiczno-proceduralny pozwolił na wchłonięcie zmian z dwóch powodów. Pierwszy to czas. Sytuacja w firmie była napięta, zaniechanie wprowadzenia zmian prawdopodobnie spowodowałoby
czynny opór pracowników lub ich rezygnację z pracy w skali uniemożliwiającej wykonanie zamówień. Sposób hierarchiczno-proceduralny był najszybszy. Drugi powód to fakt,
że zmiana dotyczyła wprawdzie wynagrodzeń, co zaliczało ją do zmian wrażliwych społecznie, ale wprowadzała rozwiązania korzystne dla pracowników produkcyjnych. Mogła być więc wchłonięta bezkonfliktowo i szybko.

Podsumowanie
Analiza wdrożeń e-technologii, przeprowadzona w badanych przedsiębiorstwach, pozwoliła na określenie uwarunkowań istotnych dla przebiegu tego procesu. Umożliwiło to
sformułowanie reguł dotyczących wyboru przez menedżerów sposobu wdrażania etechnologii w HR, aby proces ten zakończył się powodzeniem – absorpcją.
Sposób hierarchiczno-proceduralny powinien być stosowany w sytuacji, kiedy:
·· zmiana nie wywołuje bezpośrednich skutków finansowych dla pracowników ani nie
wpływa bezpośrednio na zmianę ich pozycji zawodowej (wyjątkiem jest sytuacja, kiedy skutki są korzystne dla wszystkich pracowników);
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·· istnieje wzorzec zmian nie wymagający adaptacji do warunków firmy;
·· występuje wysoki poziom zaufania do kierownictwa firmy lub wysoki stopień podporządkowania kierownikom (np. obawy przed utratą pracy);
·· liczy się czas; ten sposób pozwala szybciej wdrożyć innowację w porównaniu do innych.
Sposób sieciowo-adaptacyjny powinien być stosowany w sytuacji, kiedy:
·· wywołuje bezpośrednie skutki finansowe dla pracowników lub wpływa bezpośrednio na zmianę ich pozycji zawodowej;
·· potrzebna i możliwa jest adaptacja zmian do potrzeb firmy;
·· występuje niski stopień zaufania do kierownictwa;
·· gdy zakłada się jako cel równoległy zmiany w mentalności pracowników i kulturze
organizacyjnej firmy.
Sposób konsultacyjno-korekcyjny powinien być stosowany w sytuacji, kiedy:
·· występuje niski poziom zaufania do kierownictwa, ma ono niewielki autorytet lub
specjaliści ds. personalnych nie posiadają wystarczających kwalifikacji,
·· zmiana wymaga dużego doświadczenia i profesjonalizmu lub „spojrzenia z zewnątrz”,
·· zasady zmian ani sposób wdrażania nie mogą być istotnie modyfikowane.
Sformułowane wyżej reguły mogą ułatwić menedżerom podejmowanie decyzji
o stosowaniu odpowiednich narzędzi do sterowania procesem wdrażania zmian, tak aby
przebiegał on sprawnie i skutecznie.
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Koncepcja zarządzania różnorodnością i aspekt
wzajemnego zaufania w organizacji źródłem
innowacyjności i przewagi konkurencyjnej
Diversity Management Concept and Aspect of Mutual Trust in
the Organization of the Source of Innovation and Competitive
Advantage

Abstract: The economy is becoming increasingly global, and the workforce is becoming
more diverse. You may think that organizational success and competitiveness of the company will depend on the ability to effectively manage diversity in the workplace. This diversity management can create competitive advantage in areas such as marketing, problem solving, and talent acquisition. Globalization requires more interaction than ever between people of different cultures or even social groups. For this reason, organizations need diversity to become more innovative. A building is open to the diversity of the workplace where
employees will feel valued and respected which is essential for atmosphere of mutual trust.
The aim of the article is to present the concept of diversity management as an approach taking into account issues of mutual confidence in the organization treating diversity as a source of innovation and competitive advantage. Innovation in the context of the company
refers to the transformation of an idea into a new process, product or service which gives
competitive advantage. Today we know that the basic resource of the organization is human capital, and therefore a factor very sensitive to relationships inside and outside the organization. And in the face of volatility organization’s environment increases the risk, which
is the inverse of trust. Purpose of the article is achieved by means of literature studies, observation of social and economic practice and review of studies including foreign and dome-
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stic ones. The conclusions of these analyzes indicate that the inclusion of diversity and benefit from the workplace is an important issue for today’s innovative organizations.
Key words: diversity management, innovation, diversity, diverse teams, confidence in the
organization

Wstęp
We współczesnym wysoce konkurencyjnym środowisku przedsiębiorstwa są coraz bardziej świadome istotności wiedzy i innowacyjności jako źródła przewagi konkurencyjnej. Z tej przyczyny szukają strategii oraz zmian strukturalnych, które poprawią ich zdolność uczenia się i zarządzania wiedzą oraz przyczynią się do rozwoju innowacyjności. Innowacja jest dziś kluczowym czynnikiem wyróżniającym dobry rozwój i tworzenie przewagi konkurencyjnej względem konkurencji. Wiele badań daje przekonujące dowody na
to, że różnorodność uwalnia innowacyjność i napędza rozwój rynku, dostarcza zalążków
dla wzrostu gospodarczego. Organizacje coraz częściej postrzegają zatrudnianie różnorodnych pracowników jako kluczowy czynnik przyspieszający tworzenie i wdrażanie nowych produktów, usług i procesów biznesowych [Forbes Insights 2011]. Powstaje jednak pytanie, czy można pominąć kwestię zaufania w budowaniu otwartego na różnorodność miejsca pracy, w którym pracownicy będą czuli się docenieni i szanowani, a z drugiej strony zwiększy się ich efektywność i chociażby otwartość na zmiany. Można również
zadać pytanie, czy istnieje związek pomiędzy różnorodnością a zaufaniem. W warunkach
organizacji to złożone i często skomplikowane zagadnienia, jednak jeśli przyjmiemy, że
partykularnym celem każdej organizacji jest maksymalizacja wartości i/lub osiąganie zysku, pojawia się znacząca przestrzeń dla roli zaufania i różnorodności w organizacji. Dziś
już wiadomo, że podstawowym zasobem organizacji jest kapitał ludzki, a zatem czynnik
bardzo podatny na relacje wewnątrz i na zewnątrz organizacji. W obliczu zmienności otoczenia organizacji wzrasta ryzyko, którego odwrotnością jest zaufanie. Stąd też w niniejszym artykule podjęta została próba wykazania zależności pomiędzy zaufaniem a innowacyjnością organizacji, która jest osiągana dzięki otwartości na różnorodność i umiejętnemu wykorzystaniu tego potencjału.

Zaufanie a budowanie organizacji otwartej na
różnorodność

82

Zaufanie i różnorodność to terminy wielowymiarowe, a zróżnicowanie ich definicji odzwierciedla zróżnicowanie licznych dyscyplin akademickich, twórców polityk i liderów
biznesowych specjalizujących się w tych zagadnieniach. Toteż dla zrozumienia istotnego

Koncepcja zarządzania różnorodnością i aspekt wzajemnego zaufania w organizacji
źródłem innowacyjności i przewagi konkurencyjnej

znaczenia różnorodności ważne jest również uwzględnienie jak najszerszej definicji zaufania. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz [2009, s. 17] stwierdzają, że istnieje mnogość definicji zaufania i jego wieloaspektowości i trudno przyjąć
jedno rozstrzygnięcie. Zauważają, że zaufanie jest interpretowane jako:
·· dyspozycja, czyli mentalny subiektywny stosunek wobec drugiej strony (ocena,
przewidywanie, oczekiwanie);
·· decyzja, czyli intencja (zamiar) polegania na niej, przez co ufający staje się zależny
od drugiej strony;
·· zachowanie, które wypływa z aktu powierzenia czegoś drugiej stronie.
W zasadzie można przyjąć, że zaufanie jest kombinacją powyższych ujęć, czyli pewnym przekonaniem wynikającym z decyzji, które prowadzi do określonych zachowań.
J. Pliszka [2015, s. 73] określa zaufanie jako „pomost” pomiędzy przyszłymi zachowaniami i przewidywaną przyszłością. Warto przypomnieć, że definicja tzw. zaufania ogólnego zakłada, że ludziom generalnie można ufać niezależnie od wszystkiego. Wiemy jednak, że takie podejście nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Zatem
nie można w tym miejscu pominąć elementów zaufania szczegółowego, a mianowicie: wiarygodności, przekonania, wiary, lojalności, nadziei czy polegania i ich roli w coraz bardziej skomplikowanym procesie zarządzania w systemie gospodarczym. Zaufanie ma silny związek z wartościami w organizacji i jest też stymulatorem obowiązujących zasad i norm. Nie można zaufania zbudować poprzez odgórne strategie, projekty czy akty prawne. Budowanie relacji zaufania może odbywać się na kilku poziomach.
Pierwszy to zaufanie organizacyjne ściśle powiązane z kulturą organizacyjną, dotyczące
kwestii relacji międzyludzkich, zwyczajów i norm przestrzeganych w organizacji, i z sieciami komunikacji. Na tym etapie istotną rolę w budowaniu zaufania przypisuje się systemom nadzoru i kontroli oraz przywództwu. Kolejny istotny poziom w budowaniu relacji to zaufanie między podwładnymi a przełożonymi. Nie ma wątpliwości co do wagi
tych kwestii, bo problem zaufania w relacjach kierownik–podwładny i podwładny–kierownik był przedmiotem wielu badań [Pliszka 2015, s. 73]. Ostatnim istotnym obszarem
budowania zaufania w organizacji są relacje współpracowników. Wyniki badań również
wskazują znaczącą wagę tego zagadnienia, gdyż zaufanie między pracownikami wpływa między innymi na dzielenie się wiedzą i koordynację działań w procesach organizacyjnych. Na podstawie literatury przedmiotu można sformułować katalog potencjalnych korzyści, jakie organizacje mogą uzyskiwać poprzez budowanie relacji wewnątrz
i na zewnątrz organizacji opartych na zaufaniu. Oto one [Grudzewski, Hejduk, Sankowska, Wańtuchowicz 2008; Grudzewski, Hejduk, Sankowska, Wańtuchowicz 2009, Paliszkiewicz 2015, s. 73]:
·· rozwój innowacji i dzielenie się wiedzą,
·· efektywna komunikacja,
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·· współudział w rozwiązywaniu problemów,
·· wzrost satysfakcji pracowników z pracy,
·· efektywne przywództwo,
·· wysoka jakość relacji lider–pracownik,
·· budowanie wizerunku wiarygodnego pracodawcy,
·· budowanie wizerunku wiarygodnego producenta/sprzedawcy,
·· tworzenie organizacji w oparciu o sprawiedliwe i równe traktowanie,
·· stosowanie sprawiedliwego i obiektywnego systemu ocen,
·· respektowanie wartości szczerości i uczciwości wobec innych,
·· ograniczanie konfliktów,
·· redukowanie niepewności zatrudnienia,
·· wprowadzenie stabilności w miejscu pracy,
·· poprawa atmosfery pracy,
·· zmniejszenie fluktuacji kadr,
·· zmniejszenie rotacji kadr,
·· gotowość do angażowania się w działania,
·· poprawa koordynacji działań w procesach organizacyjnych,
·· wzrost wydajności,
·· zwiększenie lojalności i zaangażowania pracowników,
·· ograniczenie czasu przeznaczonego na monitorowanie pracy pracowników,
·· zachęcanie do wyższej jakości pracy.
Czym właściwie są korzyści wskazane powyżej? Z przedstawionego katalogu korzyści wynikających z budowania organizacji opartej na relacji zaufania wynika, że zaufanie
ma ścisły związek z kapitałem ludzkim w organizacji. Znacząco wpływa na stosunki międzyludzkie, zarówno w organizacji, jak i na zewnątrz, stanowi podstawę funkcjonowania
systemów społecznych i ekonomicznych. Dlatego zaufanie należy uznać za bardzo istotny element w zarzadzaniu nowoczesnymi organizacjami. Zmotywowane tą siła i potencjalnymi korzyściami płynącymi z zaufania kadry zarządzające powinny intensyfikować
wysiłki we wdrażaniu rozwiązań na rzecz otwartej na różnorodność organizacji. Przykładowo w firmie może być świetnie przygotowana strategia i dodatkowo potencjał do jej
wdrażania, jednak rezultat końcowy zależeć będzie właśnie od zaufania.
Takie dokonania jak DNA, złamanie niemieckiego kodu Enigma, stworzenie modelu Blacka-Scholesa i teoria naturalnej selekcji Charlesa Darwina – pozornie niezwiązane
momenty w nauce – łączy jeden motyw przewodni. Naukowcy badający DNA, choć byli
przedstawicielami różnych dyscyplin – chemii, biologii i fizyki, chcieli współpracować,
zaufali sobie. Kod Enigmy został złamany przez lingwistów, matematyków i innych naukowców. Model Blacka-Scholesa łączy ekonomię, matematykę i fizykę. Darwin, geolog,
opierał się w dużej mierze na badaniach Johna Goulda, ornitologa, aby zrozumieć funk-
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cjonowanie ptaków na Wyspach Galapagos. Wszystkie te wydarzenia ilustrują spostrzeżenia Fransa Johanssona [Bourke 2016] opisane w jego bestsellerze The Medici Effect: Breakthrough insights at the intersection of ideas, concepts and cultures, które później w swojej książce Which Two Heads Are Better Than One? How Diverse team create breakthrough
ideas and make smarter decision rozwinęła J. Bourke.

Innowacyjność i różnorodność
Związek pomiędzy różnorodnością a innowacyjnością w warunkach organizacji to również złożone i często skomplikowane zagadnienie. Innowacyjność i różnorodność to terminy wielowymiarowe, co odzwierciedla zróżnicowanie ich definicji. Dla zrozumienia
istotnego znaczenia różnorodności ważne jest między innymi uwzględnienie jak najszerszej definicji, która bierze pod uwagę wymiar pierwotny i wtórny [Loden, Rosener
1991]. Chodzi tu więc zasadniczo o cechy wrodzone, głównie cechy biologiczne, które
zazwyczaj są widoczne (wiek, pochodzenie etniczne, płeć, cechy/zdolności fizyczne, rasa
i orientacja seksualna) oraz cechy, które ulegają zmianie w życiu, tj.: wykształcenie, język, wygląd fizyczny, stan cywilny, styl życia, system wartości, spojrzenie na świat, nastawienie, etykę [Thomas 1992; Carr-Ruffino 1993; Triandis; SuhEunkook 2002], i uwzględniają aspekty psychospołeczne. Style komunikacji, style uczenia się, zdolności zawodowe, umiejętności osobiste to te wymiary różnorodności, które są doceniane przez przedsiębiorstwa, w szczególności w kontekście innowacji, w odniesieniu do tworzenia „wielofunkcyjnych” zespołów [Gross-Gołacka 2014, ss. 3–13]. Różnorodność należy pojmować
zatem w możliwie najszerszy sposób, uwzględniając wszystkie cechy odróżniające jedną osobę od drugiej, wszystkie różnice wnoszone przez ludzi do organizacji, grupy czy
nawet społeczeństwa. Główną cechą takiego podejścia jest wszechstronność. Szeroka
definicja umiejscawia zagadnienie dotyczące różnorodności w miejscu pracy poza podejściem „my kontra oni”, aby skoncentrować się na wykorzystywaniu i maksymalizacji
różnorodności dla osiągnięcia celów indywidualnych i organizacyjnych [Waszczak 2009].
Z kolei innowacyjność najlepiej zdefiniować jako generowanie i wdrażanie nowych pomysłów, które prowadzi do opracowania nowych usług, produktów czy procesów i systemów w działalności organizacji.
Wcześniejsze badania, a nawet komentarze liderów biznesu sugerują, że występuje pozytywny związek pomiędzy różnorodnością a innowacyjnością w kontekście biznesowym. Na przykład:
1. Adler [2002, ss. 105–131] zauważa, że zróżnicowanie w wielokulturowych zespołach jest powiązane z pozytywnymi wynikami grup, na przykład zwiększonym poziomem innowacyjności, kreatywności i rozwiązywania problemów.
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2. Nemeth [1986, ss. 23–32] stwierdził, że grupy mniejszościowe były bardziej kreatywne i innowacyjne.
3. Hennessey i Amabile [2009] sugerują, że zróżnicowanie, w powiązaniu ze zrozumieniem mocnych i słabych stron poszczególnych osób oraz relacjami roboczymi
opartymi na wrażliwości i zaufaniu, zwiększa kreatywność i zdolność do rozwiązywania problemów.
4. Niebuhr [2006] zauważył wyższy poziom badań i rozwoju oraz innowacyjności
w tych regionach Niemiec, w których występował wyższy poziom zróżnicowania
kulturowego, w porównaniu z regionami o niższym poziomie zróżnicowania.
5. We wszechstronnym badaniu obejmującym 1000 międzynarodowych zespołów Gratton [Innovative Potential: Men and Women in Teams. Executive Summary 2007]
stwierdziła, że innowacyjność była dodatnio skorelowana z równym udziałem płci
w zespołach roboczych, a ujemnie skorelowana z nierównym udziałem.
6. Watson [1993, ss. 590–602] z zespołem, badając zespoły wielonarodowościowe,
stwierdził, że „zróżnicowanie światopoglądów zwiększa wkład pojedynczych członków zespołów wielokulturowych, które miały się zmierzyć ze złożonymi problemami: zespoły te były bardziej kreatywne przy rozwiązywaniu problemów niż zespoły
homogeniczne pod względem narodowości” .

Zróżnicowane zespoły a innowacyjność
Zarówno literatura, jak i doświadczenia firm pokazują, że wysoka produktywność w coraz większym stopniu zależy od efektywnie funkcjonujących zespołów [The Insight Group 2013]. Zaufanie tworzy klimat sprzyjający innowacjom. Z badań wynika, że skłonność do zaufania można tłumaczyć aż 6% zmienności i innowacyjności przedsiębiorstwa w regresji stopnia drugiego [Sankowska 2007]. Zespół, w którego skład wchodzą
osoby znacznie różniące się, m.in. ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, system wartości, religię, styl komunikacji itp., odznacza się kreatywnością i innowacyjnością. Taki zespół osiąga lepsze wyniki niż zespół jednorodny, ponieważ czerpie z większej puli pomysłów, co sprzyja lepszemu rozwiązywaniu coraz bardziej złożonych problemów. Międzynarodowy charakter innowacji sprawia, że różnorodność staje się rzeczywistością w przypadku innowacyjnych zespołów. Niektóre ze znaczących firm naszych czasów, w tym Apple, Microsoft i Nokia, powstały dzięki połączeniu różnych punktów widzenia, wykorzystując daleko idące innowacje. Różnorodność przyczynia się do
innowacyjności na wiele sposobów [Focus Consultancy 2008b; Bassett-Jones 2005,
ss. 169–175; Kearney Jacobs, Gebert 2009, ss. 77– 89].
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1. Elastyczność, kreatywność i zdolność do innowacyjności są zwiększane dzięki
różnorodnym nastawieniom, tzn. ludzie o zbliżonych poglądach podejmują podobne decyzje, ograniczając zakres i głębię myślenia innowacyjnego i kreatywnego.
2. Chociaż sytuacje, w których podważane są nastawienia, poglądy i wiedza poszczególnych osób i grup, prowadzą do efektywnego nabywania wiedzy, to ich zaistnienie jest bardziej prawdopodobne, gdy mamy do czynienia ze zróżnicowaniem
uczestników w środowisku, gdy każdy czuje, że jego poglądy są doceniane.
3. Zróżnicowanie może przyczyniać się do bardziej efektywnego podejmowania
decyzji i większej zdolności rozwiązywania problemów, gdyż zapewnia szeroki zakres perspektyw, szersze spektrum doświadczenia i solidniejszą ocenę krytyczną.
4. Zespoły charakteryzujące się zróżnicowaniem mają możliwość dotarcia do szerszej sieci relacji, kapitału, kompetencji i wykorzystania tego kapitału w procesie innowacji. Wyższa produktywność, innowacja i kreatywność są wynikiem efektywnego wykorzystania tej możliwości.
W literaturze przedmiotu istnieją różne poglądy na temat wpływu różnorodności
zespołu na jego efektywność. Przykładowo A. Woolley ze współpracownikami [2011,
ss. 32–33] wykazała, dlaczego jedna grupa jest bardziej „inteligentna” niż druga, taka
sama. Nie zależało to wyłącznie od ilorazu inteligencji poszczególnych członków, mimo
że również było to istotne. Jej zespół zmierzył inteligencję zbiorową w małych grupach
i okazało się, że inteligencja zbiorowa była lepszym predyktorem wydajności niż maksymalna inteligencja każdego pojedynczego członka grupy. Naukowcy wykazali, że grupy
bardziej „inteligentne” posiadały tzw. wysoką zbiorową inteligencję. A. Woolley szczegółowo zbadała 152 grupy, biorąc pod uwagę sześć czynników, takich jak spójność,
motywacja, satysfakcja, odsetek kobiet, autorytarność i wrażliwość społeczna. Wskazała trzy cechy, które są ze sobą skorelowane i stanowią o zbiorowej inteligencji: odsetek kobiet, poziom autorytarności (chodzi o niski) i wrażliwość społeczną. A. Woolley podkreśliła bardziej subtelną wartość: różnorodność płci poprawia dynamikę grupy. Dowiodła, że obecność kobiet w grupie była ważna nie dlatego, że kobiety były wybitnie inteligentne, czy też miały wiedzę, którą posiadają tylko kobiety, ale dlatego, że
okazały się bardziej wrażliwe społecznie, co przenosiło się na efektywność tej grupy.
Z kolei inni badacze [Gratton, Kelan, Voigt, Wolfram 2007]1 podają, że poczucie psychoW 2007 roku L. Gratton wraz ze współpracownikami z London Business School opublikowali dokument omawiający indywidualne i grupowe różnice między 100 zespołami zróżnicowanymi ze względu na płeć w 17 krajach. Badacze pytali członków zespołów o osobistą inicjatywę, pewność siebie, wrażliwość na cudze poglądy
i pracę w domu. Badania wykazały, że mężczyźni i kobiety mogą mieć różny stosunek do pracy w domu i problemów w rodzinie i że ta perspektywa wpływa na proces decyzyjny. Jednak zespół badaczy nie twierdzi, że
perspektywy mężczyzn i kobiet różnią się w rzeczywistości, wręcz przeciwnie. Gratton potwierdziła, że gdy
mężczyźni i kobiety są mniejszością w zespole, są narażeni na negatywne skutki. Poczucie bezpieczeństwa
psychicznego i eksperymentów były optymalne wtedy, kiedy stosunek kobiet i mężczyzn wynosił 50:50, a poczucie pewności, gdy wynosił 60:40. Oznacza to, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety będą osiągali lepsze wy1

87

Elwira Gross-Gołacka

logicznego bezpieczeństwa i eksperymentowanie w zespole były na optymalnym poziomie, kiedy stosunek płci wynosił 50:50. Odkryli również, że pewność siebie poszczególnych członków grupy była optymalna kiedy stosunek kobiet do mężczyzn wynosił 60% do 40%. Powyższe badania, a nawet eksperymenty dotyczące funkcjonowania
zróżnicowanych zespołów ze względu na płeć ukazują, jaki wpływ na zwiększanie efektywności pracy zespołów ma udział poszczególnych grup społecznych. Aby uzupełnić
rozważania o wpływie różnorodności na funkcjonowanie zespołów, należy je rozszerzyć
o zagadnienie różnorodności rasowej. S.S. Levine ze współpracownikami [Sheen, Apfelbaum, Bernard, Bartelt, Zajac, Stark 2014, ss. 18524–18529; Sheen, Starkdec 2015] przeprowadził badania wśród maklerów giełdowych. W małych grupach (po sześć osób) maklerzy giełdowi w Singapurze i Teksasie zastanawiali się, czy kupić, czy sprzedać akcje.
Ich zadaniem było „dokładne wyliczenie cen dla symulowanych akcji” podczas dziesięciu okresów handlowania, z których każdy trwał dwie minuty. Wyniki badań potwierdziły, że pomyślnie handlujące grupy maklerów z Singapuru i Teksasu były zróżnicowane
na poziomie etnicznym i rasowym. Badacze zauważyli, że widoczna różnorodność rasowa wywoływała i stymulowała niepewność, powodując „poznawcze tarcie, które poprawiało rozważność w podejmowaniu decyzji”. Zaprezentowane wyniki badań nad różnorodnością ze względu na rasę i płeć i ich wpływ na efektywność zespołów to nie koniec
dowodów w tym zakresie. Możemy dodać jeszcze jeden wątek do rozważań nad innowacyjnością i różnorodnością, a mianowicie rolę i znaczenie przywództwa w zespole.
Jak powszechnie wiadomo, bez zaufania do lidera ludzie nie będą z przekonaniem podążać w obranym przez niego kierunku. J. Bourke pokazała, że niektóre osoby mają tendencję do zbyt mocnego akcentowania jednego lub dwóch rozwiązań problemu i nie
przywiązują wystarczającej wagi do innych, powiązanych podejść (autorytarność grupy). Te osoby miały skłonność do myślenia, że ich dwa podejścia były ważniejsze niż pozostałe cztery. Kiedy grupa była zdominowana przez osoby prezentujące taką postawę,
tworzyła blok, w którym jedno podejście dominowało, kosztem podejścia liderów, którzy chcieli rozwiązać dany problem w inny sposób.
Badania potwierdzają, że zróżnicowany personel wytwarza siłę organizacyjną. Ludzie z różnych środowisk mają różne sposoby patrzenia na problemy, mają różne „narzędzia” rozwiązywania problemów. Suma tych „narzędzi” ma znacznie większe znaczenie w organizacji, w której istnieje różnorodność niż w takiej, gdzie każdy na przykład ukończył te same szkoły, został przeszkolony w tym samym zakresie
i z takich samych technik. Proces rozwiązywania problemów będzie wówczas przebiegał mniej więcej u każdego tak samo. Ale jeśli mamy personel z różnorodnymi „naniki (ze względu na większą pewność siebie), a zespoły będą bardziej innowacyjne i wydajne, gdy będzie zachowana równowaga ze względu na płeć.
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rzędziami”, to problemy będą się pojawiać na różnych etapach procesu. Przykładowo jedna osoba może dołożyć wszelkich starań, by rozwiązać jakiś problem, a następnie ktoś inny może poprawić to rozwiązanie. Chodzi tu o różnice w myśleniu
poszczególnych osób.
S. E. Page i H. Lu [2004, ss. 16385–16389], jako jedni z nielicznych, skonstruowali model matematyczny, który pokazał, że różnorodność może być atutem, ale tylko wtedy,
gdy występuje w organizacji i zarządza się nią. Badacze obliczyli błąd na poziomie 30%
przy rozwiązywaniu problemów poprzez zastosowanie dominującego podejścia oraz
wykazali 100% dokładności przy zastosowaniu pięciu różnych podejść. Nie oznacza to
jednak, że kumulowanie różnych rozwiązań jest optymalne – istnieje pewna granica.
Zbyt wiele rozwiązań spowoduje, że grupa utraci produktywność, gdyż będzie poświęcała zbyt wiele czasu na zrozumienie punktu widzenia innego członka grupy. W skrócie,
L. Hong i S. E. Page stwierdzili, że optymalna liczba podejść do rozwiązania problemu to
od 5 do 8. Wyniki badania w kategoriach matematycznych pokazały, jak podczas dokonywania prognoz błędy grupy zależą w równych częściach od zdolności przewidywania poszczególnych członków i ich różnorodności. Badacze twierdzenie to wyrazili równaniem: zbiorowa dokładność = średnia dokładności + różnorodność. Dostępne są również dane empiryczne, pokazujące, że różne miasta są bardziej wydajne czy różne zarządy podejmują lepsze decyzje, a najbardziej innowacyjne firmy są zróżnicowane [Max,
Neil 2001]. S.E. Page powiedział: „Nowy Jork jest idealnym przykładem różnorodności,
która funkcjonuje dobrze. To ekscytujące miejsce, które daje wiele innowacji i kreatywności. To nie przypadek, że Nowy Jork ma w sobie tyle energii, a także tyle różnorodności”.
Chociaż z drugiej strony w literaturze nie brakuje dowodów, że korzystnym rozwiązaniem dla organizacji jest posiadanie zarówno homogenicznych, jak i heterogenicznych
zespołów. Podejście to dotyczy dylematu pomiędzy stabilnością a zmianą i uwzględnia
ewentualną utratę korzyści, ale też niepodejmowanie ryzyka [Hess 2007]. J.J. DiStefano
i M.L. Maznevski [2000, ss. 45–63] przeprowadzili badania obejmujące 73 zespoły w firmach z sześciu różnych krajów. Ich obserwacje sugerują, że „zróżnicowane zespoły zazwyczaj osiągają albo lepsze albo gorsze wyniki w porównaniu z jednorodnymi, gdzie
większa ich liczba osiąga gorsze wyniki. Na niejednoznaczność korzyści i efektywności zróżnicowanych zespołów wskazują również K. Łobos i D. Puciato [2012, ss. 151–152],
E. Mannix i M.A. Neale [2005, ss. 31–55] czy D.A. Harrison i inni [1998, ss. 96–107], co tylko potwierdza wagę zagadnienia i konieczność kontynuowania badań w tym zakresie.

89

Elwira Gross-Gołacka

Różnorodność jako źródło innowacji w opinii firm
Jak już wspomniano, zarządzanie różnorodnością i innowacyjność posiadają wiele obszarów wspólnych. Innowacyjność to dobro rzadkie, nacechowane odmiennością i oryginalnością. Bardziej ogólnie można więc powiedzieć, że troska o różnorodność w miejscu pracy jest tożsama z dbałością o utrzymanie trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa poprzez wzrost innowacyjności. Innowacja jest kluczowym czynnikiem wyróżniającym dobry rozwój i tworzenie konkurencyjnej przewagi względem konkurencji.
Z raportu „The Business Case for Diversity; Good Practices in the Workplace” z 2005 roku
wynika, że promowanie równouprawnienia i różnorodności we wszystkich obszarach
działalności biznesowej może przynieść firmom znaczące korzyści operacyjne i finansowe. Ponadto 26% respondentów wskazuje na innowacyjność jako kluczową korzyść płynącą z wdrożenia korporacyjnych polityk i praktyk dotyczących równouprawnienia i różnorodności. Wspomniany raport i wiele innych badań przedstawiają mocne argumenty
i dowody na to, że różnorodność jest dobra dla biznesu. Raport ten jest głosem przedstawicieli biznesu, co znakomicie uzupełnia wyżej przedstawioną argumentację dotyczącą
efektywności zróżnicowanych zespołów, i stanowi istotną część biznesowego uzasadnienia promowania i wdrażania koncepcji zarządzania różnorodnością. Organizacje coraz
częściej postrzegają zatrudnianie różnorodnych pracowników jako kluczowy czynnik napędzający tworzenie i wdrażanie nowych produktów, usług i procesów biznesowych. Potwierdzają to badania [Forbes Insight 2011]. Stwierdzenie, że „sprzyjanie innowacyjności
następuje przez zróżnicowane środowisko pracowników” bazuje na badaniu 321 kierowników w dużych globalnych przedsiębiorstwach ($500+ milionów rocznych dochodów).
Stuart Feil, redaktor naczelny Forbes Insights, podkreśla: „Firmy zdały sobie sprawę, że
różnorodność i otwartość nie są już osobnymi częściami biznesu. Organizacje biorące
udział w badaniu rozumieją, że różne doświadczenia i różne perspektywy tworzą fundamenty, które są konieczne do konkurowania na arenie światowej”. Badanie European Business Test Panel (EBTP) [Focus Consultancy 2008a; Focus Consultancy 2008b] i badanie
Innowacyjność i Różnorodność (I&D), którego celem było uzyskanie szczegółowych jakościowych dowodów wspierających i wyjaśniających powiązania pomiędzy różnorodnością a innowacyjnością, również wsparły argumenty z lat poprzednich22. Badania potwierdziły, że przedsiębiorstwa w całej Europie zasadniczo uważają, że relacja pomiędzy
różnorodnością a innowacyjnością jest korzystna. Około 63% respondentów uważało, że
wdrażanie programu/strategii dotyczącego równouprawnienia i różnorodności przyczyW badaniu udział wzięło 335 firm, z czego 64% stanowiły MŚP (do 249 pracowników), 12% stanowiły „duże“
firmy (250 do 499 pracowników), a 25% – firmy „bardzo duże“ (ponad 500 pracowników). Największe grupy
firm pochodziły z Niemiec, Polski, Danii i Wielkiej Brytanii. Reprezentowane były także wszystkie pozostałe europejskie państwa członkowskie oraz dwa państwa EFTA-EOG, Norwegia i Islandia. Największe grupy firm pochodziły z branży produkcyjnej, nieruchomości i najmu oraz handlu hurtowego/detalicznego.
2
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nia się do innowacyjności i kreatywności. Zaś w badaniu I&D znaczna większość uczestniczących firm (około 85%) dostrzegała powiązanie pomiędzy różnorodnością a innowacyjnością. Ponadto korzyści płynące ze zwiększonej innowacyjności postrzegano jako
kluczowy argument za promowaniem różnorodności w miejscu pracy. Wśród firm dostrzegających istnienie tego powiązania 32% sugerowało, że innowacyjność wynikająca z różnorodności była jednym z wielu równorzędnych argumentów za różnorodnością, podczas gdy połowa z nich sugerowała, że był to jeden z trzech kluczowych czynników. Wśród firm dostrzegających to powiązanie mniej niż jedna trzecia monitorowała
i/lub mierzyła zakres tych korzyści. Jest to powszechne wyzwanie przy ocenianiu wpływu różnorodności, ponieważ z reguły określenie przyczynowości i powiązań pomiędzy
inicjatywą dotyczącą różnorodności a jej wynikami i wydzielenie ich z pozostałych czynników może stanowić złożony problem. Paradoks ten jest widoczny w wyzwaniu, jakim
jest empiryczna ocena kreatywności i innowacyjności wynikających ze zróżnicowania
członków zespołu. Przykłady na to są trudniej dostępne, ponieważ niewiele organizacji
prowadzi systematyczny monitoring w tym zakresie. Łatwiej dostępne są ukierunkowane interwencje biznesowe (dobre praktyki) wykorzystujące zróżnicowanie personelu lub
bazy klientów do zwiększenia kreatywności i innowacyjności.

Różnorodność źródłem innowacyjności
Badania sugerują, że do obszarów działalności firmy, w których zakłada się odniesienie
korzyści z różnorodności dla innowacyjności, zalicza się najczęściej: obsługę klienta, zarządzanie zasobami ludzkimi, rekrutację oraz opracowywanie produktów i usług. Należy
dodać, że obszary te są bardzo wrażliwe na zaufanie. W odniesieniu do innowacji w produktach i usługach 82% firm uważało, że różnorodność doprowadziła do opracowania
nowych produktów (jedna czwarta sądziła, że różnorodność doprowadziła do opracowania produktu wyłącznie dla nowych klientów, a połowa, że zarówno dla nowych, jak
i dla obecnych klientów).

Novartis stworzyła zewnętrzną radę pełniącą funkcję niezależnego i obiektywnego organu wywierającego nacisk na zespoły zarządzające w Novartis, aby przestrzegały one
zobowiązań dotyczących różnorodności. W następstwie nacisków rady przeprowadzono
badanie dotyczące składu bazy klientów z sektora rolnego pod względem płci, co w następstwie doprowadziło do opracowania wyrobów przeznaczonych specjalnie dla kobiet.
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Dublin Bus w Irlandii stanowi dobry przykład zarzadzania różnorodnością, którego wynikiem jest lepsze zrozumienie segmentu klientów i wdrożenie strategii innowacyjnej. W następstwie konsultacji i rozmów ze swoimi starszymi pracownikami wprowadzono nową
inicjatywę marketingową prowadzącą do rozwoju pozytywnego wizerunku i języka w odniesieniu do starszych klientów oraz inicjatywę zwiększającą świadomość dyskryminacji
ze względu na wiek. Wynikiem były pozytywne informacje zwrotne od starszych klientów.
Również nieco ponad połowa respondentów uważała, że różnorodność doprowadziła do innowacyjności w sprzedaży i marketingu, a połowa zgadzała się, że można
tworzyć możliwości biznesowe wśród różnorodnych klientów. Jedna trzecia sądziła, że
różnorodność doprowadziła do innowacyjności w zakupach, a połowa, że różnorodność
wpłynęła na innowacyjność w obsłudze klienta. Ponad 92% firm uznało, że różnorodność oddziaływała na innowacyjność w zarządzaniu zasobami ludzkimi i rekrutacji personelu oraz w praktykach związanych z rozwojem. Jedynie 18% firm sugerowało, że dotyczyło to inicjatyw przeznaczonych specjalnie dla różnorodnych pracowników, twierdząc, że wartość innowacyjna procesów opracowanych na potrzeby równouprawnienia
i różnorodności miała wartość dla całego personelu, a nie tylko wybranych grup. Ogółem z badań wynika, że istnieje silne powiązanie pomiędzy innowacyjnością wynikającą z różnorodności a innowacją produktu i innowacją operacyjną, w szczególności w zakresie zagadnień HR. Innowacyjność w zakresie obsługi klienta i sprzedaży jest słabiej
dostrzegana. Zauważono, że wiele obszarów działań i procesów firmy czerpało korzyści z różnorodności, w szczególności gdy chodzi o lepsze zrozumienie klientów i większą wrażliwość w stosunku do różnych klientów i segmentów rynku (w tym sensie innowacyjność przynosiła również korzyści dla innowacji w produktach/usługach i sprzedaży) oraz opracowywanie nowych pomysłów i synergii wynikających z połączenia różnych pomysłów. Drugą istotną korzyścią było zapewnienie wielu perspektyw przy rozpatrywaniu problemów i wyzwań. Ponad połowa firm uważała, że korzyści te przekładały się na efektywność organizacyjną i zysk [Focus Consultancy 2008a; Focus Consultancy 2008b].
Wnioski podobne do wyżej przedstawionych prezentują W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz [2009, s. 77]. Podkreślają, że kapitał intelektualny
to egzemplifikacja zdolności przedsiębiorstwa do generowania wartości, której ważnym
wymiarem jest zaufanie (poza wiedzą i umiejętnościami). Jego dookreślenie jest o tyle
ważne, że zaufanie wpływa na dochodowość, innowacyjność i wartość firmy. Pomijanie
zaufania to rezygnacja z bardzo ważnego komponentu.
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Wyzwania dla organizacji wynikające z różnorodności
Przegląd literatury, jak i praktyk biznesowych sugeruje, że głównym wyzwaniem dla różnorodności są różnice pomiędzy członkami zespołów w organizacji, które mogą prowadzić do mniejszej spójności, większych konfliktów, problemów w komunikacji i uczestnictwie oraz problemów z relacjami pracowniczymi, co ma negatywny wpływ na łańcuch wartości. Za czynniki hamujące innowacyjność wynikającą z różnorodności firmy
najczęściej uznają problemy związane z negatywnymi stereotypami, słabą komunikacją i słabą integracją zespołu [Focus Consultancy, 2008b]. Jest to ważne z punktu widzenia budowania zaufania w organizacji. Zatem pojawia się pytanie, czy jednak zarządzanie różnorodnością sprzyja innowacyjności i kreatywności i czy zaufanie jest niezbędne. Mówi się, że różnorodność w miejscu pracy jest paradoksem [Bassett-Jones 2005]
lub obosiecznym mieczem. Korzyści dla innowacyjności wynikające ze zróżnicowania są
w szczególności uzależnione od dobrego zarządzania, również zarządzania różnorodnością [Gross-Gołacka 2013, ss. 313–327]. Przykładowo w zespole mogą powstać określone
formy „dominacji kulturowej“ i w efekcie członkowie grup niedominujących zostaną „pozbawieni głosu“. W ten sposób innowacyjny potencjał zróżnicowanej siły roboczej pozostanie uśpiony i spadnie poziom zaufania. Nieufność w miejscu pracy doprowadzi do
braku zaangażowania, braku otwartej komunikacji, społecznego wycofania czy bezczynności [Grudzewski, Hejduk, Sankowska, Wańtuchowicz 2009, s. 16].
Ogólnie rzecz ujmując, zaufanie jest jakby punktem wyjścia dla implementacji różnych metod i technik zarzadzania. Różnorodność należy więc postrzegać jako rzeczywistość, a nie problem, a zarządzanie nią jako drogę do ciągłego odkrywania ludzi, wkładu
i wartości, jakie mogą dać organizacji i społeczeństwu. W XXI wieku sukces każdej organizacji zależeć będzie od umiejętności zarządzania nią w sposób lepszy niż dotychczas.
Te organizacje, które sprawią, że zarządzanie różnorodnością będzie częścią ich strategii biznesowej, wygrają [Gross-Gołacka 2016, ss. 28–34]. Dzisiaj wyzwaniem dla biznesu
jest efektywne zarządzanie różnorodnością, umożliwiające wykorzystanie tych efektów.
W. Sonnenschein [1997, s. 35] – jeden ze znawców zagadnienia różnorodności – powiedział: „Różnorodnością trzeba zarządzać. Sama sobą zarządzać różnorodność po prostu nie jest w stanie”. Zatem, stosowanie polityk równouprawnienia i różnorodności
w tym kontekście nie tylko redukuje negatywny wpływ dominacji kulturowej, ale pomaga również uwolnić uśpiony potencjał innowacyjności zróżnicowanego personelu. Innymi słowy, innowacyjny potencjał heterogenicznego zespołu zostanie najlepiej wykorzystany wtedy, kiedy wysiłki ukierunkowane będą na maksymalizowanie tego potencjału z uwzględnieniem zasady równouprawnienia i koncepcji zarządzanie różnorodnością
w środowisku opartym na relacji zaufania. Stosowanie strategii, których celem jest promowanie dobrych praktyk równouprawnienia, zaufania i włączania poprzez efektywne zarządzanie, w połączeniu z technikami kreatywności i innowacyjności wykorzystu-
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jącymi różnorodność do osiągnięcia innowacji, stanowi zatem podstawę wyższej produktywności oraz przewagi konkurencyjnej. Przykładem jest Toyota, która obrała drogę
zmian i różnorodności. Kierownictwo zadaje sobie pytanie: „W jaki sposób możemy pozyskać do danego projektu jak najwięcej różnych ludzi o różnych doświadczeniach, tak
abyśmy mogli wyłonić najlepsze pomysły?”. Również w bestselerze Na przekór stereotypom. Tajemnica największego sukcesu najbardziej niezwykłego przedsiębiorstwa na świecie
R. Semler pokazuje, jak brazylijska firma Semco została całkowicie zreformowana właśnie dzięki wymianie informacji i zaufaniu. Semler odkrył, jaką rolę odgrywa zaufanie
we wprowadzaniu zmian wewnątrz firmy, zarówno tych rewolucyjnych, jak i inkrementalnych.
Niewłaściwe zarządzanie różnorodnością może być równie szkodliwe, jak korzystne.
Z tego też tytułu różnorodność oraz innowacyjność mogą być postrzegane jako ryzyko.
Zatem podejmowanie działań w tym zakresie będzie jednoznaczne z podejmowaniem
ryzyka. Niektóre nowe i kreatywne pomysły odnoszą sukces, wiele kończy się niepowodzeniem. Osoby przekazują swoje pomysły, a firmy, które ich słuchają, ponoszą ryzyko
negatywnego wyniku. Dotyczy to w szczególności przypadku, kiedy pomysły pochodzą
od różnych osób, które znajdują się już poza głównym nurtem kultury i procesów firmy
i nie wpisują się w główny nurt jej myślenia. Jednak jak argumentuje Scott Norum, lider
projektu w Hewlett Packard, innowacyjność wynikająca z różnorodności „oznacza ponoszenie ryzyka – ryzyka popełnienia błędów i ryzyka wypróbowania nowych pomysłów,
które mogą początkowo być postrzegane jako leżące poza głównym torem – ale właśnie w ten sposób dochodzi do przełomowych innowacji“. Bo immanentną cechą innowacyjności jest ryzyko. A ryzyko jest odwrotnością zaufania. Bez ryzyka, które wywołuje nastrój podejrzeń, niszczy entuzjazm i pozytywne nastawienie, nie ma kreatywności
i otwartości na zmiany. Po prostu nie ma innowacji.

Podsumowanie

94

Powyższe rozważania upoważniają do konstatacji, że zarzadzanie różnorodnością jest
kluczem do uwolnienie korzyści, jakie można uzyskać ze zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji, pod warunkiem, że funkcjonuje ona w oparciu o relacje zaufania. Potwierdzają to dotychczasowe badania i praktyka biznesowa. Należy również pamiętać,
że w firmie, w której jest świetnie przygotowana strategia, a dodatkowo potencjał do jej
wdrażania, rezultat końcowy będzie zależał właśnie od zaufania. Globalizacja, migracje,
zmiany demograficzne, polityki równych szans itp. sprawiają, że w organizacjach rozwija się względnie duże zróżnicowanie. Powstają więc obiektywne warunki do zarządzania
różnorodnością i konieczność efektywnego zarządzania tym zróżnicowanym potencjałem. Jak potwierdza analiza literatury i badań, zespoły heterogeniczne sprzyjają innowa-
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cyjności, ponadto różnorodność może generować innowacyjność, a wspierające systemy zarządzania różnorodnością mogą wydobyć z personelu to, co najlepsze. Różnorodność siły roboczej może pomóc firmom przełamać schemat i cykl ograniczonego jednostronnego myślenia i dać im swobodę odkrywania nowych produktów i usług, rynków
oraz sposobów prowadzenia działalności lub kierowania nią. Osoby o zbliżonych poglądach zazwyczaj dochodzą do podobnych rozwiązań.
Wprawdzie różnorodność sprzyja innowacyjności i pojawianiu się ryzyka z tytułu
wprowadzania nowej koncepcji czy pomysłów, jednak efektywne zarządzanie różnorodnością minimalizuje skalę błędu i pozwala wybrać najlepsze rozwiązania i pomysły.
W ostatecznym rozrachunku stanowi to wyzwanie dla zarządzania. Korzyści płynące ze
skutecznego poradzenia sobie z tym wyzwaniem przejawiają się jako pełne odblokowanie innowacyjnego potencjału zróżnicowanego personelu, zwiększonej produktywności i lepszych wyników firmy poprzez zbudowanie organizacji otwartej, w której panuje
atmosfera różnorodności opartej na wzajemnym zaufaniu.
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Abstract: This article presents the knowledge-based economy and labor market of XXI century laborers moving in a turbulent environment in which the only certainty is the change,
and the key competence is the ability to adapt to both economic and social changes. Knowledge, which is reflected in the high competences of employees, is a key value.
Key words: knowledge workers, knowledge management, e-technologies

Wstęp
Peter Drucker już w 1957 roku stwierdził, że najcenniejszym zasobem przedsiębiorstwa
XXI wieku będzie wiedza, jaką posiadają jego pracownicy, i ich produktywność, która pośrednio będzie wynikać z tejże wiedzy [Skrzypek 2005, ss. 11–28].. Nadal jednak wiedza
jest zasobem niedocenianym i nie w pełni zarządzanym. Chociaż wszyscy badacze podkreślają, jak ważna jest wiedza w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej oraz w innowacjach, a co za tym idzie dla sukcesu przedsiębiorstwa, odzwierciedlonym w obrotach finansowych, cały czas pozycja wiedzy jako strategicznego zasobu przedsiębiorstwa nie
jest taka sama jak pozycja zasobów finansowych. Celem niniejszego artykułu jest analiza specyfiki wiedzy oraz tzw. pracowników wiedzy w organizacji oraz e-technologii jako
niezbędnych narzędzi pozwalających na skuteczne zarządzanie wiedzą w organizacji.

Marlena Plebańska

Czym jest wiedza?
Wiedza i informacja to zasoby mogące stanowić podstawę konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz jego sukcesu na rynku. Dlatego też należy nimi zarządzać jak każdym innym zasobem. Dariusz Jemielniak oraz Andrzej K. Koźmiński w książce Zarządzanie wiedzą stwierdzają, że terminy „wiedza” oraz „zarządzanie wiedzą” są obecnie powtarzane
przez wszystkich bez większej świadomości ich znaczenia. Podkreślają ponadto potrzebę
rozumienia tych pojęć i problematyki, która się z nimi wiąże, w kontekście organizacyjnym [Zarządzanie wiedzą. Podręcznik akademicki 2008, ss. 7–8].. Z kolei wybitny uczony,
Senge, akcentował istotę roli wiedzy w organizacji, zauważając, że wiele organizacji cierpi na „naukowe niewydolności”. Wzmocnieniu zdolności uczenia się organizacji miał służyć zaproponowany przez niego praktyczny model organizacji uczącej się. Badacz utrzymywał, że organizacja jest zdolna do nauki zarówno twórczej (tzn. aktywnej), jak i adaptacyjnej (tzn. pasywnej), ponadto, że zdolności te stanowią jej konkurencyjne zasoby.
Zgodnie z poglądami Senge’a, aby zbudować taki model organizacji, menedżerowie muszą przejść następujące kroki:
·· przyjąć podejście systemowe;
·· ćwiczyć panowanie nad własnym życiem;
·· unaocznić dominujące psychiczne wzorce zachowań i sprostać wyzwaniu;
·· wykreować „wspólną wizję”;
·· ułatwić „naukę grupową”.
Spośród tych pięciu dyscyplin Senge wyróżnił podejście systemowe, ujmując je jako
„dyscyplinę integrującą pozostałe dyscypliny i stapiającą je w spójne ciało teoretyczne
i praktyczne”. Stwierdził również, że: „W sercu organizacji uczącej się leży zmiana sposobu myślenia. Zamiast widzieć siebie samych jako oddzielnych od reszty świata, dostrzegamy nasze z nim powiązanie, zamiast uznawać, że problemy są spowodowane przez
coś lub przez kogoś «gdzieś tam», dostrzegamy, iż to nasze własne działania są ich przyczyną. Organizacja ucząca się jest miejscem, gdzie ludzie stale odkrywają, że to oni są
twórcami własnej rzeczywistości. I że to oni są w mocy ją zmienić” [Nonaka, Takeuchi
2000, ss. 40–74]. Mając na uwadze znaczenie wiedzy dla przedsiębiorstw, warto dobrze
zrozumieć korelację między danymi, informacją czy wreszcie samą wiedzą.

Dane, informacja, wiedza
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Dane są podstawowym pojęciem, stanowią podwaliny dla informacji, a co za tym idzie,
i dla wiedzy. Dane można rozumieć jako „znaki w określonej składni” [Nonaka, Takeuchi
2000, s. 21], pewien ciąg znaków, który bez kontekstu i celu nie ma większego znaczenia.
Trzeba im nadać sens. Internetowy Słownik Języka Polskiego określa dane jako: „1. fakty,
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liczby, na których można się oprzeć w wywodach; 2. informacje przetwarzane przez komputer” [Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN]. Daną jest na przykład „90%”. Bez kontekstu jest to tylko nic nieznacząca liczba. Dane stanowią nie lada wyzwanie dla dzisiejszych decydentów. Dzieje się tak, gdyż za sprawą postępu technologicznego ich przyrost jest lawinowy, a liczba tak wielka, że aż abstrakcyjna. Można szacować ją w petabajtach, z racji tego, że większość danych jest zapisana na serwerach i w pamięciach masowych. Sam Google procesuje 20 petabajtów danych dziennie [Gunelius 2014], a przecież są jeszcze media społecznościowe, blogi, aplikacje muzyczne etc. Uważa się, że 90%
danych online zostało tam przesłanych przez użytkowników końcowych w ostatnich
dwóch latach [What is Big Data?]. Uploadowanie takich danych, czyli ich umieszczenie
w sieci, jest niezwykle proste dzięki takim urządzeniom mobilnym, jak telefony, tablety,
zegarki. Można powiedzieć, że są to dane przesyłane przez konsumentów: dotyczące ich
upodobań, zwyczajów, miejsc, w których się znajdują. Z drugiej strony są też dane operacyjne, np. wynikające z obserwacji Ziemi. Takie dane mogą być wykorzystywane w zarządzaniu kryzysowym, w usługach logistycznych, w górnictwie oraz w wielu innych dziedzinach życia. Są to jednak jedynie „zbiory znaków”, jeszcze nie informacje. Aby przetransformować dane w informacje, należy je przeanalizować; dzisiaj najczęściej dokonuje się tego za pomocą odpowiednich algorytmów.
Informacja to: „dane, którym przez kategoryzację lub klasyfikację nadano strukturę i które zostały umieszczone w kontekście”. Dane zamienia się w informacje dzięki interpretacji. Jak wylicza L. Prusak, dzieje się tak poprzez: umieszczenie danych w kontekście – nadanie im celu i sensu; skategoryzowanie ich – by wpisywały się w struktury nadrzędne, które je uporządkują, i tworzyły zbiory; skalkulowanie, a więc działanie o charakterze syntetycznym; skorygowanie – poddanie osądowi i ewentualne skorygowanie błędu oraz skondensowanie – podanie w bardziej czytelnej i klarownej formie [Leksykon Zarządzania 2004, s. 165]. Dzięki temu dane zamieniają się w informacje. Istnieje więc różnica między danymi, które są relatywnie łatwe do pozyskania, a informacją, która wymaga już pewnej operatywności w pozyskaniu. Jednocześnie, jak zaznacza Paweł Wyrozębski w swojej książce Zarządzanie wiedzą projektową: „Informacje są pojęciem węższym niż dane, ponieważ obejmują fakty i liczby, które są przedstawione w formie zrozumiałej dla odbiorcy, dotyczą obszaru zainteresowań odbiorcy, mają wartość dla odbiorcy, nie powielają zasobów posiadanej wiedzy” [Wyrozębski 2014, s. 22]. Mówi się, że
informacja jest największym dobrem i najcenniejszym produktem współczesnych czasów. Cenne jest dostarczenie właściwej osobie właściwych, dokładnych informacji, bo te
zmieniają życie. Warto wspomnieć o pierwszej wojnie w Zatoce Perskiej w 1990 r., która
została określona jako „pierwsza wojna ery informacyjnej” [Bendyk 2011]. Obecnie głównym źródłem informacji jest Internet, w którym dostęp do informacji jest niezwykle łatwy. Człowiek jest zarzucany informacjami o różnym charakterze, spośród których trud-
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no wybrać te własciwe. Natłok informacji sprawia, że niełatwo również przetransormować informacje w wiedzę.
Istotnym problem jest dyferencjacja wiedzy i informacji. Nie ma w nauce i filozofii zgody co do tego, czym tak właściwie jest wiedza, a czym informacja. Granica między tymi pojęciami jest więc płynna, a różni naukowcy rozumieją je w różny sposób.
G. Probst, S. Raub i K. Romhardt definiują wiedzę dość szeroko, jako: „ogół wiadomości i umiejętności posiadanych przez daną jednostkę” [Zarządzanie wiedzą... 2008, s. 25].
P.F. Drucker stwierdził, że „wiedza to efektywne wykorzystanie informacji w działaniu” [Wyrozębski 2014, s. 20]. T.H. Davenport i L. Prusak natomiast mówią o wiedzy jako
o „zmieniającej się maszynie doświadczenia, wartości, kontekstualnych informacji i eksperckiego wglądu, stanowiącej ramy do oceny i przyłączania nowych doświadczeń i informacji. Powstaje ona i jest wykorzystywana w świadomości jej posiadacza” [Wyrozębski 2014, s. 20]. Warto w tym miejscu przytoczyć również definicję ze Słownika Języka Polskiego PWN, według której wiedza to: „1. ogół wiadomości zdobytych dzięki badaniom,
uczeniu się itp., też zasób informacji z jakiejś dziedziny; 2. znajomość czegoś” [Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN]. Powyżej zostały wymienione jedynie przykładowe
definicje. Elementem wspólnym licznych definicji wiedzy jest założenie, że to wiedza jest
nadrzędna względem informacji i wymaga czynnika ludzkiego.
W literaturze można wskazać również kilka kategorii wiedzy. Według podstawowego podziału istnieje wiedza jawna i ukryta. Wiedza jawna (ang. explicit knowledge) jest
łatwa do przekazania i do opanowania przez inne jednostki. Można powiedzieć, że obejmuje to wszystko, czego można się wyuczyć. Wiedza ukryta (ang. tacit knowledge) jest
trudniejsza do uchwycenia, wyjaśnienia i przekazania. Składa się na nią przede wszystkim doświadczenie jednostki. Przykładem może tu być jazda samochodem, ale i pewien
sposób działania, kultura organizacyjna. Wiedza jawna zatem to pewne aspekty przekazywane człowiekowi w procesie socjalizacji, nabywane dzięki obserwacjom, przeżyciom. W literaturze wyróżniana jest również tacit knowledge, tłumaczona jako wiedza
milcząca, cicha, gorąca czy nieformalna. Jest to wiedza ukryta w głowach pracowników,
która nie jest łatwa do przekazania, ale ma dużą wartość dla przedsiębiorstwa i dla jego
konkurencyjności. Wiedza jawna jest więc: obiektywna, racjonalna, łatwa do przekazania, ma charakter sekwencyjny (tam i wtedy) i jest teorią. Jej przeciwieństwem jest wiedza subiektywna, wynikająca z doświadczenia, o charakterze symultanicznym (tu i teraz), trudna do skopiowania [Wyrozębski 2014, s. 30]
Kolejna klasyfikacja wiedzy to podział na wiedzę o?, jak?, dlaczego?, kto?:
·· wiedza o – odpowiada na pytanie co?/gdzie?; jest bliska informacjom, to wiedza operacyjna;
·· wiedza jak – wynika z doświadczenia, dotyczy również zdolności jednostki do tworzenia, a więc jest trudna do przekazania;
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·· wiedza dlaczego – jest związana ze znajomością przyczyn i ich skutków, widzeniem
całościowym; wiąże się z misją firmy i jej kulturą organizacyjną;
·· wiedza kto – wynika z obserwacji, socjalizacji i umiejętności networkingowych jednostki, odpowiada na pytania: kto może nam pomóc?, kto pełni formalną i nieformalną rolę?, która instytucja jest za to odpowiedzialna? [Wyrozębski 2014, s. 32; Zarządzanie wiedzą… 2008, s. 26].
Wiedzę można również podzielić ze względu na poziom jej ulokowania w organizacji. Wtedy też wyróżniamy następujące kategorie wiedzy:
·· wiedzę na poziomie jednostki – właściwą dla danej osoby, wynikającą z jej doświadczeń oraz nabytej przez nią wiedzy jawnej;
·· wiedzę na poziomie zespołu – sumę wiedzy poszczególnych osób wchodzących
w skład zespołu; dzięki ich współpracy i wymianie tworzy się nowa jakość;
·· wiedzę na poziomie organizacji – wiedzę skodyfikowaną i zapisaną w dokumentach przedsiębiorstwa, ale i sumę wiedzy pracowników, zasobów ludzkich; poziom ten
może być wysoki, ale nie zawsze wykorzystany; wiedza ta tworzy fundament funkcjonowania przedsiębiorstwa i rozwoju pracowników;
·· wiedzę na poziomie międzyorganizacyjnym – czyli świadomość i znajomość otoczenia przedsiębiorstwa; z tej wiedzy korzystają podmioty networkingowe oraz stowarzyszenia/organizacje branżowe; pozwala na identyfikację pozycji przedsiębiorstwa na
tle konkurencji oraz diagnostykę zagrożeń [Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym 2014, s. 257].
Jak wynika z przedstawionej powyżej typologii wiedzy, może mieć ona bardzo zróznicowany charakter oraz odpowiadać różnorodnym potrzebom przedsiębiorstwa i pracowników. Jednak bez wątpienia, bez względu na przyjętą klasyfikację, stanowi ona jeden z najważniejszych zasobów przedsiebiorstwa, a często nawet zasób strategiczny.
W związku z tym zarówno przedsiębiorstwa, jak i pracownicy muszą rozumieć znaczenie
wiedzy i skutecznie ją wykorzytywać.

Pracownicy a wiedza
Przedstawione powyżej typologie wiedzy opisują, a jednocześnie pomagają zrozumieć
zakres tego pojęcia. Jego zrozumienie jest bardzo istotne, gdyż zarówno w nauce, jak
i w mediach często spotyka się pojęcie społeczeństwa wiedzy czy pracownika wiedzy.
Pracownikiem wiedzy jest osoba mocno zaangażowana w swoją pracę zawodową i rzadko kiedy dzieląca czas między dom i pracę, przez to też nie mająca problemu z zachowaniem równowagi między jednym a drugim. Do tej grupy najczęściej zalicza się: pracowników działów badań i rozwoju, naukowców, inżynierów, projektantów, konsultantów,
analityków.
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M. Lotko i T. Lis przedstawiają pracowników wiedzy jako osoby:
·· posiadające ponadprzeciętną zdolność dołączania do multidyscyplinarnych zespołów realizujących innowacyjne projekty lub udoskonalających już istniejące (również
procesy biznesowe);
·· ciągle realizujące nowe wyzwania i szukające takich wyzwań i nowych celów;
·· chętnie rywalizujące intelektualnie w swojej grupie, ale i szukające jej akceptacji;
·· chętnie zmieniające struktury wewnątrz organizacji, jak i poza nią, w związku z tym,
że są wierne swoim pasjom i zainteresowaniom, a nie przedsiębiorstwu;
·· postrzegające pracę jako realizację hobby, nie mające problemu z pracą przekraczającą przyjęte normy czasowe;
·· bardzo skuteczne;
·· szczególnie narażone na wypalenie zawodowe;
·· mające tendencję do dekapitalizacji życia prywatnego [Lotko, Lis 2015, s. 30].
Typowy pracownik umysłowy charakteryzuje się natomiast lojalnością względem
pracodawcy, odczuwa potrzebę bezpieczeństwa. Pracownik taki jest skupiony na wypełnieniu swojej roli i zadowoleniu swojego menadżera. Chce pracować w jasno wyznaczonych ramach, a nie je przekraczać [Lotko, Lis 2015, s. 30].. Warto pamiętać, że pracownika wiedzy trudno jest przypisać do grupy zawodowej czy do pokolenia.
Istotnym czynnikiem kształtującym pracowników wiedzy, ich stosunek do pracy, siebie oraz otaczający ich świat jest globalizacja. Globalizacja – proces odterytorialnienia,
zawężenia czasu i pojęciowego rozszerzenia przestrzeni – miała niebywały wpływ na
rozwój biznesów i mobilność pracowników, a co za tym idzie, także na zarządzanie wiedzą. Również rozwój korporacji transnarodowych jest bezpośrednio związany z globalizacją, która wpływa na przepływ wiedzy, pracowników i poszukiwanie nowych rynków zbytu. Tworzy się w ten sposób swoisty cykl wpływów, którego wynikiem jest również rozwój lokalnych przedsiębiorstw w państwach rozwijających się oraz przepływ
kapitału, ludzi i technologii [Moraczewska 2002, ss. 90–97]. W tym wszystkim wyzwaniem dla podmiotu ekonomicznego, zwłaszcza aspirującego do miana innowacyjnego,
jest zatrzymanie pracowników wiedzy, niedopuszczenie do procesu „uciekania wiedzy
z przedsiębiorstw”.
Tadao Umesamo w 1963 r. stworzył pojęcie społeczeństwa przetwarzającego informacje, tzw. joho shakai (jap.). Jego fundamentem miała być maszyna obliczeniowa
(komputer). Wizja ta zapoczątkowała debatę społeczną w Japonii zakończoną zmianami gospodarczymi wytyczonymi planem opracowanym przez Yoneji Masude [Maleszka, online]. W latach 60. ubiegłego stulecia społeczeństwo informacyjne było opisywane w następujący sposób: „[jego] podstawą jest tworzenie i rozpowszechnianie informacji; w którym dzięki wszelkim dostępnym formom komunikacji interaktywnej możliwa
jest ogromna liczba kontaktów międzyludzkich; w którym ma miejsce pozorna pluraliza-
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cja stylów życia; które jest społeczeństwem masowym w sensie panującego w nim typu
umysłowości” [Antkowiak 2009, s. 12]. Człowiek funkcjonujący w takim społeczeństwie
natomiast: „ma dostęp do mnogości informacji, mimo to jednak nie można uznać go za
osobę dobrze poinformowaną o realiach pozwalających mu na realistyczne planowanie działań w ramach strategii własnej drogi życiowej; bombardowany jest mnóstwem
informacji: pomieszanych z perswazją (w tym propagandą i reklamą), odwołujących się
do twierdzeń, których nie zna albo nie może poddać kompetentnej analizie i interpretacji krytycznej, prezentujących nawzajem konkurencyjny obraz świata bez dania mu
wyposażenia nieodzownego do krytycznych porównań i wartościowań, odwołujących
się do rozmaitych autorytetów i powołujących się na różne racje mające nastawić ufnie
do otrzymanych treści; jest, coraz częściej, tak kształcony i wychowywany, iż zostaje mu
wpojone, że: informacja jest ważniejsza od teorii i światopoglądu, zbieranie informacji
samo przez się wiedzie do kompetencji, a nawet do mądrości; należy nastawiać się na
zdobywanie informacji o tym, co aktualnie się liczy na rynku i co jest przydatne do rozwiązywania zadań według aktualnie obowiązującego schematu – wzorca postępowania; umiejętność poruszania się na polach pakietów z informacjami jest ważniejsza niż
znajomość klasyki naukowej, filozoficznej czy artystycznej” [Antowiak 2009, ss. 12–13].

E-technologie a pracownicy wiedzy i skuteczne
zarządzanie wiedzą
Pracownicy wiedzy w turbulentnej gospodarce nie są w stanie aktywnie pracować
oraz konkurować na rynku pracy bez wykorzystania e-technologii. Również przedsiębiorstwa, chcąc w pełni wykorzystać potencjał pracowników wiedzy, muszą sięgać po
e-technologie. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie wymaga stworzenia odpowiedniego systemu technologicznego. Wejście do niego stanowią informacje, które podlegają transformacji. Po przetworzeniu, polegającym na dodaniu do nich kontekstu, możliwe
jest powstanie wiedzy na temat określonego zjawiska, które dana informacja opisywała.
Informacje mogą pochodzić z wnętrza przedsiębiorstwa, od jego pracowników, z jego systemów informacyjnych, ale także z otoczenia zewnętrznego. Również wiedza powstająca
na wyjściu systemu może być wykorzystana przez pracowników, także jako nowa jakościowa informacja zasilająca jego system informacyjny. Część wiedzy przedsiębiorstwa jest także przekazywana na zewnątrz, do jego otoczenia – zarówno w formie komunikatów informacyjnych, jak i określonych zasobów wiedzy, np. udostępnianych technologii, wynalazków, patentów.
Analiza systemu zarządzania wiedzą oraz procesu tworzenia takiego systemu
pozwala na sformułowanie tezy, że zarządzanie wiedzą jest znacznie trudniejszym zadaniem niż wdrożenie określonego rozwiązania technicznego. Wynika to z tego, że jego
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efektywność zależy głównie od czynnika ludzkiego oraz od wielu różnych zachowań
pracowników przedsiębiorstwa, które z kolei zwiazane są z tym:
·· w jaki sposób wykorzystują oni dostępne informacje/wiedzę oraz systemy informacyjne;
·· w jaki sposób dzielą się swoją wiedzą z innymi pracownikami przedsiębiorstwa;
·· jak są motywowani do stosowania wiedzy w celu zwiększania wartości przedsiębiorstwa.
Systemy zarządzania wiedzą mają do spełnienia zatem szereg zadań, takich jak:
·· Ułatwienie wydobywania wiedzy z morza napływających do przedsiębiorstwa informacji. Obecny poziom rozwoju technologii informacyjnej (bazy danych, Intranet,
Internet) pozwala na zgromadzenie olbrzymich zasobów informacji, które trudno jest
ogarnąć (przeszukać, w celu znalezienia właściwych) bez odpowiednich narzędzi; dodatkowym utrudnieniem może być rozproszona struktura zasobów informacyjnych.
·· Zapobieganie utracie wiedzy w przypadku odejścia pracownika z przedsiębiorstwa.
Wiedza, którą ten pracownik przekazał przedsiębiorstwu i która została sformalizowana oraz umieszczona w bazach wiedzy, pozostaje i może być w dalszym ciągu wykorzystywana przez pozostałych pracowników.
·· Pomoc w ciągłym doskonaleniu kluczowych umiejętności drogą stałego zdobywania wiedzy, co ma zapobiec powtarzaniu tych samych błędów, a z drugiej strony ułatwić powtarzanie sukcesów.
·· Zwiększenie efektywności zarządzania procesem zdobywania nowej wiedzy przez
pracowników oraz zapewnienie jej prawidłowego wykorzystania podczas pracy.
·· Umożliwienie dzielenia się wiedzą przez pracowników.
·· Usprawnienie procesów wprowadzania nowych produktów na rynek i kreowanie
nowych rynków.
·· Podniesienie poziomu innowacji przedsiębiorstwa.

Podsumowanie
Jak przedstawiono w niniejszym artykule, rola wiedzy oraz pracowników wiedzy w organizacjach stała się kluczowa. Skuteczne zarządzanie nimi nie jest jednak możliwe bez wykorzystania e-technologii, a w szczególności utworzenia systemów zarządzania wiedzą
w przedsiębiorstwie bazujących na aktywnym wykorzystaniu potencjału pracowników
wiedzy oraz e-technologii. Z pewnością w przyszłosci procesy te będą się rozwijać oraz
pogłębiać wraz ze stale zwiększającym się tempem gospodarki oraz coraz wyższym procentowym udziałem pracowników wiedzy w rynku.

108

Pracownicy wiedzy a e-technologie

Bibliografia
Antkowiak P. (2009), Wpływ nowoczesnej technologii na procesy demokratyczne [w:] M. Jeziński (red.), Nowe media i polityka. internet, demokracja, kampanie wyborcze, wyd. Adam Marszałek, Toruń.
Bendyk E. (2011), Wyklikane rewolucje, „Polityka” , nr 11 (2798), Warszawa.
Gunelius S. (2014), The Data Explosion in 2014 minute by minute, [online] http://aci.
info/2014/07/12/the-data-explosion-in-2014-minute-by-minute-infographic/,access:
10.04.2016 r.
IBM (2014), What is Big Data?, [online] http://www-01.ibm.com/software/data/bigdata/what-isbig-data.html, access: 10.04.2016 r.
Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN, [online] http://sjp.pwn.pl/szukaj/wiedza.html, dostęp: 10.04.2016 r.
Nonaka I., Takeuchi H. (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
Skrzypek E. (2005), Informacja jako zasób niematerialny w warunkach globalizacji [w:] Annales
UMCS Sect. H, vol. 39.
Romanowska M. (red.) (2004), Leksykon Zarządzania, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa.
Lotko M., Lis T. (2015), Czego obawiają się pracownicy wiedzy [w:] Harvard Business Review Polska:
Ludzie, zespoły, liderzy, nr 12/1 (142/143), Warszawa.
Leksykon Zarządzania (2004), pod. red. M. Romanowskiej, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa.
Moraczewska A., Pietraś M. (red.) (2002), Korporacje transnarodowe w procesach globalizacji
[w:] Oblicza procesów globalizacji, UMCS, Lublin.
Maleszka M. (2016), Społeczeństwo informacyjne, [online] http://www.nanotechnologia.republika.pl/spoleczenstwo_informatyczne.html, dostęp: 13.04.2016.
Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym (2014), A. Stabryła, T. Małkus (red.), wyd. Mfiles.pl, Kraków, s. 257.

109

Marlena Plebańska

Wyrozębski P. (2014), Zarządzanie wiedzą projektową, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa.
Zarządzanie wiedzą. Podręcznik akademicki (2012), D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (red.), Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., Warszawa.

110

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2017
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190
Tom XVIII | Zeszyt 10 | Część I | ss. 111–124

Martyna Wronka-Pośpiech
Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
martyna.wronka-pospiech@uekat.pl

Wykorzystanie ICT do zwiększania wpływu
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Abstract: The modern business model means that, regardless whether for-profit or nonprofit, an organization should use ICTs in their activities. Nowadays, social enterprise has
emerged as a key actor in efforts to address the many complex issues facing the world. Its
focus on providing benefit to society as a whole rather than just the owners of the enterprise makes it ideal for addressing the global concerns of the environment, healthcare, education, economic growth, and poverty alleviation. This article demonstrates specific examples on how Information and Communication Technologies (ICT) can help social enterprises
and other organizations to achieve their goals.
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Wstęp
Fenomen przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstw społecznych od ponad dwudziestu lat interesuje badaczy z obszaru socjologii, politologii, ekonomii czy nauk o zarządzaniu, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Szczególny, hybrydowy sposób funkcjono-
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wania przedsiębiorstw społecznych umożliwia im wykroczenie poza tradycyjne metody
rozwiazywania problemów społecznych, generując przy tym określoną wartość społeczną (social value) oraz wpływ społeczny (social impact). Obecnie przedsiębiorstwa, niezależnie od sektora, w ramach którego funkcjonują, wykorzystują nowoczesne technologie
informacyjno-komunikacyjne (ICT), aby zwiększyć przewagę konkurencyjną. Coraz częściej po narzędzia ICT sięgają także przedsiębiorstwa społeczne. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja i analiza sposobów wykorzystania nowoczesnych narzędzi ICT
w działalności przedsiębiorstw społecznych oraz próba wskazania, jak przyczynia się to
do tworzenia i rozpowszechniania wartości w obszarach służących społeczeństwu. W artykule wykorzystano analizę literatury przedmiotu oraz zaprezentowano dobre praktyki
w tym zakresie. Jako materiał badawczy i dane do analizy wybrano m.in. informacje z raportów i opracowań dotyczących przedsiębiorstw społecznych w Polsce i za granicą, treści przedstawione na stronie Chivas the Venture (globalnego konkursu poszukującego
przedsiębiorców społecznych z całego świata) oraz na krajowych i zagranicznych stronach internetowych promujących przedsiębiorczość społeczną i przedsiębiorstwa społeczne1.

Pojęcie i rola przedsiębiorstwa społecznego
Choć badacze generalnie zgadzają się co do tego, że przedsiębiorczość społeczna jest
mechanizmem tworzenia przedsiębiorstw społecznych, wciąż istnieją znaczne rozbieżności w definiowaniu tych pojęć. Jest to konsekwencją tego, iż w teorii i praktyce debata toczyła się w zasadzie równocześnie w ramach trzech szkół – szkoły „uzyskanych dochodów” (earned income), szkoły „innowacji społecznej” (social innovation) oraz podejścia
EMES [więcej na temat szkół w: Starnawska 2015]. Problemy z definiowaniem przedsiębiorstwa społecznego wynikają także z tego, że przyjmują one różne formy organizacyjne w zależności od istniejącego systemu prawnego, sposobu świadczenia przez państwo
funkcji opiekuńczej, a także kulturowych i historycznych uwarunkowań rozwoju sektora non profit w danym kraju. Powszechnie przyjmuje się, że przedsiębiorstwa społeczne są podmiotami o dualnej orientacji. J. Thompson i B. Doherty [2006] proponują sześć
wyróżników pozwalających na dookreślenie przedsiębiorstwa społecznego: (1) podstawą działania jest cel społeczny; (2) aktywa i majątek są wykorzystywane do generowania
korzyści dla społeczności; (3) przedsiębiorstwo przynosi korzyść społeczności poprzez
(przynajmniej w części) działalność rynkową; (4) pracownicy uczestniczą w procesie podejmowania decyzji i/lub zarządzania; (5) organizacja odpowiada przed swoimi członkaArtykuł sfinansowany z projektu badawczego pt. „Partycypacja publiczna w praktyce zarządzania publicznego”, realizowanego w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w części dotyczącej potencjału badawczego Wydziału Ekonomii w latach 2015–2017.
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mi oraz społecznością lokalną, w ramach której funkcjonuje; oraz (6) istnieje podwójny
lub potrójny paradygmat zysku (double/triple bottom line), co oznacza, że najbardziej skuteczne przedsiębiorstwa społeczne przynoszą duże zyski zarówno pod względem społecznym, ekologicznym, jak i finansowym. Według N. Haigh i A.J. Hoffman [2014] przedsiębiorstwa społeczne łączą zasady poszukiwania rozwiązań opartych na doświadczeniach komercyjnych, aby osiągać cele społeczne oraz możliwość reinwestowania zysków
z działalności z korzyścią dla społeczności. Na hybrydowość przedsiębiorstw społecznych, współistnienie wartości i artefaktów z różnych światów (komercyjnego oraz nienastawionego na zysk), a także tworzenie wartości społecznej zwracają uwagę również
inni autorzy [m.in. Yunus et al. 2010; Wilson, Post 2011; Doherty et al. 2014; Batillana, Lee
2014]. Nie wdając się zatem w szczegółowe analizy rozważań dotyczących definiowania przedsiębiorstwa społecznego, dla potrzeb niniejszego opracowania autorka zdecydowała się na przyjęcie szerokiej definicji, nie ograniczając się do definicji formalnej, ale
skupiając się na celach przedsiębiorstwa społecznego, motywach jego powstania i realizacji celów społecznych (tak wewnątrz, jak i na zewnątrz). Przedsiębiorstwo społeczne rozumiane jest więc jako organizacja, która stosując rozwiązania typowe dla biznesu, stara
się rozwiązywać problemy społeczne, generując przy tym wartość społeczną (social value) oraz wpływ społeczny (social impact).

Wartość społeczna i wpływ społeczny przedsiębiorstw
społecznych
Zdefiniowanie wartości społecznej (social value), podobnie jak przedsiębiorstwa społecznego, jest trudnym zadaniem. Jak pisze G. Mulgan [2010], wartość społeczna „nie jest
obiektywna, stała i niezmienna, lecz raczej subiektywna, płynna i labilna”. W literaturze
przedmiotu podkreśla się, że ze względu na swoją specyfikę działania przedsiębiorstwa
społeczne tworzą pewną wartość społeczną, której źródłem jest nie tylko fizyczny produkt czy usługa, ale także więzi społeczne, świadomość współdecydowania, poczucie
własnej wartości, dbałość o środowisko naturalne itp. Tak rozumiana wartość społeczna
powstaje wówczas, gdy zasoby i nakłady łączy się w celu poprawienia standardu życia
poszczególnych osób lub całego społeczeństwa [Juraszek-Kopacz, Tyrowicz 2009, s. 43].
Z kolei wpływ społeczny (social impact) to zmiana systemowa, która wpływa (lub może
potencjalnie wpływać) na dużą liczbę osób lub branżę czy sektor [Ashoka 2010]. A zatem,
jak zauważa G. Mulgan [2010], to już nie tylko „jedna wartość społeczna, ale również wartości społeczne” i zachodzące zmiany, będące ich konsekwencją. Także F. Vanclay [2003]
definiuje wpływ społeczny jako zmianę jednego lub kilku aspektów życia ludzi, którymi
są: 1) ich styl życia, 2) ich kultura, 3) społeczność, w której funkcjonują, 4) systemy polityczne, 5) środowisko, 6) zdrowie i dobrobyt, 7) prawa osobiste i majątkowe, oraz 8) ich
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obawy i aspiracje. W tym miejscu warto zauważyć, że większość inicjatyw mających na
celu rozwiązywanie problemów społecznych (np. walkę z ubóstwem) wpływa na jeden
lub więcej aspektów życia ludzkiego – przykładowo program mający na celu zapewnienie dostępu do Internetu na odległych terenach wiejskich może mieć wpływ na styl życia ludzi jako jednostek, na społeczność jako taką, a także na indywidualne prawa i aspiracje mieszkańców.
G. Desa i J. Koch [2010] są zdania, że wpływ społeczny danej inicjatywy zależy przede
wszystkim od dwóch zmiennych: (1) tego ile wartości społecznej generuje dana inicjatywa na osobę, oraz (2) do ilu osób dociera. Ponadto wpływ społeczny jest do owych
zmiennych wprost proporcjonalny. Oznacza to, że im bardziej korzystna propozycja
wartości, tym większy wpływ społeczny, a także im szerszy zasięg danej inicjatywy, tym
większy wpływ społeczny. Matematycznie można to wyrazić za pomocą następującego wzoru:
Wpływ społeczny = propozycja wartości * liczba beneficjentów
Bazując na powyższym wzorze, G. Desa i J. Koch wskazują na dwa sposoby zwiększania wpływu społecznego – biorąc pod uwagę jego zasięg (szerokość) oraz głębokość.
Zwiększanie pod względem zasięgu (scope, breadth scaling) oznacza zwiększanie liczby beneficjentów, do których organizacja lub inicjatywa dotarła, mogących czerpać korzyści z wytworzonej wartości społecznej. Z kolei zwiększanie pod względem głębokości (depth scaling) oznacza zwiększenie propozycji wartości społecznej już dostarczanej określonej liczbie beneficjentów poprzez dołączenie do niej nowych cech lub korzyści [Desa, Koch 2010]. Ten rodzaj zwiększania wiąże się ze zwiększaniem efektywności
oraz wzmacnianiem wpływu działań podejmowanych przez organizację. W następnej
część artykułu autorka skupi się na tym, w jaki sposób technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) mogą wpłynąć na zwiększenie wpływu społecznego w obu wspomnianych ujęciach.

Rola ICT w zwiększaniu wpływu społecznego
przedsiębiorstw społecznych
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Rosnące zapotrzebowanie na nowe i bardziej skuteczne sposoby rozwiązywania problemów społecznych rodzi presję otoczenia na skuteczność działania przedsiębiorstw społecznych i konieczność osiągania przez nie sukcesu [Wronka 2014]. Odpowiedzią na wynikające z tego faktu wyzwania są odpowiednie umiejętności przywódcze u zarządzających, skupienie się na innowacyjnych rozwiązaniach, większa niż dotychczas orientacja przedsiębiorcza oraz sięganie po nowoczesne narzędzia ICT, z których korzystanie
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w znacznym stopniu może ułatwić tworzenie wartości w obszarach służących społeczeństwu. Już od dawna badacze i praktycy zwracają uwagę na wpływ wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na gospodarki rozwijające się,
wskazują także na ICT jako czynnik wzrostu gospodarczego w małych i średnich przedsiębiorstwach [Osterwalder 2004; Ongori 2010]. Sieci komputerowe, technologie mobilne, media społecznościowe i smartfony w trwały i zasadniczy sposób zmieniły nasze podejście do wchodzenia w interakcje z innymi osobami i z organizacjami. Dlatego też, podobnie jak dzieje się to w przypadku przedsiębiorstw działających dla zysku, wykorzystanie ICT przez organizacje non profit i not for profit (w tym przedsiębiorstwa społeczne)
może być przyczynkiem do zwiększenia ich konkurencyjności i przełożyć się na rozwój
nowych i innowacyjnych sposobów pokonywania trudnych wyzwań społecznych. Ponadto korzystanie z nowoczesnych narzędzi ICT zwiększa prawdopodobieństwo szerszego zaspokajania potrzeb społecznych oraz rozpowszechniania wpływu społecznego (social impact) przedsiębiorstw społecznych. Co więcej, jak podkreśla laureat pokojowej nagrody Nobla, M. Yunus [2007], dzięki wykorzystaniu ICT kraje rozwijające się mogą porzucić wzorzec rozwoju krajów rozwiniętych i zintegrować się z gospodarką światową dużo
szybciej niż by ktokolwiek przypuszczał. Patrząc z tej perspektywy, ICT można wykorzystać jako narzędzie stosowane do osiągnięcia określonego celu, jakim jest walka z wykluczeniem społecznym, ubóstwem czy nierównościami.
Jak wspomniano w poprzedniej część artykułu, wyróżnia się dwa sposoby zwiększania wpływu społecznego – zwiększanie pod względem zasięgu oraz pod względem
głębokości W przypadku zwiększania pod względem zasięgu ICT pomaga w dotarciu
z daną inicjatywą do większej liczby potencjalnych beneficjentów oraz ułatwia zdobywanie zasobów, co może przełożyć się na bardziej skuteczne działanie organizacji. Ponadto w większości przypadków wykorzystanie ICT implikuje sprawne zarządzanie, lepszą komunikację i organizację pracy, dzięki czemu organizacja może dotrzeć do większej
liczby osób – w tym sensie ICT tworzy swego rodzaju przewagę konkurencyjną. Można
wyróżnić trzy podstawowe korzyści wynikające z zastosowania ICT w tym ujęciu, takie
jak: (1) dostęp do nowych zasobów, (2) synergia poprzez sieciowanie, oraz (3) nowe kanały dostępu do beneficjentów.
a) Dostęp do nowych zasobów
Jednym z wyzwań, przed którymi stoją przedsiębiorstwa społeczne, jest konieczność
nieustannego pozyskiwania nowych zasobów, tak rzeczowych, finansowych, jak i ludzkich. Crowdfunding to sposób finansowania pomysłów i przedsięwzięć przez daną zbiorowość w formie wielu niezależnych od siebie i dobrowolnych wpłat. Jest także narzędziem do nawiązywania relacji z odbiorcami oraz pozyskiwania od nich środków finansowych na realizację jasno określonego celu [Larralde, Schwienbacher 2010]. W dzisiejszych czasach dzięki Internetowi sposób komunikowania się jest dużo łatwiejszy, co po-
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woduje rosnącą popularność crowdfundingu wykorzystywanego także przez przedsiębiorców społecznych. Istnieje coraz więcej portali, które zajmują się pośredniczeniem
między osobami chętnymi do udzielenia pożyczki a ubiegającymi się o nią mikroprzedsiębiorcami. Za przykład może posłużyć Kiva Microfunds pozwalająca ludziom z całego
świata udzielać nieoprocentowanych mikrokredytów drobnym przedsiębiorcom z krajów rozwijających się (zwykle $25–$50). Kiva współpracuje z wieloma instytucjami mikrofinansowymi na całym świecie, które znają środowisko lokalne, ludność i jej problemy. Skutkuje to ukierunkowaniem pomocy do konkretnych ludzi i rodzin. Po kilku latach
działalności Kiva może pochwalić się ponad 700 tysiącami zarejestrowanych pożyczkodawców i ponad miliardem dolarów udzielonych pożyczek, których wskaźnik spłacalności wynosi 98,88% [Kiva Annual Report 2015]. Inne platformy działające na podobnej
zasadzie to m.in. 33needs, Advert Activist, Buzzbnk, CauseVox, Give.fm, IndieGoGo, ioby,
Start Some Good, OpenIDEO, GoodReturn, Direct Relief International czy MicroPlace.
ICT może być również wykorzystane w celu ułatwienia pracy wolontariackiej; chodzi o tzw. e-wolontariat (nazywany także wolontariatem online lub wirtualnym). Istnieje
kilka platform promujących mikrowolontariat i pomagających organizacjom non profit
zwiększyć wydajność poprzez wykorzystanie dostępnych wirtualnie zasobów ludzkich.
Są to przykładowo UNV Online Volunteering service, World Volunteer Web, Microvoluntarios, Sparked czy Help from Home. Do zadań e-wolontariuszy należeć może m.in.
(1) bycie e-mentorem dla początkującego przedsiębiorcy bądź dla młodego człowieka,
(2) obsługa bloga, podcastu czy mediów społecznościowych, (3) pomoc w prowadzeniu badań rynkowych, analizie danych, pisaniu i redagowaniu tekstów czy tłumaczeniach, (4) wysyłanie e-maili i rozmowy telefoniczne z obecnymi i/lub potencjalnymi donatorami, (5) tworzenie, aktualizowanie lub zarządzanie witryną internetową organizacji [Peña-López 2007, ss. 141–143].
b) Synergia poprzez sieciowanie
Ekonomiczno-kulturowa globalizacja oraz rozwój sieci informatycznych doprowadziły
do modyfikacji relacji społecznych w relacje odbywające się za pomocą sieci oraz w sieci. W związku z tym w dzisiejszym świecie mamy do czynienia ze „społeczeństwami sieciowymi” [Castells 2010], w których dominującą rolę odgrywają: przepływająca informacja, idee, kapitał, towary, produkty, a wraz z nimi sami ludzie. Nie da się ukryć, że Internet
jest rewolucyjną metodą komunikacji, która po raz pierwszy w historii świata umożliwiła
szybką, ciągłą konwersację, bez zważania na fizyczne odległość. W przypadku inicjatyw
o charakterze społecznym serwisy społecznościowe mogą więc pełnić ważną rolę. Chodzi między innymi o:
·· wsparcie osób wykluczonych poprzez umożliwienie im wyrażania swojej opinii
i umożliwienie kontaktu z osobami mającymi podobne problemy,
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·· lobbowanie za zmianami legislacyjnymi i działania z zakresu obrony praw człowieka,
·· umożliwienie mniejszościom zrzeszania się i organizowania działań mających na
celu przedstawiania ich problemów szerszemu społeczeństwu,
·· koordynowanie działań w sektorze publicznym i trzecim sektorze, tak aby maksymalnie zaangażować obywateli w procesy decyzyjne [Online Social Networks 2008].
Wykorzystanie mediów społecznościowych i marketingu wiralowego za pośrednictwem Web 2.0 pozwala na rozpowszechnianie informacji na nieoczekiwaną wręcz skalę.
Media społecznościowe (m.in. Facebook i Twitter) odegrały przecież kluczową rolę zarówno w protestach podczas Euromajdanu, jak i w trakcie Arabskiej Wiosny. W tym sensie ICT odgrywa rolę swoistego megafonu umożliwiającego organizacjom komunikowanie ich przekazu, opowiadanie historii oraz docieranie do interesariuszy, takich jak darczyńcy i donatorzy. Za przykład może posłużyć choćby organizacja WITNESS działająca na styku praw człowieka i technologii, pomagająca milionom zwykłych obywateli na
całym świecie powiedzieć prawdę osobom będącym u władzy za pomocą narzędzi takich jak kamery wideo i Internet. WITNESS poprzez prezentowanie filmów i opowiadanie ludzkich historii otwiera oczy świata na przypadki tych i innych naruszeń praw człowieka, zwiększa zaangażowanie społeczne i promuje zmianę polityki w różnych krajach
[https://witness.org].
Ponadto wymiernym wyrazem synergii poprzez sieciowanie jest istnienie serwisów
społecznościowych służących wspieraniu przedsiębiorców społecznych. Dzięki sieciom
społecznościowym ICT umożliwia budowanie i zarządzanie relacjami w różnych strefach
czasowych, z różnymi interesariuszami, takimi jak darczyńcy, przedsiębiorstwa komerycjne, organizacje pozarządowe i publiczne, rządy, firmy technologiczne, wolontariusze itd. Za przykład posłużyć może społeczność przedsiębiorców społecznych i-genius
– platforma oferująca możliwość networkingu, udział w wydarzeniach, szkolenia czy doradztwo strategiczne dla przedsiębiorców społecznych [http://www.i-genius.org]. Kolejnym przykładem jest TechSoup Global, której celem jest stworzenie infrastruktury
dla organizacji non profit, umożliwiającej zdobywanie informacji o tym, jak najlepiej korzystać ze wszystkich nowinek technologicznych, aby zwiększyć ich wpływ społeczny.
Dzięki internetowej platformie członkowie NGO na całym świecie mogą dzielić się pomysłami na rozwiązanie problemów społecznych [http://www.techsoup.org].
c) Nowe kanały dostępu do beneficjentów
Brak dostępu do informacji, opieki zdrowotnej, usług bankowych lub innych podstawowych usług może prowadzić do wykluczenia społecznego i marginalizacji zawodowej
w krajach rozwijających się. Ponadto brak odpowiedniego kanału dystrybucji uniemożliwia dostarczenie towarów i usług, które mogłyby łagodzić problem wykluczenia i ubóstwa. ICT pomaga w rozwiązaniu tego problemu na dwa sposoby. Po pierwsze, poprzez
zapewnienie dostępu do rynków osobom zamieszkującym odizolowane obszary. Przy-
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kładem takiego działania może być nigeryjska Alternative Trading Network (ATNN), zrzeszająca kooperatywy, która za pomocą telefonów komórkowych koordynuje zaopatrzenie i dostawę towarów na obszarach wiejskich [http://www.kabissa.org/members/atnn/].
Po drugie, dzięki ICT można zapewnić przedsiębiorstwom oferującym towary i usługi dostęp do odizolowanych społeczności. Za przykład posłużyć może tu kenijski system płatniczy M-PESA (M oznacza mobilność, a PESA to w języku suahili pieniądz), którego ideą
jest zapewnienie dostępu do podstawowych usług bankowych bez udziału banku. W Kenii tylko 10% mieszkańców ma dostęp do tradycyjnych usług bankowych, podczas gdy
penetracja rynku przez operatorów sieci komórkowych przekracza 50%. Transfer pieniędzy możliwy jest za pomocą SMS-a, a ani nadawca, ani odbiorca nie muszą posiadać konta w banku [Szpringer 2016]. Obecnie system funkcjonuje również między innymi w Kenii, Tanzanii, Afganistanie, RPA, Indiach, a także w Rumunii i Albanii. Na podobnej zasadzie działa mobilna aplikacja bankowa NOW Money przeznaczona dla osób, które są wyłączone z systemu finansowego. W samej Zatoce Perskiej to ponad 20 milionów imigrantów zarobkowych o niskich dochodach, chcących przesłać zarobione pieniądze swoim
bliskim2.
W przypadku zwiększania pod względem głębokości ICT może przyczynić się do
tworzenia produktów i usług mających znacznie większy wpływ na łagodzenie skutków
ubóstwa. Tym samym ICT może wpływać na zwiększenie generowanej wartości społecznej danej inicjatywy czy działania w jeden z następujących sposobów: (1) dokładne i szybkie rozpoznawanie potrzeb, (2) kreowanie szans w otoczeniu, (3) dostosowanie
produktów i usług, oraz (4) ujawnianie informacji i sprawiedliwsze rynki.
a) Dokładne i szybkie rozpoznawanie potrzeb
W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie informacje szybko ulegają
przedawnieniu, a zatem posiadanie aktualnych informacji staje się wzywaniem. Informacje od beneficjentów (dotyczące choćby ich potrzeb czy preferencji) są kluczowe w trakcie opracowywania danego programu lub inicjatywy, stąd konieczność wykorzystywania
ICT w taki sposób, aby szybciej rozpoznawać potrzeby i w konsekwencji szybciej rozwiązywać pojawiające się problemy. Zastosowanie „Big Data”3 pozwala także w większym
stopniu na przewidywanie problemów i zapobieganie im, ale także – w ujęciu retrospektywnym – na uczenie się na błędach poprzez szukanie odpowiedzi na pytanie, jak radzić
sobie z nawracającymi problemami. Jak zauważają M. Tabakow i inni [2014, s. 139], prawidłowa interpretacja tego rodzaju danych może odegrać kluczową rolę w gospodarce
światowej i lokalnej, polityce społecznej oraz organizacji.
Ponad 70% ludności żyjącej w Zatoce Perskiej jest obecnie wyłączonych z systemu finansowego i jednocześnie 98% z nich posiada smartfon.
3
Big Data – termin odnoszący się do dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych, których przetwarzanie i analiza jest trudna, ale jednocześnie wartościowa, ponieważ może prowadzić do zdobycia
nowej wiedzy.
2
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Za przykład posłużyć może platforma internetowa Ushahidi umożliwiająca komunikację pomiędzy ofiarami i świadkami klęsk żywiołowych a instytucjami i osobami zaangażowanymi w pomoc. Dane wysyłane za pomocą e-maila, Twittera czy SMS-a są gromadzone i zaznaczane na mapie, dzięki czemu docierają do szerokiego grona odbiorców. Platforma Ushahidi powstała pierwotnie dla potrzeb tworzenia map raportujących zdarzenia przemocy w czasie powyborczych zamieszek na początku 2008 r. w Kenii [Wilk 2015, ss. 101–105]. Od tego czasu była wykorzystywana m.in. podczas trzęsienia ziemi na Haiti, gdzie kontrolowała pracę ponad 140 służb ratunkowych i w ciągu miesiąca zebrała ponad 40 tysięcy raportów od poszkodowanych osób. Obecnie Ushahidi
jest międzynarodową platformą do mapowania zagrożeń społecznych na całym świecie, w ramach której powstało 35 000 map w 30 językach dla ponad 159 krajów.
b) Kreowanie szans w otoczeniu
Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji czy pracy jawi się w obecnym świecie jako
wyzwanie społeczne. W ostatnich latach pojawia się coraz więcej platform edukacyjnych
opartych na innym niż dotychczas paradygmacie, a mianowicie dających bezpłatny dostęp do edukacji ludziom z całego świata. The Open University, Coursera, Udacity, Khan
University czy MIT Open Courseware mają na celu zapewnienie wysokiej jakości edukacji każdemu i wszędzie, niezależnie od statusu społecznego czy miejsca zamieszkania.
Coraz częściej też mówi się o „społecznej” twarzy outsourcingu procesów biznesowych,
czyli o tzw. impact sourcing. Według raportu Monitor Company Group [2011] jest to rodzaj outsourcingu, który koncentruje się na generowaniu trwałego zatrudnienia poprzez
zlecanie wybranych procesów biznesowych osobom znajdującym się w gorszej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Pionierem w tym zakresie jest amerykańskie przedsiębiorstwo społeczne Samasource, które umożliwia firmom działającym na terenie USA działalność dobroczynną, opierająca się na zakupach prostych usług. Podstawowym celem
Samasource jest jednak pomoc poprzez tzw. microtasking w znajdowaniu miejsc pracy
członkom biednych i dotkniętych katastrofą społeczności (głównie kobietom, młodzieży i uchodźcom). Samasource rekrutuje zainteresowanych pracą (głównie w krajach takich jak Haiti, Indie, Kenia czy Uganda), szkoli ich z obsługi komputera, a następnie dobiera ich w pary z klientami, dla których będą świadczyć pracę przez Internet [Gino, Staats
2012]. Jak dowodzi L. Amungwa Mikkelsen [2015], w wyniku działalności organizacji Samasource stworzono 6794 miejsca pracy, co wywarło także dodatkowy wpływ społeczny
na kolejne 20 993 osoby oraz na społeczności lokalne.
c) Dostosowanie produktów i usług
Jak zauważa C.K. Prahalad, dostosowanie produktów i usług do potrzeb osób wykluczonych oraz osób z najniższego poziomu globalnej piramidy ekonomicznej4 jest jednym
W swojej koncepcji globalnej piramidy ekonomicznej (BoP – Bottom of the Pyramid) C.K. Prahalad zwraca
uwagę, że źródłem nowych możliwości rynkowych nie jest garstka najbogatszych konsumentów czy klasa
4
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z kluczowych czynników sukcesu we wszystkich działaniach na rzecz rozwoju ludzkości
[2004]. W tym sensie ICT może być pomocne w dostosowaniu produktów i usług, przekształcając pewne ich cechy fizyczne na cyfrowe lub wirtualne. Doskonałym przykładem
może być polskie Migam.org, którego celem jest likwidacja bariery komunikacyjnej dzielącej głuchych i słyszących. Migam oferuje tłumacza online – usługę natychmiastowego połączenia wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz dowolnego urządzenia wyposażonego w kamerę i z podłączeniem do Internetu. Opracowane przez tę spółkę narzędzie ma szansę rozwiązać problemy ponad 70 milionów ludzi na całym świecie. Innym przykładem jest AlzhUp, cyfrowa platforma zdrowotna pomagająca walczyć z chorobą Alzheimera i innymi formami
demencji w oparciu o niefarmakologiczne metody leczenia. AlzhUp może opóźnić efekty choroby Alzheimera nawet o trzy lata. Z kolei rozwiązanie Intendu (wyjątkowa platforma gier wideo służąca do treningu mózgu) przeznaczone jest dla osób cierpiących na
uszkodzenie mózgu będące rezultatem urazu, udaru, choroby czy procesu starzenia. Dynamiczne scenariusze składające się na gry odzwierciedlają rzeczywiste sytuacje życiowe, a wykorzystane technologie dostosowują się w czasie rzeczywistym do potrzeb użytkownika. Platforma Intendu jest niedrogim rozwiązaniem, które umożliwia pacjentom
kontynuowanie terapii w domu, w bezpiecznym środowisku.
d) Ujawnianie informacji i sprawiedliwsze rynki
Wykorzystanie technologii mobilnych usprawnia także przepływ informacji rynkowych,
ułatwia dostęp do towarów i usług oraz łańcuchów wartości. W konsekwencji przyczynia się do większej transparentności na rynkach, sprawiając że są one bardziej „sprawiedliwe”. Ponadto dzięki ICT – poprzez media społecznościowe, blogi, youtube itp. – w łatwy sposób rozpowszechnia się informacje na temat inicjatyw o dużym wpływie społecznym oraz przedsiębiorczości społecznej. Powoduje to, że coraz więcej zwykłych obywateli oraz organizacji (przedsiębiorstw, fundacji, uniwersytetów, NGO) aktywnie włącza się
w promowanie działań społecznych na całym świecie.

Zakończenie
W dzisiejszym świecie, niezależnie od sektora w którym organizacje funkcjonują, wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych przekłada się
na budowanie przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorstwa społeczne oraz inne podmio-
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średnia, ale miliardy najbiedniejszych osób. W swojej książce autor zastanawia się, do jakiego stopnia ulegnie
zmianie struktura rynku, jeśli w najuboższych – zamiast traktować ich jak ofiary lub ciężar – dostrzeże się prężnych i kreatywnych przedsiębiorców i świadomych wartości konsumentów [Prahalad 2004]. Twórca globalnej piramidy ekonomicznej uważa, że otwiera się wówczas zupełnie nowa perspektywa i wachlarz niewykorzystanych dotąd możliwości, a cztery miliardy najbiedniejszych mogą stać się wówczas źródłem nowych modeli biznesowych, innowacji technologicznych w produktach i usługach oraz motorem rozwoju globalnego.
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ty należące do sektora publicznego, prywatnego czy obywatelskiego działają na różne
sposoby celem łagodzenia ubóstwa, wspierania spójności gospodarczej i społecznej,
zmniejszania wykluczenia społecznego i zwalczania innych problemów wynikających
z globalnej nierównowagi. Biorąc pod uwagę rangę problemów, z jakimi się zmagają,
kluczowe jest wyposażenie przedsiębiorców społecznych w umiejętność stosowania narzędzi i technik pomagających im skutecznie realizować cele i docierać z inicjatywami do
większej liczby beneficjentów. W odpowiednich rękach ICT może być skutecznym narzędziem umożliwiającym lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów, poprawną komunikację z zainteresowanymi stronami i promowanie transparentności działań organizacji,
a tym samym wzmacnianie pozycji obywateli oraz wprowadzanie trwałych zmian o charakterze społecznym.
Choć wykorzystanie narzędzi ICT przez przedsiębiorstwa społeczne i bezpośredni
wkład ICT w ich sukces jest stosunkowo nowym obszarem badań naukowych, jawi się
jako obszar ciekawy i obiecujący. Prowadzenie badań empirycznych, szczególnie o charakterze jakościowym, umożliwiłoby lepsze zrozumienie przedmiotowego obszaru wiedzy w różnych kontekstach. Szczególnie ciekawe wydaje się zbadanie czy intencjonalne
uwzględnianie narzędzi ICT w modelu biznesu pomaga przedsiębiorstwom społecznym
w osiągnięciu sukcesu rynkowego i przyczynia się do zwiększenia ich wpływu społecznego. Ma to szczególne znaczenie w kontekście przedsiębiorstw społecznych, ponieważ
innowacyjny sposób rozwiązania problemów społecznych w jednym miejscu może zostać replikowany (odtworzony) w innych miejscach, a nawet rozprzestrzenić się na skalę globalną.
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Information and Communication Technologies in Building
Relationships with Stakeholders – the CSR Perspective

Abstract: Management in modern organization, which base its activities on the concept of
corporate social responsibility (CSR), requires the stakeholders engagement and in-depth
relationship with environment. The primary importance in this area is communication about the company’s activities, including its CSR actions.
Currently, communication as a process is constantly changing, as reflected in the fragmentation of traditional media and development of new ways of communication. It is determined by new information and communication technologies and changes in information needs of stakeholders in both quantitative and qualitative aspects.
Purpose of the article: to show the importance of information and communication technologies in building relationships with stakeholders. This is currently a significant issues, because of the influence this type of technology on improvement of quality of relationships
as a results of the change of the informative model of Internet from static to interactive model with participation of users, which create streams of information in real time. An examples of such a model can be the Web 2.0 and Web 3.0 technologies referred to as a social
applications.
Findings: building lasting and positive relationship with stakeholders is determined by effective communication of the organization. The important meaning in this context has the
internet communication, which is characterized by high level of interactivity and the ease of
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establishing the relationships with stakeholders. Social media, as a tool of creation and implementation the CSR strategy is also becoming increasingly important. This is evidenced
by the continuous evolution of the concept of corporate social responsibility in connection
with the use of Web tools.
Key words: corporate social responsibility, relationships with stakeholders, Web 2.0 and
Web 3.0 technologies, social media
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Zarządzanie współczesną organizacją opierającą swoją działalność na koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) determinowane jest sprawnym przepływem informacji. Dlatego też przedsiębiorstwa muszą posiadać dobrze zorganizowany i funkcjonalny system informacyjny, który pozwala na identyfikowanie czynników warunkujących realizację założonej strategii.
Aktualnie komunikacja jako proces podlega ciągłym zmianom, czego przejawem
jest: fragmentaryzacja mediów tradycyjnych oraz rozwój nowych sposobów komunikacji. Determinowane jest to nowymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz
zmianami w potrzebach informacyjnych interesariuszy zarówno w ujęciu ilościowym, jak
i jakościowym. Na aspekt ten wskazują między innymi Altman, Nagle i Tushman [2015, ss.
353–378], podkreślając, że podstawą przemian jest gwałtowny wzrost zdolności w obszarach przetwarzania, magazynowania informacji oraz komunikowania się, któremu towarzyszy istotne obniżenie kosztów wykorzystywania informacji w zarządzaniu.
Budowanie komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwem a interesariuszami istotnymi
z punktu widzenia realizacji strategii CSR powinno być oparte na otwartości. Dlatego też
coraz więcej przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych korzysta z mediów społecznościowych. Wykorzystują je do analizy informacji, dialogu, tworzenia relacji i kooperacji. Za pomocą social media mogą motywować interesariuszy do określonych działań
proekologicznych i prospołecznych, a także dzięki informacjom dokonywać ewentualnych korekt w różnych aspektach działalności przedsiębiorstwa i skuteczniej konkurować na rynku [Leoński 2016, s. 115].
Celem artykułu jest ukazanie znaczenia technologii informacyjno-komunikacyjnych
w budowaniu relacji z interesariuszmi. Jest to aktualnie istotna problematyka, gdyż technologie mają wpływ na podwyższenie jakości tych relacji poprzez zmianę modelu informacyjnego Internetu z modelu statycznego na model interaktywnego udziału użytkowników tworzących strumienie informacji w czasie rzeczywistym, czego przykładem
mogą być technologie Web 2.0 i Web 3.0. Opisywana zmiana ma znaczenie szczególnie
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w kontekście realizowanej przez przedsiębiorstwo koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Budowanie relacji z interesariuszami w perspektywie CSR
Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) współczesnych przedsiębiorstw stanowi strategię prowadzenia działalności opartą na uwzględnianiu w swoich działaniach interesów społecznych, aspektów środowiskowych oraz relacji z różnymi grupami interesariuszy. Z perspektywy idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa postrzegane są jako podmioty społeczne, od których oczekuje się
z jednej strony etycznego podejścia do prowadzonej działalności gospodarczej, z drugiej
wykazania się większą wrażliwością na szeroko pojęte problemy otoczenia [Kamela-Sowińska 2009, ss. 214–215].
Społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw zdefiniować można na podstawie kilku przesłanek, a więc jako odpowiedzialność [Raczyński 2012, s. 93]:
·· podejmowaną przez podmioty gospodarcze,
·· podejmowaną z własnej inicjatywy i wykraczającą poza obowiązujące normy czy
wymagania prawne,
·· nakierowaną na realizację szeroko definiowanych celów prospołecznych i proekologicznych,
·· biorącą pod uwagę oczekiwania interesariuszy,
·· ktorej efektem są realne korzyści (nie może ograniczać się do działań pozornych).
Istotnym elementem strategii CSR, a zarazem podstawowym działaniem w jej budowaniu, jest zaangażowanie społeczne interesariuszy, które aktualnie można uznać za
istotny obszar nie tylko konkurencyjności przedsiębiorstw, ale też determinantę budowania ich pozytywnego wizerunku. W perspektywie długookresowej to także: wzmocnienie innowacyjności, podniesienie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, zwiększenie lojalności interesariuszy oraz poprawienie relacji z nimi, wzrost zainteresowania
inwestorów, pozyskanie nowych i utrzymanie najlepszych pracowników [Komunikacja
działań… 2012, s. 10].
Budowanie relacji z interesariuszami obejmuje: kreowanie relacji, działania formalizujące, strategię, budowanie zaufania, ewolucję, ciągłość doskonalenia [Chomiak-Orsa
2013a, s. 162]. Wymaga to przede wszystkim odpowiedniej identyfikacji wszystkich istotnych grup interesów oraz ich potrzeb, wyboru metod ich realizacji, a także odpowiedniego zarządzania relacjami z interesariuszami [Marcinkowska 2011, s. 861].
Takie podejście oddaje szerszy kontekst odpowiedzialności społecznej poprzez poszerzenie całościowego obrazu przedsiębiorstwa, co jest kluczowe przy formułowaniu
strategii biznesowych. Na aspekt ten wskazują między innymi Warther i Chandler [2011],
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stwierdzając, że istota społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw tkwi w utrzymaniu właściwych relacji z interesariuszami. Oparcie zarządzania przedsiębiorstwem
na idei społecznej odpowiedzialności zobowiązuje je „do angażowania interesariuszy
w proces identyfikacji, definiowania i podejmowania działań związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz do dostarczania im wiarygodnych informacji dotyczących działalności przedsiębiorstwa, a także odpowiadania na ich pytania” [Wachowiak 2012]. Należy jednak podkreślić, że sposób, w jaki przedsiębiorstwo angażuje interesariuszy determinowany jest z jednej strony możliwościami organizacji, jak i jej interesariuszy, a z drugiej – dojrzałością istniejących między nimi relacji [Michalczuk, Mikulska 2016, s. 193].
W perspektywie społecznej odpowiedzialności można wskazać szereg narzędzi zarządzania relacjami z interesariuszami (tabela 1).
Tabela 1. Narzędzia zarządzania relacjami z interesariuszami
Narzędzia

Charakterystyka

Komunikacja

Najprostsze i najczęściej wykorzystywane narzędzie angażowania interesariuszy,
służące do informowania ich o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa czy też inicjatywach przez nie podejmowanych. Istotne jest dopasowanie języka komunikacji
do określonej grupy interesariuszy.

Konsultacje

Mają na celu poznanie opinii interesariuszy w sprawie będącej przedmiotem
konsultacji.

Partnerstwo

To forma tworzenia relacji z interesariuszami, która wymaga od nich największego zaangażowania. Ze względu na zazwyczaj długotrwałą i wymagającą dużego
nakładu pracy relację istotne jest, by partnerzy byli świadomi wzajemnych oczekiwań i byli w stanie wypełnić powzięte zobowiązania.

Dialog

Opiera się na systematycznym komunikowaniu organizacji z interesariuszami,
wykorzystując jego różne formy, np. negocjacje, konsultacje, opiniowanie oraz
informowanie. Stanowi dwustronną relację, która wymaga interakcji i kompleksowego zaangażowania przede wszystkim ze strony przedsiębiorstwa.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Grzybek 2011; Michalczuk, Mikulska 2016, s. 197].

Zastosowanie powyższych narzędzi pozwala na większe zaangażowanie interesariuszy, a także może prowadzić do wzrostu ich liczby. Przekłada się to na zwiększenie obszaru oddziaływania przedsiębiorstwa, a także ewentualnie na pozytywne oceny społeczne [Ackermann, Eden 2011, ss. 179–196].

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
w budowaniu relacji z interesariuszami
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Oparcie strategii przedsiębiorstwa na koncepcji CSR determinuje konieczność tworzenia i umiejętnego kształtowania powiązań z otoczeniem (interesariuszami). Efektywność
tych działań wymaga zarządzania relacjami. Istotną rolę w tym obszarze zarządzania ma

Technologie informacyjno-komunikacyjne w budowaniu relacji z interesariuszami –
perspektywa CSR

zastosowanie nowoczesnych technologii ICT, które usprawniają tworzenie i dostęp do
informacji i wiedzy [Chomiak-Orsa 2013b, s. 109].
Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne determinują szybki, bardziej przejrzysty oraz równy dostęp do informacji na temat działalności spółki. Jest to możliwe
dzięki specyfice tych technologii. Z punktu widzenia budowania relacji z interesariuszami wyróżniają je takie cechy, jak:
·· szybki, równy i łatwy dostęp do informacji na temat funkcjonowania spółek,
·· uwzględnienie indywidualnych potrzeb interesariuszy bez względu na miejsce
i czas,
·· upowszechnianie informacji i wiedzy poprzez oddzielenie zawartości od fizycznej
lokalizacji,
·· dostęp do szerokiego zakresu informacji bez ograniczeń czasowych,
·· redukcja kosztów transakcji dzięki niskim marginalnym kosztom dystrybucji i komunikacji (tzn. z jednej strony technologie dają możliwość prawie darmowego, wielokrotnego odtworzenia zawartości bez względu na objętość, z drugiej umożliwiają odzyskiwanie, sortowanie, filtrowanie i rozpowszechnianie informacji),
·· podniesienie efektywności procesów biznesowych oraz transakcyjnych poprzez
usprawnienie sieci dostawczych,
·· pokonywanie barier kulturowych i językowych,
·· wyjście interesariuszy z roli biernego adresata.
Mimo trudności w oszacowaniu efektywności narzędzi, które są niezbędne do wprowadzania technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu budowania relacji z interesariuszami, ze względu na ich krótki czas funkcjonowania na rynku są one w coraz większym zakresie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa. Coraz więcej z nich przekierowuje do tych kanałów szerszy zakres informacji.
Przedsiębiorstwa dostrzegają potencjał tkwiący w technologiach komunikacyjnoinformacyjnych i wykorzystują je w celu poprawy komunikacji z interesariuszami. Większość z nich prezentuje interesariuszom raporty roczne oraz inne dokumenty informacyjne w sposób interaktywny, z zastosowaniem technik wideo oraz narzędzi pozwalających na porównywanie danych. Niektóre spółki (np. BKO BP) dodatkowo udostępniają aplikację finansową umożliwiającą analizę danych, wskaźników. Ponadto aplikacja ta
pozwala na tworzenie różnych typów wykresów oraz pobranie danych w formacie arkusza kalkulacyjnego. Wykorzystanie narzędzi graficznych zwiększa przejrzystość i łatwość odczytu informacji, co wpływa na poprawę transparentności sprawozdań. Spółki
opierające swoją działalność na koncepcji CSR wykorzystują ponadto nowe technologie
do prezentowania sprawozdań na temat społecznej odpowiedzialności, a także dodatkowych informacji z tego obszaru.
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W budowaniu relacji z interesariuszami komunikowanie za pomocą własnych stron
internetowych jest niewystarczające. Dlatego też w coraz większym zakresie przedsiębiorstwa korzystają z portali społecznościowych, które umożliwiają użytkownikom przekazywanie i wymianę treści, nawiązywanie kontaktów, utrzymywanie łączności w czasie rzeczywistym, gromadzenie i wymianę zasobów, a także porządkowanie
i współdzielenie zasobów sieciowych. Korzystają w tym celu z interaktywnych aplikacji1, co determinuje korzyści z punktu widzenia budowania relacji z interesariuszami, takie jak: możliwość zamieszczania informacji o planowanych publikacjach, transmisjach
online, czatach inwestorskich, zwiększenie potencjalnego grona odbiorców informacji
o spółce, szybką i łatwą reakcję spółki na pojawiające się informacje użytkowników Internetu, wzrost zaangażowania interesariuszy, uzyskanie większej wiarygodności przez
spółki oraz polepszenie relacji z interesariuszami.
Media społecznościowe (social media) stają się aktualnie coraz popularniejszymi
zasobami internetowymi przedsiębiorstw stosujących strategie społecznej odpowiedzialności biznesu. Zmieniają bowiem relacje nie tylko między potencjalnym klientem
a przedsiębiorstwem, ale również między jego pracownikami, konkurencją, dostawcami
i inwestorami [Yang, Lim 2009, ss. 341–359].
Media społecznościowe stanowią formę naturalnej, nieskrępowanej wymiany informacji w sieci pomiędzy osobami na temat wspólnych zainteresowań [Gogołek 2010, s.
162]. Kaplan i Haenlein [2010, ss. 59–68] definiują media społecznościowe jako grupę bazujących na internetowych rozwiązaniach aplikacji, które umożliwiają tworzenie i wymianę wygenerowanych przez użytkowników treści. Media społecznościowe to wszystkie formy i kanały komunikacji online, które umożliwiają dialog i wymianę opinii na dany
temat [Fabjaniak-Czerniak 2012, s. 186]. Pojęcie social media obejmuje szeroką grupę kanałów komunikacji określanych jako Web 2.0, aktualnie też Web 3.0. Levinson [2010] do
mediów społecznościowych zalicza: blogi, YouTube, Wikipedię, portale społecznościowe (Facebook, MySpace itp.), Twitter, Second Life i podcasty. Li i Bernoff [2009] w swojej
typologii mediów społecznościowych wyróżniają:
·· blogi, podcasty, wideocasty, czyli treści tworzone przez użytkowników (najczęściej
w formie regularnych wpisów lub audycji dźwiękowej/filmowej, udostępnianych za
darmo),
·· portale społecznościowe i wirtualne światy, czyli przestrzeń dla komunikacji użytkowników,
·· strony typu wiki oraz ruch open source – opierające się na współpracy użytkowników,
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1
Przykładem spółek, które wykorzystują interaktywne narzędzia w budowaniu relacji z interesariuszami, są
np. PZU (wykorzystuje: Twitter, YouTube, Facebook, LinkedIn czy Slideshare); Tauron (Pinterest, Flickr, Google+
czy LinkedIn); PKO Bank Polski (ma swój profil na Twitterze i Facebooku).
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·· fora, oceny, recenzje – których istotą są interakcje użytkowników, poszukiwanie informacji zwrotnej,
·· RSS i widżety – umożliwiajace przyśpieszenie konsumpcji.
Internetowe media społecznościowe stanowią aktualnie najbardziej dynamicznie
rozwijające się kanały komunikacji. Jest to efektem m.in. zmieniającego się społeczeństwa oraz jego ewoluujących potrzeb i oczekiwań [Fabjaniak-Czerniak 2012, s. 193].
Spółki wykorzystują instrumenty komunikacji oferowane przez technologię Web,
która rozwija się wraz z upowszechnieniem usług sieci internetowej, czego przykładem
była pierwsza Web 1.0. Kolejne edycje to Web 2.0 i Web 3.0. Należy podkreślić, że podejście Web, to nie tylko nowe rozwiązania technologiczne i narzędzia informatyczne ale
też nowa filozofia działania Internetu: filozofia otwartości, wolności, równości, kreatywności i współpracy podmiotów, które nawiązują kontakty i rozpoczynają dialog [Tapscott i Williams 2008, s. 39]. Adaptowanie tych instrumentów oznacza nowoczesny CSR.
Porównanie cech serwisów internetowych z podejściem do społecznej odpowiedzialności spółek przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Porównanie cech serwisów internetowych z podejściem CSR
Web 1.0

Tradycyjny CSR 1.0

1. Wykorzystywanie Internetu głównie
w komunikacji jednostronnej, w celu
przekazania informacji oraz jako przestrzeń reklamową.

1. Spółki budują relacje z interesariuszami,
a CSR dostarcza narzędzi do podejmowania
działań z zakresu zaangażowania społecznego i zarządzania wizerunkiem.

2. Przekazywane komunikaty adresowane są do użytkowników stacjonarnych komputerów osobistych.

2. Tworzenie kodeksów etycznych kształtujących działania spółek w zakresie standaryzacji raportowania społecznego.
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Web 2.0

Innowacyjny CSR 2.0

1. Generowanie strumieni informacji
w czasie rzeczywistym, które podlegają konwersji, tzn. zgromadzone jedną
technologią mogą być dystrybuowane
innymi technologiami.

1. Relacje ze społecznością lokalną oraz innymi interesariuszami budowane w oparciu
o współpracę i partnerstwo.

2. Tworzenie się rozbudowanych społeczności i współpracujących sieci, inteligencja zbiorowa, wykorzystanie
otwartych licencji.

2. Tworzenie wartości poprzez ukierunkowanie innowacyjności i kreatywności przedsiębiorstw na rozwiązywanie istotnych społecznych i ekologicznych problemów w skali globalnej.

3. Budowanie globalnej społeczności, innowa3. Wykorzystywanie narzędzi:
cyjne partnerstwa, budowanie zaangażowamechnizm „wiki”, blogi, portale społecz- nia interesariuszy.
nościowe, RSS.
4. Rozwój paneli różnych grup interesariuszy,
4. Komunikacja typu „wielu do wieraportowania społecznej przedsiębiorczości
lu” z aktywnym wykorzystaniem naw czasie rzeczywistym.
rzędzi mobilnych (tj. komputery przenośne, telefony komórkowe, smartfo5. Rozwój innowacyjności przez zaangażowany i iPady).
nie interesariuszy, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę.
Web 3.0

Innowacyjny CSR 3.0

1. Inteligentna dystrybucja wiedzy bazująca m.in. na szczegółowym opisie
semantycznym gromadzonych informacji, jak również na wnikliwej analizie danych otrzymywanych od użytkownika.

1. Polega na interakcji, współdziałaniu, współpracy nie tylko instytucji, ale i ludzi.

2. Automatyczne dostarczanie i zarządzanie informacją jak najlepiej dostosowaną do potrzeb użytkownika.
3. Bazuje na otwartych, współużywalnych zasobach danych i funkcji w technologiach internetowych.

2. Kreowanie wartości ekonomicznej w sposób, który pozwala na tworzenie wartości dla społeczeństwa poprzez odpowiednie
uwzględnianie ich potrzeb i wyzwań.
3. Skoncentrowanie uwagi na sposobie budowania wspólnej przestrzeni społecznej, ekonomicznej itd.
4. Zintegrowanie kwestii społecznych i ekologicznych nie tylko z ogólną strategią, ale także
w bieżących działaniach.
5. Rozwój strategicznej filantropii oparty na
współdziałaniu, myśleniu o dobru wspólnym.
6. Działania społeczne prowadzone w oparciu
o strategie i mierniki efektów.
7. Koncentracja uwagi na interesariuszach, tj.
edukacja pracowników i klientów, włączanie
ich w działania społeczne spółki poprzez programy filantropii indywidualnej (np. marketing społecznie zaangażowany).
8. Dotyczy dialogu z interesariuszami.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Szumniak 2009, s. 108; Visser 2010, s. 15; Brzostek-Pawłowska 2011, ss. 148–149].
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Rozwijające się technologie Web 2.0. i Web 3.0, które mogą być wykorzystywane
w CSR, charakteryzuje [Brzostek-Pawłowska 2011, s. 148]:
·· wirtualna agregacja danych i funkcji z wielu źródeł (mashups),
·· przetwarzanie w chmurze – model SaaS oprogramowania (cloud computing),
·· informacje z sieci społecznych (lifestreaming),
·· informacje w czasie rzeczywistym (real-time Web),
·· informacyjna efektywność stron WWW (technologia programistyczna Ajax),
·· rozumienie semantyczne informacji w/z Internetu (semanticWeb).
Przedstawione technologie określane terminem mashstream (agregowany strumień
z wielu źródeł) determinują nie tylko ewolucję w modelach biznesowych, ale też kreowanie nowych relacji z interesariuszami.

Zakończenie
Budowanie trwałych i pozytywnych relacji z interesariuszami determinuje efektywna
komunikacja organizacji. Istotne znaczenie w tym aspekcie ma komunikacja internetowa, którą charakteryzuje łatwość w nawiązywaniu relacji z interesariuszami. Coraz większe znaczenie odgrywają media społecznościowe, które charakteryzuje interaktywność
oznaczająca odejście od biernego odbiorcy komunikatów do odbiorcy aktywnego decydującego o treści informacji i jej rozprzestrzenianiu. Media te stanowią narzędzie tworzenia i realizacji strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). Wskazują na to zmiany CSR w powiązaniu z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0 czy też Web 3.0.
Wykorzystanie technologii Web ułatwia użytkownikom komunikowanie się, tworzenie, współpracę i dzielenie się informacją dzięki szerokiej dostępności oraz niskim kosztom. Przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu mediów społecznościowych nie tylko komunikują informacje interesariuszom, ale też prowadzą z nimi otwarty dialog, np. dzięki zastosowaniu interaktywnych raportów CSR, infografiki, krótkich filmów czy też prezentacji multimedialnych. Mogą w ten sposób otrzymywać informacje na temat oczekiwań
społecznych od najbardziej zainteresowanych jej działalnością grup interesariuszy (np.
konsumentów, pracowników, społeczności lokalnej itd.)
Należy podkreślić, że rzetelne, przejrzyste i bieżące komunikowanie CSR przy wykorzystaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych pozwala przedsiębiorstwom na:
·· dotarcie do różnorodnych i często rozproszonych grup interesariuszy,
·· edukowanie czym jest CSR,
·· promowanie idei społecznej odpowiedzialności,
·· informowanie interesariuszy o projektach CSR oraz angażowanie ich w projekty społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa,
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·· dostosowywanie programów CSR do oczekiwań interesariuszy,
·· kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa jako transparentnego i otwartego na
współpracę i dialog.
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Bankowość elektroniczna jako nowy wymiar
zarządzania ryzykiem operacyjnym w sektorze
bankowym
Electronic Banking as a New Dimension of Operational Risk
Management in the Banking Sector

Abstract: The purpose of this paper is an analysis of the role of electronic banking in the
operational risk management of contemporary banks. The theoretical part provides information on the nature of risk in the banking, presentation of electronic banking as a new
management area of banks and analyzing the legal requirements (regulatory requirements
and recommendations) risk management in electronic banking. In the practical part of the
article were included, in turn, the results of empirical research. The aim of the study was
analysis of the operational risk management process on the example of the bank with identification of the methods and instruments used in this field, with particular emphasis on the
degree of fulfillment of external regulations and recommendations. To the goal were used
the following methods: literature studies, content analysis of legal regulations related to
the functioning of electronic banking in Poland, the recommendations of the Financial Supervision for banks and the regulation of the Basel risk management in electronic banking,
the bank case study and analysis of the content of the test bank (reports on the operations,
consolidated financial statements and online information materials).
Key words: bank, banking sector, electronic banking, operational risk, risk management
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Wstęp
We współczesnych warunkach ekonomicznych, charakteryzujących się wysoką dynamiką zmian, ryzyko jest nieodłącznym elementem zarządzania każdym podmiotem, niezależnie od branży, którą ten podmiot reprezentuje. W sektorze bankowym przyjmuje ono
jednak szczególne formy oraz wymaga specjalnych metod i narzędzi zarządzania. Nowym wymiarem zarządzania ryzykiem bankowym jest bankowość elektroniczna, majaca
kluczowe znaczenie dla osiągania przez banki zamierzonych celów finansowych oraz
strategicznych. Najistotniejszym wymiarem bankowości elektronicznej jest zapewnienie
bezpieczeństwa klientom korzystającym z jej usług, dostępnych zarówno za pośrednictwem bankowych stron internetowych, jak i dedykowanych aplikacji mobilnych.
Ryzyka związane z bankowością elektroniczną bezpośrednio wpływają na ogólny
profil ryzyka bankowości, dlatego też tak istotne jest obecnie prowadzenie badań, poznanie i stosowanie odpowiednich technik, metod i koncepcji zarządzania w tym obszarze działalności banków.
Celem opracowania jest analiza roli bankowości elektronicznej w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym współczesnych banków. Celem badania była z kolei analiza procesu
zarządzania ryzykiem operacyjnym na przykładzie wybranego banku, ze szczególnym
uwzględnieniem realizacji zadań wynikających z zewnętrznych regulacji oraz rekomendacji w zakresie bankowości elektronicznej. Dominującą metodę badawczą stanowiła
analiza dokumentacji.

Istota ryzyka w działalności bankowej
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Działalność bankowa nierozerwalnie związana jest z ryzykiem. Podejmując ryzyko, banki
mają możliwość osiągania oraz pomnażania swoich zysków.
Banki oprócz najpowszechniejszej działalności kredytowej realizują szereg innych
zadań finansowych i pozafinansowych. Ryzyko bankowe można najogólniej definiować
jako możliwość powstania zysków i strat w wyniku niepewności co do przebiegu zjawisk
związanych z działalnością bankową [Fedorowicz 1996, ss. 6–7].
Ryzyko bankowe ma wiele wymiarów, które można skategoryzować następująco
[Komisja Nadzoru Finansowego 2011]:
·· ryzyko kredytowe,
·· ryzyko rynkowe,
·· ryzyko płynności,
·· ryzyko operacyjne,
·· ryzyko modeli,
·· ryzyko biznesowe,

Bankowość elektroniczna jako nowy wymiar zarządzania ryzykiem operacyjnym
w sektorze bankowym

·· ryzyko kapitałowe,
·· ryzyko zarządzania.
Celem każdego banku jest długoterminowe osiąganie rentowności przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa. Ryzyko jest stymulatorem, który pozwala osiągać
bankom zyski, ale może również doprowadzić do negatywnych konsekwencji, w tym nawet do bankructwa banku. Dlatego tak ważne jest uwzględnianie w procesach zarządczych banku odpowiedniego podejścia do ryzyka oraz zarządzania nim w oparciu o aktualny stan koniunktury, warunki otoczenia ekonomicznego oraz indywidualną sytuację
majątkową banku. Zarządzanie ryzykiem bankowym nie powinno być kształtowane jedynie na podstawie przeszłych zdarzeń i doświadczeń organów nadzoru, lecz powinno
też opierać się na aspekcie przyszłościowym. Należy analizować możliwe wersje wydarzeń, bazować na dostępnych prognozach oraz dokonywać zindywidualizowanych dla
każdego banku analiz scenariuszowych [Iwanicz-Drozdowska 2012, ss. 12–15].
Pożądany poziom bezpieczeństwa, do którego dążą banki, może być osiągany dzięki: odpowiedniemu wyposażeniu w kapitały własne, wysokiemu poziomowi etycznemu i zawodowemu kadry zarządzającej i pracowników banku, analitycznemu doborowi
kredytobiorców, zabezpieczeniu udzielanych kredytów, przestrzeganiu norm ostrożnościowych oraz restrykcjom systemu nadzoru bankowego [Janiak 2000, s. 26].
Ryzyko związane z bankowością elektroniczną jest głównie ryzykiem operacyjnym,
wynikającym z nieodpowiedniego funkcjonowania procesów oraz systemów informatycznych, błędów ludzkich lub zdarzeń zewnętrznych o nieprzewidywalnym charakterze. Obejmuje ono również ryzyko związane z zewnętrznymi wymogami regulacyjnymi. Ryzyko operacyjne, według definicji Komisji Nadzoru Finansowego, można definiować jako możliwość wystąpienia straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności
procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych, uwzględniając
także ryzyko prawne [Komisja Nadzoru Finansowego 2010].
Znaczenie ryzyka operacyjnego w zarządzaniu instytucjami finansowymi, w tym
bankami, wzrasta wraz z postępem technologicznym. Efektywne zarządzanie ryzykiem
operacyjnym jest możliwe jedynie przy odpowiednio dostosowanym systemie informatycznym oraz zintegrowanej wiedzy pracowników i kadry zarządzającej [Zygier 2015, ss.
92–93]. Szczegółowo zmiany mające wpływ na wzrost znaczenia ryzyka operacyjnego
w zarządzaniu bankami określił Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego. Zalicza się
do nich miedzy innymi [Basel Committee on Banking Supervision 2003]:
·· pojawienie się ryzyka o charakterze systemowym, ze względu na intensywne wykorzystywanie zautomatyzowanych technologii,
·· masowe procesy konsolidacyjne, fuzje i przejęcia,
·· wzrost znaczenia outsourcingu,
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·· zwiększające się ryzyko bezpieczeństwa systemu oraz oszustw ze względu na wzrost
wykorzystania e-commerce,
·· różnorodność usług bankowych.

Bankowość elektroniczna jako nowy obszar zarządzania
ryzykiem we współczesnych bankach
Bankowość internetowa i mobilna to obecnie dominujące elektroniczne kanały dystrybucji usług bankowych. Ich znaczenie w sektorze bankowym stale wzrasta (zob. tabela
1). Stosowanie bankowości elektronicznej jest korzystne nie tylko dla banków, ale również dla ich klientów, którzy dzięki przeniesieniu obsługi usług bankowych na platformy
internetowe mogą zdalnie dokonywać operacji oraz zarządzać swoimi kontami. Bankowość elektroniczna umożliwia bowiem unikanie czasowych, przestrzennych oraz organizacyjnych ograniczeń występujących w kontaktach bank–klient [Polasik 2013].
Tabela 1. Bankowość elektroniczna w Polsce
Liczba klientów indywidualnych mających
podpisaną umowę umożliwiającą korzystanie z bankowości internetowej (nie tylko ROR)

Liczba klientów indywidualnych, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do ROR za pomocą
bankowości internetowej.

II kw. 2015

II kw. 2016

II kw. 2015

II kw. 2016

28 972 615

32 456 477

12 611 776

13 554 274

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport PRNews.pl 2016.

Ze względu na dynamiczny rozwój bankowości elektronicznej w Polsce kadry zarządzające bankami stają przed wyzwaniem właściwej identyfikacji czynników ryzyka związanych z tą sferą działalności. Jest to szczególnie ważne również z uwagi na fakt, że istotną barierą w rozwoju bankowości elektronicznej jest bariera bezpieczeństwa. Aby pokonywać tę barierę, banki powinny opracowywać sprawnie działające systemy zarządzania tymi ryzykami. Zarządzanie ryzykiem bankowości elektronicznej staje się więc obecnie nieodłącznym elementem zarządzania każdym bankiem, który chce efektywnie rozwijać świadczenie swoich usług za pomocą zdalnych kanałów dystrybucji.
W zarządzaniu ryzykiem bankowości elektronicznej niezwykle istotne jest uwzględnianie zmian w otoczeniu. Rdzeń bankowości elektronicznej stanowią: systemy informatyczne, procesy bankowości elektronicznej, pracownicy banków oraz użytkownicy bankowości elektronicznej. Do otoczenia natomiast zalicza się [Dżega 2003]:
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·· dostawców usług teleinformatycznych,
·· dostawców oprogramowania,
·· nadzór bankowy,
·· regulacje prawne,
·· technologie,
·· czynniki losowe.
W zarządzaniu ryzykiem bankowości elektronicznej na pierwszy plan wysuwa się ryzyko operacyjne. Aby zarządzać tym ryzykiem, banki stają przed koniecznością ciągłej
aktualizacji wypracowanego systemu zarządzania. Takie aktualizacje są konieczne, jednak przeprowadzanie ich zbyt często lub wybiórczo może spowodować spadek wydajności pracy banku, a to z kolei może przełożyć się na zwiększone prawdopodobieństwo
występowania błędów ludzkich i systemowych, a tym samym negatywnie wpłynąć na
bezpieczeństwo usług bankowych świadczonych na platformie internetowej. Ryzyko
operacyjne obejmuje też ryzyko prawne. Również w tej kategorii ryzyka konieczne są
aktualizacje związane ze zmianami regulacyjnymi [Górka 2006, ss. 32–35].

Uwarunkowania prawne zarządzania ryzykiem
w bankowości elektronicznej
Istnieje szereg uwarunkowań prawnych oraz zaleceń i rekomendacji, których stosowanie ma pozwolić współcześnie działającym bankom na efektywne zarządzanie ryzykiem
operacyjnym, związanym z funkcjonowaniem bankowości elektronicznej.
Działalność banków regulowana jest między innymi poprzez ustawę Prawo Bankowe. W ustawie tej można znaleźć odniesienie do funkcjonowania bankowości elektronicznej. W art. 7 znajduje się zapis zezwalający na składanie oświadczeń woli związanych
z dokonywaniem czynności bankowych w postaci elektronicznej oraz na sporządzanie
na informatycznych nośnikach danych dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, pod warunkiem, że dokumenty te będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przekazane, przechowywane i zabezpieczone [Ustawa Prawo Bankowe 2016].
Kolejną regulacją, w której znaleźć można wymogi dotyczące zarządzania ryzykiem
w bankowości elektronicznej, była ustawa o Elektronicznych Instrumentach Płatniczych,
a konkretnie jej 4 rozdział – Usługi bankowości elektronicznej [Ustawa o Elektronicznych
Instrumentach Płatniczych 2002]. Ustawa ta została jednak uchylona 7 października 2013
r. i zastąpiona wymogami zawartymi zbiorczo w ustawie o Usługach Płatniczych [Ustawa o Usługach Płatniczych 2016].
Zasady funkcjonowania bankowości elektronicznej oraz jej bezpieczeństwa znaleźć
można również w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych
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z czynnościami bankowymi, sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji. Informacje zawarte w tym dokumencie, przydatne w realizacji procesów zarządzania ryzykiem banku zawarto w art. 7, 8, 9. Regulują one wymagania dotyczące bezpieczeństwa
stosowania elektronicznych dokumentów bankowych. Artykuł 9 pkt 2 reguluje szczegółowo standardy zabezpieczania tych dokumentów. Zalicza się do nich [Rozporządzenie
Rady Ministrów 2004]:
·· systematyczne dokonywanie analizy zagrożeń,
·· opracowywanie i stosowanie procedur zabezpieczenia dokumentów i systemów ich
przetwarzania, w tym procedur dostępu,
·· stosowanie środków bezpieczeństwa adekwatnych do zagrożeń,
·· bieżącą kontrolę funkcjonowania wszystkich organizacyjnych i techniczno-informatycznych sposobów zabezpieczania, a także okresowe dokonywanie oceny skuteczności tych sposobów.
Regulacje dotyczące zarządzania ryzykiem operacyjnym związanym z bankowością
elektroniczną można też znaleźć w szeregu rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego
dla banków, głównie D, H oraz M. W tabeli 2 zawarto najważniejsze z nich.
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Tabela 2. Rekomendacje KNF dla banków (D,H,M)
Rekomendacja

Treść rekomendacji

D
dotyczy zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatyczne-go
w bankach

1) Rada nadzorcza banku powinna nadzorować funkcjonowanie obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, natomiast zarząd banku powinien zapewnić, aby
powyższe obszary zarządzane były w sposób poprawny i efektywny.
2) Rozwiązania organizacyjne oraz zasoby ludzkie w obszarach technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego banku powinny być adekwatne do jego profilu ryzyka i specyfiki działalności.
3) Bank powinien posiadać sformalizowane zasady dotyczące zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną, zapewniające właściwe
wsparcie działalności banku oraz bezpieczeństwo przetwarzanych
danych.
4) Bank powinien posiadać sformalizowane zasady oraz mechanizmy techniczne zapewniające właściwy poziom kontroli dostępu logicznego do danych i informacji.
5) Bank świadczący usługi z wykorzystaniem elektronicznych kanałów dostępu powinien posiadać skuteczne rozwiązania techniczne
i organizacyjne zapewniające weryfikację tożsamości i bezpieczeństwo danych oraz środków klientów, jak również edukować klientów
w zakresie zasad bezpiecznego korzystania z tych kanałów.
6) W banku powinien funkcjonować sformalizowany, skuteczny system zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego, obejmujący działania związane z identyfikacją, szacowaniem,
kontrolą, przeciwdziałaniem, monitorowaniem i raportowaniem ryzyka w tym zakresie, zintegrowany z całościowym systemem zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem informacji w banku.
7) Bank powinien zapewnić zgodność funkcjonowania obszarów
technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego z wymaganiami prawnymi, regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, zawartymi umowami i przyjętymi w banku standardami,
8) Obszary technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska
teleinformatycznego banku powinny być przedmiotem systematycznych, niezależnych audytów.

H
dotyczy kontroli wewnętrznej
w banku

1) W banku funkcjonuje efektywny system kontroli wewnętrznej,
dostosowany do charakteru oraz profilu ryzyka i skali działalności
banku.
2) Zarząd banku powinien opracować i wdrożyć spójną i kompleksową strukturę systemu kontroli wewnętrznej, w ramach której funkcjonują mechanizmy kontroli ryzyka, badanie zgodności działania
banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz audyt
wewnętrzny.
3) W bankach, z wyłączeniem banków spółdzielczych, funkcjonuje
komitet audytu.
4) Mechanizmy identyfikacji, oceny i kontroli ryzyka powinny
uwzględniać ocenę ilościową, jakościową, brać pod uwagę szacunek wpływu ryzyka na bezpieczeństwo banku i rentowność działalności, wiarygodność sprawozdawczości oraz przestrzeganie przepisów i regulacji.
5) System kontroli wewnętrznej powinien być zorientowany na rozpoznanie i ocenę ryzyka całego banku.
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M
dotyczy zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach

1) Zarząd banku odpowiada za opracowanie systemu zarządzania
ryzykiem operacyjnym, jego wdrożenie, zapewnienie jego spójności
ze strategią zarządzania tym ryzykiem.
2) W strukturach banku powinna istnieć wydzielona jednostka lub
funkcja do spraw zarządzania ryzykiem operacyjnym.
3) Bank powinien realizować i dokumentować proces identyfikacji
zagrożeń związanych z ryzykiem operacyjnym dla wszystkich istotnych obszarów działalności banku.
4) Zarządzanie ryzykiem operacyjnym powinno opierać się na rzetelnej ocenie ryzyka, przeprowadzonej na podstawie zatwierdzonych procedur.
5) Bank powinien posiadać system zarządzania ciągłością działania, w tym plany utrzymania ciągłości działania oraz plany awaryjne,
uwzględniające profil ryzyka operacyjnego banku.
6) Bank powinien regularnie ogłaszać informacje na temat swojego
podejścia do ryzyka operacyjnego służące ograniczeniu asymetrii
informacji pomiędzy bankiem a jego otoczeniem.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Komisja Nadzoru Finansowego – Rekomendacje dla banków:
D, H, M].

Wymogi formalne z analizowanego zakresu zawarte są też w regulacjach opracowanych przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego, głównie w Zasadach Zarządzania Ryzykiem w Bankowości Elektronicznej (BE). Zasady te można podzielić na następujące kategorie [Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego 2001]:
kontrola ze strony Rady i Zarządu
·· efektywna kontrola bankowości elektronicznej przez kierownictwo,
·· ustanowienie wszechstronnego procesu kontroli bezpieczeństwa,
·· ustanowienie wszechstronnego i ciągłego procesu badania należytej staranności
i kontroli zarządzania zlecaniem usług na zewnątrz oraz innych zależności od stron
trzecich.
mechanizmy kontroli bezpieczeństwa
·· sprawdzanie tożsamości klientów BE,
·· uniemożliwienie negowania dokonanych transakcji oraz odpowiedzialność za transakcje BE,
·· odpowiednie środki zapewniające podział obowiązków,
·· właściwe mechanizmy kontroli upoważnień w ramach systemów, baz danych i aplikacji BE,
·· rzetelność danych dotyczących transakcji, zapisów i informacji z zakresu BE,
·· ustanowienie jasno określonych ścieżek audytu dla transakcji BE,
·· poufność podstawowych informacji bankowych.
zarządzanie ryzykiem prawnym i reputacji
·· odpowiednia sprawozdawczość dotycząca usług BE,
·· poufność danych o klientach,
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·· pojemność systemu, zapewnienie ciągłości działalności i planowanie awaryjne
w celu zapewnienia dostępności systemów i usług BE,
·· plany reagowania na incydenty.
Na podstawie szczegółowej analizy wszystkich rekomendacji wchodzących w skład
Zasad Zarządzania Ryzykiem w BE można przedstawić sześć kluczowych wymiarów, których sprawne funkcjonowanie pozwoli właściwie zarządzać tą sferą działalności banków:
·· kontrola bezpieczeństwa w BE,
·· autoryzacja dostępu do aplikacji BE,
·· ścieżki audytu w systemach BE,
·· zachowanie poufności informacji o klientach BE,
·· zdolność świadczenia usług, ciągłość działania i planów awaryjnych dotyczących BE.

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w wybranym banku
wraz z oceną spełnienia wymogów regulacyjnych
i zaleceń rekomendacji z zakresu bankowości
elektronicznej
Metodyka badań empirycznych
Głównym celem badawczym jest analiza procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym na
przykładzie wybranego banku, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań wynikających z zewnętrznych regulacji oraz zaleceń dotyczących bankowości elektronicznej.
Jako przedmiot badawczy w tej części wybrano mBank. W procesie badawczym zostały
wykorzystane następujące metody: analiza treści dokumentacji badanego banku (sprawozdań zarządów z działalności, skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz innych internetowych materiałów informacyjnych – w tym raportów rocznych online) oraz
studium przypadku wybranego banku.
mBank wybrany jako przedmiot badawczy w niniejszym opracowaniu jest jednym
z liderów bankowości elektronicznej w Polsce. Na koniec 2014 r. posiadał największą liczbę użytkowników bankowości mobilnej w skali kraju (892 tys.). Ponadto rokrocznie znajduje się na czołowych miejscach w rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka” w kategoriach: bankowość mobilna (zwycięstwo w roku 2016) i bankowość internetowa.
mBank efektywnie realizuje proces zarządzania ryzykiem operacyjnym, uwzględniający realia funkcjonowania bankowości elektronicznej. Grupa mBanku zarządza ryzykiem w oparciu o wymagania nadzorcze oraz najlepsze praktyki rynkowe, formułując
strategie, polityki oraz wytyczne w zakresie zarządzania ryzykiem. Posiada wdrożoną
i aktualizowaną Strategię Zarządzania Ryzykiem oraz strategie zarządzania poszczególnymi kategoriami ryzyka (w tym Strategię Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym).
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Ryzyko związane z bankowością elektroniczną mBank lokuje w kategorii ryzyka operacyjnego. Przez ryzyko operacyjne mBank rozumie możliwość poniesienia straty wynikającej z nieadekwatnych lub wadliwych wewnętrznych procesów, systemów, błędów
lub działań podjętych przez pracownika banku oraz ze zdarzeń zewnętrznych. Organizując proces zarządzania ryzykiem operacyjnym, mBank kieruje się zasadami i wymaganiami zawartymi w Uchwale KNF Nr 76/2010 z dnia 10 marca 2010 r. oraz Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. Wspomniane
uchwały, a także rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego (w tym zwłaszcza Rekomendacja M, H oraz D) stanowią punkt wyjścia dla przygotowania ram systemu kontroli i zarządzania ryzykiem operacyjnym w Grupie mBanku. Zgodnie z Katalogiem Ryzyka Grupy mBanku S.A. ryzyko operacyjne obejmuje w szczególności następujące podkategorie:
·· ryzyko prawne,
·· ryzyko działania systemów informatycznych,
·· ryzyko kadrowe i organizacyjne,
·· ryzyko bezpieczeństwa,
·· ryzyko braku zgodności.
Na kontrolę i zarządzanie ryzykiem operacyjnym składa się zbiór działań mających
na celu identyfikację, monitorowanie, pomiar, ocenę, raportowanie, a także redukcję,
unikanie, transfer lub akceptację ryzyka operacyjnego, na które mBank jest narażony
w poszczególnych obszarach działalności. Podstawą kontroli ryzyka operacyjnego są
metody oraz narzędzia ilościowe i jakościowe. Podstawowym narzędziem jakościowym
jest samoocena systemu kontroli wewnętrznej wykonywana przez jednostki organizacyjne mBanku.
mBank spełnia również wymogi regulacyjne wszystkich kategorii zawartych w Zasadach Zarządzania Ryzykiem w BE stworzonych przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru
Bankowego. W poszczególnych wymiarach kolejno realizuje zadania, takie jak:
a) kontrola bezpieczeństwa
·· kontrola bezpieczeństwa i ryzyka, w tym także związanego z BE, sprawowana jest
przez: Radę Nadzorczą, Zarząd, Komisję ds. Ryzyka, Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem, Departament Bezpieczeństwa, Komitet Ryzyka, Komitet Forum Biznesu i Ryzyka;
·· za proces monitorowania i kontroli ryzyka operacyjnego odpowiada Departament
Zarządzania Zintegrowanym Ryzykiem i Kapitałem;
·· za zarządzanie aplikacjami IT Ryzyka (biznesowe utrzymanie i rozwój) odpowiada
Departament Zarządzania Projektami i Architekturą Ryzyka.
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b) autoryzacja dostępu do aplikacji bankowości elektronicznej
·· bezpieczne logowanie, autoryzacja transakcji, szyfrowane połączenie z systemem;
·· proces „parowania” urządzenia i unikalny PIN;
·· informowanie klientów o zasadach bezpieczeństwa korzystania z BE i autoryzacji dostępu poprzez publikację „Dekalogu bezpieczeństwa w Internecie” oraz zakładkę na
stronie internetowej „Bezpieczeństwo w mBanku” (m.in. Złote zasady bezpieczeństwa,
Bezpieczny bank w komputerze, Bezpieczny bank w telefonie i tablecie).
c) ścieżki audytu w systemach bankowości elektronicznej
·· w Grupie mBanku role i zadania w zakresie zarządzania ryzykiem zorganizowano
w oparciu o model trzech linii obrony:
- pierwszą linię obrony stanowi Biznes (linie biznesowe), odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem i kapitałem,
- druga linia obrony, przede wszystkim Ryzyko (obszar zarządzania ryzykiem), Bezpieczeństwo IT oraz funkcja Compliance wspiera Biznes, tworząc strategie zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka oraz odpowiednie polityki określające wytyczne dla
Biznesu odnoszące się do decyzji związanych z podejmowaniem ryzyka przez Biznes,
- trzecią linią obrony jest Audyt Wewnętrzny, dokonujący niezależnych ocen zarówno
pierwszej, jak i drugiej linii obrony;
·· działanie systemu kontroli wewnętrznej obejmującego: kontrolę funkcjonalną, monitorowanie i mechanizmy kontroli ryzyka, badanie zgodności działania banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz audyt wewnętrzny.
·· za realizację procesu audytu wewnętrznego odpowiedzialny jest Departament Audytu Wewnętrznego,
·· istnieje Komisja ds. Audytu;
d) zachowanie poufności informacji o klientach
·· zapewnienie klientom poufności danych osobowych,
·· istnienie Komitetu Ochrony Danych,
·· zapewnienie pełnego bezpieczeństwa wymienianych z bankiem informacji,
·· polityka prywatności mBanku oraz polityka prywatności aplikacji mobilnych zgodne
z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe;
f) zdolność świadczenia usług, ciągłości działania i planów awaryjnych
dotyczących bankowości elektronicznej
·· w celu kontroli ryzyka operacyjnego i zapewnienia ciągłości działania mBank prowadzi rejestr zdarzeń i strat operacyjnych Grupy, zbiera i monitoruje kluczowe wskaźniki
ryzyka, a także tworzy i analizuje scenariusze ryzyka operacyjnego w celu identyfikacji
zdarzeń, które potencjalnie mogą spowodować bardzo duże straty o charakterze operacyjnym, również z zakresu bankowości elektronicznej,
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·· utrzymywana jest komunikacja z wszystkimi obszarami działania Banku w celu monitorowania i podjęcia działań zapobiegawczych w momencie zasygnalizowania ryzyka krytycznych zdarzeń w jakimkolwiek obszarze działania,
·· zapewnianie zdolności świadczenia usług i ciągłego rozwoju w zakresie BE, m.in. poprzez funkcjonowanie Komitetu ds. Jakości Danych i Rozwoju Systemów Informacyjnych;
·· stałe tworzenie planów awaryjnych (głównie metodą analizy scenariuszowej) oraz
awaryjnego planu ciągłości działania, który obejmuje systemy informatyczne odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie BE;
·· funkcjonowanie Komitetu ds. Architektury Informatycznej.

Zakończenie
Ciągłe innowacje technologiczne oraz wzrost konkurencyjności pomiędzy instytucjami
bankowymi umożliwiają klientom dostęp do szerokiego zakresu usług i produktów bankowych oraz dostarczanie ich dzięki wykorzystaniu bankowości elektronicznej, czyli elektronicznych kanałów dystrybucji. Dynamiczny rozwój bankowości elektronicznej niesie
jednak za sobą oprócz szeregu korzyści liczne ryzyka. Dlatego istotnym obszarem działalności współczesnych banków jest identyfikacja tych ryzyk i zarządzanie nimi w sposób ostrożnościowy, zgodnie ze specyfiką bankowości elektronicznej, wymogami regulacyjnymi oraz zaleceniami instytucji nadrzędnych. Ważne jest, że uwarunkowania prawne dla zarządzania ryzykiem w bankowości tradycyjnej są nadal aktualne dla bankowości
elektronicznej, jednak wymagają odpowiedniego dostosowania do nowych systemów
i procesów realizowanych w tym obszarze działalności bankowej, głównie w kategorii ryzyka operacyjnego, które w największym stopniu zostało zwiększone i zmodyfikowane
w związku z rozwojem bankowości elektronicznej [Komisja Nadzoru Finansowego 2001].
Istnieją też odrębne dokumenty i rekomendacje zawierające zbiory reguł już dostosowanych do realiów zarządzania ryzykiem w elektronicznej sferze działalności banków.
Przeprowadzona analiza procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym mBanku dowiodła, że spełnia on wymogi regulacyjne oraz zalecenia rekomendacji dotyczące bankowości elektronicznej.
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Wykorzystanie aplikacji mobilnych w zarządzaniu
przestrzenią miejską na przykładzie aplikacji
CiTTybialystok
Use of Mobile Applications in Urban Space Management on the
Example of the CiTTybialystok Application

Abstract: The development of e-government in the information economy leads to an increase in the use of mobile applications and online platforms to manage a growing number of
areas within the public authorities. The use of information technology contributes, among
others, to increase in social involvement in urban space management, as verified by the CiTTybialystok application example. Digitization of relationships facilitates bilateral contact,
and does not serve, like the radio, television or the press, only to inform citizens about certain events or activities of the authorities.
Using the available literature, the author analyzed data on the information economy, information technology, e-government and tools used in it, and on the basis of the case study – the use of the application as a communication tool for citizens living in urban areas.
The article verified the validity of the claim about the increase in the use of information
technology for conjugated contact: office - residents. The subject of the analysis was the
functioning of the CiTTybiałystok application.
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In Bialystok there is a growing number of residents using electronic contact with the office. The digital channel contributes to improving the efficiency and increased response speed of city services. The use of the application results in better efficiency of urban space management.
Key words: e-technologies, information economy, administration, Bialystok
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Ewolucja globalnej gospodarki rynkowej w kierunku gospodarki opierającej się na informacji oddziałuje na funkcjonowanie wielu jednostek i grup ludzkich, organizacji, jak również na całą międzynarodową społeczność. Część z nich przyczynia się do zmian, inne jedynie partycypują w efektach. Przemiany cywilizacyjne zachodzące w XXI w., w tym cyfryzacja coraz większej liczby aspektów życia ludzkiego, dotyczą m.in. sfery publicznej.
Informatyzacja życia prowadzi do wzrostu szybkości działania, narastania potrzeby
doskonalenia nas samych i otaczającego środowiska. Poza tym zachęca i zarazem prowadzi do wzrostu efektywności czynności. Powyższe oczekiwania przenoszone są również na przestrzenie stanowiące domenę władzy publicznej. To od administracji publicznej wymaga się aktywności, szybkości reakcji na zaistniałe sytuacje czy zgłaszane przez
obywateli potrzeby. „Nowa administracja ma być: odbiurokratyzowana, odmiejscowiona, odformalizowana, otwarta, dostępna, transparentna, przejrzysta, jawna, efektywna, sprawna, szybka, interoperacyjna, zintegrowana, kompatybilna, aktywna, wyprzedzająca, użyteczna i przyjazna” [Szyszka, Śliwczyński 2004, s. 86]. Nie jest to możliwe
bez zmian technologicznych i prawnych. Zachodzą one w administracji publicznej, prowadząc do wdrożenia założeń e-administracji. Funkcjonowanie tego podejścia wymaga stosowania wielu narzędzi z pogranicza komunikacji i teleinformatyki. Jednym z elementów takiego systemu są aplikacje i portale służące do komunikacji dwustronnej
z mieszkańcami, umożliwiające zgłaszanie zdarzeń i zagrożeń oraz składanie wniosków
w czasie rzeczywistym, jak np. CiTTy w Białymstoku.
Proces nadawania informacji i jej dostarczania do różnych kategorii użytkowników
w relacji: władza–obywatele stanowi problem komunikacji. O ile możliwe jest wykorzystanie wielu kanałów komunikacji do jednostronnego przekazu – od administracji publicznej do mieszkańców – o tyle przekaz informacji zwrotnej do jednostki merytorycznej jest utrudniony proceduralnie i czasowo (np. ścieżki obiegu dokumentów) oraz finansowo (obywatele mają ograniczone możliwości korzystania z innych, poza telefonicznymi i pisemnymi, środków komunikacji).
Celem artykułu jest określenie istoty e-administracji oraz ocena wykorzystania aplikacji CiTTybialystok do zarządzania przestrzenią miejską. W trakcie prac przyjęto, że wy-

Wykorzystanie aplikacji mobilnych w zarządzaniu przestrzenią miejską na przykładzie
aplikacji CiTTybialystok

korzystanie aplikacji i portalu CiTTybialystok przyczyni się do wzmocnienia relacji dwustronnej: mieszkańcy miasta–administracja publiczna (urząd miejski). Zastosowanie portalu internetowego i wykorzystanie aplikacji mobilnej powinno przyczynić się do wzrostu aktywności mieszkańców w zakresie zgłaszania zdarzeń, proponowania zmian, przesyłania uwag do funkcjonowania miasta. Zastosowanie takiej aplikacji powinno przyspieszyć proces dwustronnej komunikacji: urząd – mieszkańcy. W wyniku jej wykorzystania zostanie przyspieszony proces likwidacji zgłaszanych problemów.
W ramach badania skupiono się przede wszystkim na ocenie: aktywności użytkowników (zmiany liczby zgłoszeń), szybkości realizacji zleceń przez urząd miejski i jednostki
zależne oraz przeglądzie procedur (ich zgodności z podejściem mającym na celu ograniczanie biurokracji i wysoką efektywność działania administracji). Artykuł składa się z pięciu (łącznie ze wstępem i podsumowaniem) części. Po przedstawieniu założeń i wykorzystywanych źródeł omówiono definicje. W ten sposób powstała baza do analizy eadministracji – określono m.in. obszary, w jakich coraz powszechniej wykorzystywane są narzędzia informatyczne. Dalej przedstawiono aplikację wykorzystywaną przez
białostocki urząd do realizacji zgłoszeń mieszkańców w przypadku zdarzeń na terenie
miasta. W ten sposób potwierdzono, że rośnie rola rozwiązań cyfrowych w administracji. W ostatnim fragmencie dokonano podsumowania i zwrócono uwagę na możliwości
kontynuacji badań.
W trakcie prac wykorzystano zarówno literaturę krajową, jak i zagraniczną, dokumenty krajowe oraz europejskie dotyczące gospodarki informacyjnej oraz e-administracji.
Prezentując założenia oraz opisując działanie portalu i aplikacji, wykorzystano materiały
wewnętrzne Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
Wzrostu roli, a więc i wykorzystania narzędzi informatycznych w administracji publicznej, należy szukać w założeniach gospodarki informacyjnej. Warto więc zastanowić
się, czym ona jest i jaki jest jej wpływ na ewolucję publicznego zarządzania przestrzenią miejską.

Gospodarka informacyjna, technologie informacyjne,
e-administracja – definicje
Gospodarka informacyjna jest definiowania na wiele sposobów. Jedno z ujęć zwraca
uwagę na nowe zjawiska, procesy, zależności ekonomiczne, finansowe, kulturowe, które są bezpośrednim wynikiem postępu technologicznego. Postęp jest następstwem
rozwijania technologii komputerowych i wielowarstwowego rozwoju Internetu [Kryszczuk 2008, s. 46]. Gospodarka informacyjna jest formą rozwiniętej gospodarki rynkowej,
w której kluczową rolę odgrywa produkcja dóbr i usług informacyjnych, generujących
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rozwój gospodarczy, prowadzący do powstawania nowych miejsc pracy, szczególnie
w sektorach nowych technologii [Dziuba 2007, s. 145].
Na podstawie literatury przedmiotu, w ktorej znajdziemy wiele różnych definicji,
trudno jednoznacznie zdefiniować „społeczeństwo informacyjne”. Jest to koncepcja interdyscyplinarna, dotykająca zagadnień z pogranicza socjologii, ekonomii oraz techniki [Grabowski, Zając 2009, s. 101]. Próbując wskazać dokument, który bezpośrednio traktuje o społeczeństwie informacyjnym, należałoby przywołać tzw. Raport M. Bangemanna. Autor zwraca w nim przede wszystkim uwagę na aspekt techniczny przemian społeczeństwa industrialnego w informacyjne, abstrahując od innych obszarów życia ludzkiego [European Commission 1994]. Zdaniem innych ekspertów takie podejście prowadzi
do spłycenia problemu, ponieważ oprócz infrastruktury niezbędnej do rozwoju takiego
społeczeństwa należy uwzględniać sferę socjologiczną i prawno-ekonomiczną [Davenport, Prusak 1998].
W gospodarce informacyjnej istotną rolę odgrywają technologie. Technologię informacyjną określa się jako połączenie informatyki ze znanymi technikami komunikacji: teleinformatyki i telematyki [Batorowska, Czubała 1996, s. 13]. Technologie informacyjne
to m.in. branże zajmujące się produkcją hardware i software, doradztwem w zakresie
sprzętu komputerowego i oprogramowania, przetwarzaniem danych i tworzeniem baz
danych oraz sprzedaż i serwis sprzętu i oprogramowania, a także edukacja w zakresie
technologii informatycznych [Orzoł 2009, s. 319]. Wytwory wymienionych branż warunkują sprawność działania m.in. administracji publicznej.
Sprawność komunikacyjna administracji publicznej wymaga stosowania różnego typu technologii. J. Ratajewski słusznie zauważa, że „zorganizowany zbiór metod,
środków najnowszych działań celowych nakierowanych na realizacje wszystkich procesów informacyjnych w społeczeństwie” pozwala na zaistnienie sprzężenia zwrotnego w przypadku wymiany informacji [Ratajewski 1994, s. 32]. W ten sposób administracja w XXI w. przechodzi swego rodzaju rewolucję komunikacyjną. Dzięki wykorzystaniu technologii można porozumiewać się w trybie (prawie) bieżącym (bez opóźnień)
z obywatelami. Jest to jeden z elementów szerszego podejścia określanego mianem „eadministracji”. E-administracja odpowiada za zaspokajanie potrzeb informacyjnych i komunikację społeczną, w tym załatwienie spraw urzędowych. Wszystkie usługi oferowane przez technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) mają przyczynić się do wspierania integracji społecznej i poprawy jakości życia [Sienkiewicz 2009].
E-administracja, czy szerzej e-gospodarka, to jeden z obszarów zainteresowania
UE (wspomniany Raport Bangemanna). Na tej podstawie w Polsce Komitet Badań Naukowych i Ministerstwo Łączności przygotowały dokument, który stał się podstawą
do dalszych działań władz publicznych wszystkich szczebli w zakresie wdrażania e156
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administracji [Komitet Badań Naukowych i Ministerstwo Łączności 2000]. Obecnie strategie krajowe, regionalne, lokalne odnoszą się do tych zagadnień, ze względu na coraz
szersze wykorzystanie technologii w zarządzaniu przestrzenią miejską zgodnie z oczekiwaniami zgłaszanymi przez mieszkańców.
Narzędzia informatyczne w e-administracji mają zastosowanie w bardzo różnych obszarach, wiele z nich w wewnętrznej pracy urzędu. W polskich jednostkach samorządu
terytorialnego najczęściej wykorzystywane są: systemy obiegu dokumentów, systemy
przepływu pracy, narzędzia do tworzenia, zapisywania dokumentów elektronicznych,
narzędzia do przeglądania dokumentów elektronicznych, narzędzia do przeglądania
zasobów na stronach internetowych, narzędzia do gromadzenia i przeglądania danych
w bazach, elektroniczne platformy formularzy, platformy usług publicznych, System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego, System Bezpieczeństwa Informacji,
systemy interwencji publicznej [Hysa 2013, ss. 92–95].
Zmiany w zakresie wykorzystania i dostępności technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w gospodarce rynkowej powodują, że coraz więcej osób korzysta z elektronicznego dostępu do administracji. Jest to spowodowane m.in. pewnego rodzaju społecznym przymusem posiadania urządzenia umożliwiającego kontakt z Internetem – w przypadku nieposiadania takiego narzędzia lub braku umiejętności jego obsługi osoba jest uznawana za wykluczoną cyfrowo [Stawicka 2015, s. 3].
W Polsce tylko w ciągu dziesięciu lat (od 2006 r. do 2016 r.) wzrosła liczba komputerów wykorzystywanych w gospodarstwach domowych o ok. 60%, a dostęp do szerokopasmowego Internetu wzrósł z 42% w 2006 r. do 75,7% w 2016 r. [GUS 2008; GUS 2016]. To
samo dotyczyło e-administracji, która w 2006 r. w przypadku gospodarstw domowych
nie była uwzględniana w statystykach (ze względu na niski odsetek), natomiast w 2016 r.
korzystało z niej 30,2% osób w wieku 16–74 lat. Jeszcze chętniej z e-administracji korzystają przedsiębiorcy – 93,5% wszystkich przedsiębiorstw w 2016 r. wykorzystywało możliwość e-kontaktu z administracją [GUS 2016].
Wzrost społecznego wykorzystania Internetu zachęcił administrację JST do podjęcia
działań na rzecz wirtualizacji przestrzeni miejskiej, w tym form kontaktu. W ten sposób
miasta rozpoczęły proces cyfryzacji zadań, tak by obywatele mogli załatwić sprawy bez
konieczności fizycznej obecności w instytucji. Zakres usług, które mogą być świadczone
drogą elektroniczną, jest bardzo szeroki.

Miasta w dobie społeczeństwa informacyjnego
Charakteryzując miasta w kontekście funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego,
w dobie przeobrażeń, można wskazać następujące zagadnienia [Stangel 2009, s. 15]:
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·· sieci powstałe na styku relacji miasta–regiony,
·· przyspieszenie funkcjonowania jednostek w mieście,
·· rozrost globalnej kultury i sposobów spędzania czasu,
·· wzrost znaczenia dziedzictwa kulturowego w zakresie rewitalizacji przestrzeni miejskiej przy wykorzystaniu najnowszych technologii, również z pogranicza informacji
i komunikacji.
Technologie przyczyniły się do kompresji czasu i przestrzeni. Obecna, powszechna
i dynamiczna, wymiana informacji powoduje, że ludność zamieszkująca mniejsze jednostki samorządowe w regionie silniej integruje się z miastem wojewódzkim. ICT miały również wpływ na przyspieszenie życia ludzi w tkance miejskiej. Dostęp do informacji pozwala na współuczestniczenie mieszkańców w zarządzaniu miastem, jak również
umożliwia pełniejszą i bardziej satysfakcjonującą konsumpcję dóbr publicznych. ICT to
także nowe formy promocji przestrzeni miejskiej. Są wykorzystywane na przykład do
promowania niegdyś zapomnianych i zaniedbanych sektorów, które po rekultywacji ponownie stają się modne wśród mieszkańców oraz turystów.
Miasta dzięki technologiom ICT uzyskały możliwość uzupełnienia ich fizycznej struktury o przekaz zawierający wiedzę, pozwalający na propagowanie historii, promocję, zapewniający nową formę percepcji. Ostatecznie wpływa to na wzrost pozytywnych odczuć związanych z danym miejscem oraz umożliwia nabywanie doświadczeń, które integrują z urzędami.
Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi komunikacji dochodzi do dwustronnej wymiany informacji: urząd–mieszkańcy. Część z rozwiązań ICT pozwala na szybsze reagowanie na zgłaszane problemy. Zgodnie z misją administracji publicznej usługi świadczone drogą elektroniczną powinny cechować się wysoką jakością zarówno dla
obywateli, jak i przedsiębiorców. Ostatecznie ma to również doprowadzić do obniżenia
kosztów funkcjonowania administracji i poprawić jej skuteczność.
Na e-administrację składają się informacyjno-komunikacyjne relacje dwustronne, realizowane w sposób zinformatyzowany, które można podzielić na zewnętrzne: urząd–
obywatel, urząd–przedsiębiorca, urząd–usługodawca oraz wewnętrzne: urząd –urząd,
urząd–pracownicy [Fleszer 2014, s. 126]. Jednym z przykładów wdrażania e-administracji
w zakresie rozszerzenia komunikacji dwustronnej, czyli administracji JST–obywatele,
obywatele–administracja JST, jest platforma komunikacji o zdarzeniach CiTTybialystok.
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Usprawnienie komunikacji z mieszkańcami – aplikacja
CiTTybialystok1
Platforma CiTTy to kanał komunikacji z mieszkańcami wykorzystujący technologie informacyjne. Centrum Obsługi Teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Białymstoku (COT)
od 2016 r. zarządza obiegiem informacji i sprawuje nadzór nad merytorycznym zakresem
funkcjonowania platformy. Mogą z niej korzystać obywatele posiadający komputer bądź
urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.
Za pomocą CiTTy użytkownicy mogą zgłaszać niepożądane zdarzenia powstałe na
terenie administracyjnym Białegostoku. System pozwala na dodawanie zdjęć i komentarzy w miejscu wybranym na mapie lub zajmowanym w danym momencie przez użytkownika. Mieszkaniec nie musi znać konkretnej lokalizacji. System wykorzystuje technologię satelitarną/GSM do ustalenia położenia zgłaszającego. Działa więc na innej zasadzie niż petycje czy wnioski składane drogą mailową, wymagające opisu pozwalającego na określenie kategorii zdarzenia i jego lokalizacji i/lub dokumentacji zdjęciowej oraz
podawania danych zgłaszającego. Poza tym w aplikacji występują kategorie/zakładki,
które pozwalają dokładniej określić problem, np. wybór oświetlenia ulicznego w przypadku uszkodzenia latarni. Takiej możliwości nie ma, gdy pismo do urzędu kieruje się
drogą pocztową. Aplikacja umożliwia szybszą kategoryzację zgłoszenia oraz pozwala
podjąć działania bez potrzeby wielokrotnego przygotowania pism i ich przesyłania.
Dostęp do strony internetowej oraz aplikacji mobilnej jest możliwy w formule „gość”
oraz po utworzeniu konta i zalogowaniu się. Portal posiada również funkcje i cechy społecznościowe, np. umożliwia logowanie się przez Facebooka, dodawanie komentarzy,
śledzenie rankingu użytkowników czy powiadamianie o zmianach. Aplikacja pozwala
na wielokrotną wymianę informacji w bardzo krótkich cyklach między przedstawicielami urzędu a mieszkańcem zgłaszającym zdarzenie.
W przeciwieństwie do standardowej procedury, ograniczonej obiegiem dokumentów w administracji oraz stałogodzinowym trybem pracy, portal pozwala na realizację
zadań przez całą dobę. W godzinach pracy urzędu odbiorem zgłoszeń, przekazywaniem
do realizacji, koordynacją działań i ostateczną realizacją interwencji mieszkańców zajmują się pracownicy COT. W pozostałych godzinach oraz w dni ustawowo wolne od pracy monitorowaniem i obsługą aplikacji zajmuje się Straż Miejska (SM).
Procedurę interwencji rozpoczyna zgłoszenie użytkownika, rejestrowane jako
„nowe”. Następnie pracownik COT na podstawie kategorii oraz treści zgłoszenia przesyła je do właściwej merytorycznie jednostki bądź informuje użytkownika, że sprawa nie
zostanie zrealizowana, ponieważ dotyczy podmiotów znajdujących się poza jurysdykcją
1

Podrozdział powstał w oparciu o materiały wewnętrzne Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
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urzędu. Po przekazaniu zgłoszenia („przekazano do realizacji”) właściwa merytorycznie
jednostka, odbierając informację, rozpoczyna proces załatwiania sprawy (automatycznie system nadaje jej status „w realizacji”). Każda interwencja mieszkańców musi być załatwiona bez zbędnej zwłoki. Gdyby informacja została przekazana do niewłaściwej komórki, może zostać odesłana do pracownika COT w formie „notatki”. Dzięki temu możliwe jest skorygowanie zlecenia w znacznie krótszym (godzinowym, a nie dniowym) czasie niż w przypadku dekretacji papierowych.
Jednostka merytorycznie odpowiedzialna za załatwienie interwencji jest zobowiązana na bieżąco i za pośrednictwem programu informować osoby interweniujące
o czynnościach podjętych w sprawie, a także o sposobie ostatecznego ich załatwienia.
Komunikaty zamieszczane są w rubryce „aktualizacje miejskie”, a po ostatecznym załatwieniu interwencji sprawie nadaje się status „zamknięte”. Platforma umożliwia urzędnikom pełny wgląd w historię oraz audyt zgłoszeń, co pozwala na efektywne rozwiązywanie zasygnalizowanych problemów, jak również korygowanie funkcjonowania programu i procedur.
Działanie CiTTybialystok usprawniło realizację interwencji. W większości przypadków są one rozwiązywane w ciągu 24 godzin. Wynika to z ograniczenia procedur oraz zastosowania narzędzi umożliwiających ciągły kontakt między urzędem a mieszkańcami.
Mieszkańcy coraz chętniej korzystają z CiTTybialystok. W 2016 r. zrealizowano 662
zlecenia, natomiast od początku 2017 r. do końca maja 2017 r. było ich 1370. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło kategorii „drogi” oraz „oczyszczanie miasta” (łącznie ponad 66%
wszystkich zgłoszeń). Ostatecznie większość spraw trafiała do Zarządu Dróg Miejskich
oraz Straży Miejskiej, niemniej w rozwiązywaniu problemów mieszkańców uczestniczyła większość jednostek.

Zakończenie
Komunikacja z obywatelami w ramach obszaru interwencji społecznych dotychczas nie
była zbyt efektywna. Długotrwały proces obiegu informacji powodował dezaktualizację
zgłoszeń, a także występowanie poważniejszych i/lub długotrwałych skutków. Zastosowanie technologii informacyjnych skróciło czas niezbędny do ostatecznej realizacji interwencji.
Wykorzystanie technologii informacyjnych przez podmioty sektora publicznego jest
coraz częstsze. Administracja JST jest w pewnym zakresie zobligowana (legislacje krajowe i unijne) do wdrażania nowych metod i narzędzi wspomagających zarządzanie informacją na linii: urząd–mieszkańcy. Wprowadzanie rozwiązań teleinformatycznych i stosowanie komunikacji umożliwiającej sprzężenie zwrotne wynika z potrzeby usprawnienia
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pracy urzędu, lepszej obsługi interesantów, podniesienia efektywności i przejrzystości
działań publicznych itd.
Ostatecznie potwierdzono, że mieszkańcy coraz chętniej korzystają z możliwości
elektronicznego kontaktu z urzędem. Proces cyfryzacji jest pozytywnie postrzegany
przez mieszkańców. W kolejnych miesiącach rosła liczba korzystających z aplikacji CiTTybialystok. Stwierdzono również, że dzięki CiTTybialystok mieszkańcy miasta uzyskali możliwość rozwiązywania problemów leżących w gestii samorządu znacznie szybciej
i bez zbędnych formalności. Jest to więc zgodne z duchem e-administracji i przyczynia
się do poprawy wizerunku instytucji publicznych. Badanie należałoby pogłębić o aspekt
wypierania komunikacji tradycyjnej przez narzędzia z obszaru technologii informacyjnych.
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Wykorzystanie systemu ERP w centrach logistycznych
Use of the System Enterprise Resource Planning (ERP) in Logistic
Centers

Abstract: The article aims to underline the important role played by the ERP system in the
operation of logistics centers. The taken problem in the article is an important aspect of ordering the planning among others in area. The use of an ERP system contributes to a new
quality of activity both in themselves and in cooperation with other companies. The article
presents the use of ERP systems in theory and also in practice. Folded, cognitive, theoretical
and practical aspects of the work and the realization of the main purpose of the article contributed to the fact that the author had considered a lot of research methods. To most important from them are possible to rank: the school of the literature of the problem and the
inspection of current examinations.
Key words: logistics centers, Enterprise Resource Planning (ERP)

Wstęp
Zarządzanie bezpieczeństwem logistyki na potrzeby bezpieczeństwa gospodarczego obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę. Praktyka sprowadza się m.in. do wdrożenia
nowoczesnych rozwiązań ułatwiających zapobieganie, przygotowanie, reagowanie na
wszelkie zagrożenia procesów logistycznych przeprowadzanych na rzecz podmiotów
bezpieczeństwa. „Logistyka na dzień dzisiejszy staje […] w obliczu konieczności badań
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i rozwijania konceptualnej strategii implementacji procesów innowacyjnych, które pozwoliłyby sprawniej niż dotychczas identyfikować słabsze miejsca w tworzeniu łańcucha wartości i podsuwać odpowiednie dla jej zwiększenia rozwiązania” [Patora, Wasielewski 2016, s. 215]. Czynniki bezpieczeństwa gospodarczego obejmują „[…] szeroko rozumiany postęp technologiczny. Wiodącymi czynnikami tego postępu są technika i technologia, które to przyczyniają się do powstania coraz to lepszych rozwiązań i nowych
produktów. Niektóre z nich mogą być pomocne w zarządzaniu bezpieczeństwem systemów logistycznych działających na korzyść podmiotów bezpieczeństwa” [Szymoniak
2016, s. 151]. Zaliczymy tu programy informatyczne, wykorzystywane w systemach logistycznych, które możemy sklasyfikować według trzech kategorii [Szołtysek 2010, ss. 2–6]:
·· uniwersalne – moduł obsługujący rzeczywisty proces logistyczny bądź systemy wielomodułowe dla sprecyzowanych ogniw w realizacji dostawca–odbiorca;
·· specjalizacyjne – zastosowane m.in. dla procesów integrujących łańcuch dostaw;
·· pomocnicze – wspomagające pracę różnych działów przedsiębiorstw, zarządzanie
dokumentami, kontakty z klientami, obliczanie kosztów logistycznych.
Systemy informatyczne wspomagające procesy logistyczne występujące w praktyce:
·· Efficient Consumer Response (ECR) – efektywna obsługa konsumenta,
·· Consumer Relationse Management (CRM) – zarządzanie relacjami z klientem,
·· Supply Chain Management (SCM) – zarządzanie łańcuchem dostaw,
·· Distribuyion Resources Planning (DRP) – planowanie zasobów dystrybucji,
·· Advanced Planning System (APS) – system do złożonych operacji planistycznych i stymulacyjnych wraz z optymalizacją,
·· Contact Management (CM) – system łączący funkcje kalendarzowe i bazy danych,
·· Enterprise Asset Management (EAM) – zarządzanie środkami trwałymi,
·· Enterprise Resource Planning (ERP) – zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa,
·· Logistic Requirements Planing (RP) – planowanie potrzeb logistycznych,
·· Materials Requirement Planning (MRP) – planowanie potrzeb materiałowych,
·· Materials Resources Planning (MRP II) – planowanie zasobów produkcyjnych,
·· Transport Management System (TMS) – zarządzanie transportem,
·· Warehousing Management System (WMS) – zarządzanie magazynem.
Systemy informatyczne stosowane są w centrach logistycznych opierających się na
rozwiązaniach wykorzystywanych w procesach przepływu strumieni dóbr rzeczowych
i usług. Funkcjonowanie centrów logistycznych jest powiązane z posiadaniem wykwalifikowanych pracowników oraz technologii informatycznej, co może ułatwić zarządzanie centrum logistycznym. Dlatego tak ważne jest wprowadzanie do użytku odpowiednio dostosowanych systemów informatycznych. Obecnie do najbardziej znanych i najczęściej używanych systemów informatycznych na rynku można zaliczyć ERP. Systemy
informatyczne klasy ERP integrują w jeden spójny system wszystkie funkcje zarządcze
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związane z finansami, magazynowaniem, zarządzaniem zapasami, śledzeniem realizacji dostaw, planowaniem oraz obsługą produkcji, zaopatrzeniem, sprzedażą, kontaktami z klientem, księgowością i zarządzaniem zasobami ludzkimi [Niedzielski 2008, s. 519].
Celem artykułu jest podkreślenie istotnej roli, jaką odgrywa system ERP w funkcjonowaniu centrów logistycznych.
Problem podjęty w artykule jest ważnym aspektem zarządzania między innymi
w obszarze planowania. Wykorzystanie systemu ERP przyczynia się do osiągnięcia nowej jakości działań zarówno w centrach logistycznych, jak i we współpracy z innymi
przedsiębiorstwami.
W pierwszej części artykułu odniesiono się do istoty centrum logistycznego. W drugiej części przedstawiono wykorzystanie systemu ERP w centrach logistycznych w teorii i praktyce.
Ze względu na złożone, poznawcze, teoretyczne i praktyczne aspekty pracy oraz realizację głównego celu artykułu autorka uwzględniła wiele metod badawczych. Do najważniejszych z nich można zaliczyć studium literatury problemu oraz przegląd dotychczasowych badań.

Centra logistyczne
Centra logistyczne to samodzielny podmiot gospodarczy, który w ramach jednej organizacji świadczy usługę logistyczną dla wszystkich klientów na zasadzie wolnorynkowej
[Bartosiewicz 2015, s. 15].
Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na przewagę konkurencyjną
centów logistycznych oraz warunkujących ich pozycję na rynku są innowacje.
Innowacyjność to skłonność i zdolność do tworzenia nowych oraz doskonalenia istniejących produktów i procesów technologicznych oraz nowych systemów organizacji
i zarządzania [Bartosiewicz, Oziębło 2015, ss. 163–164; Marciniak 2010, s. 27].
Wdrażanie każdej innowacji w centrum logistycznym jest bardzo skomplikowane
i wymaga przede wszystkim przygotowania oraz zaangażowania:
·· specjalistycznej wiedzy pracowników,
·· bardzo dużej ilości środków finansowych,
·· zasobów materialnych.
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Tabela 1. Podstawowa charakterystyka wzorcowego centrum logistycznego
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Kryterium
opisowe

Opis

Przeznaczenie

Punktowy element infrastruktury logistycznej o podstawowym znaczeniu dla LSP.
Węzeł transportowy integrujący współpracę poszczególnych gałęzi transportu w ramach transportu intermodalnego oraz umożliwiający efektywne wykorzystanie cech
poszczególnych gałęzi transportu z punktu widzenia komodalności.
Węzeł logistyczny, w którym ładunki podlegają łączeniu i rozdziałowi, składowaniu
i przetwarzaniu w ramach logistycznych czynności obsługowych.

Struktura
organizacyjna

Podmiot gospodarczy pełniący funkcję zarządczą, świadczący usługi na rzecz niezależnych przedsiębiorstw (usługodawców logistycznych oraz przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych), polegające na udostępnianiu tym podmiotom
miejsca do działalności, udostępnianiu infrastruktury logistycznej oraz świadczeniu
usług o charakterze pomocniczym (dostarczanie mediów, usuwanie odpadów, utrzymanie czystości, ochrona obiektów itp.).
Niezależne przedsiębiorstwa świadczące usługi logistyczne oraz realizujące te usługi na własne potrzeby, korzystające z dostępności infrastruktury logistycznej i możliwości kooperacji.

Struktura funkcjonalna

Strefa usług magazynowych w postaci obiektów magazynowych zamkniętych
i otwartych oraz placów składowych.
Stefa obsługi transportu intermodalnego w postaci terminalu lub zespołu terminali
przeładunkowych umożliwiającego przeładunki intermodalnych jednostek ładunkowych: kontenerów, nadwozi wymiennych i naczep samochodowych pomiędzy środkami transportu należącymi do różnych gałęzi transportu.
Strefa usług pomocniczych: celnych, finansowych, pocztowych itp.
Strefa usług dodatkowych: serwisowych, socjalno-bytowych, komunalnych itp.

Wielkość

Powierzchnia całkowita: średnio: 120–250 ha, min. ok. 50 ha, max. powyżej 1000 ha.
Powierzchnia strefy magazynowej: ok. 50% powierzchni całkowitej, w tym magazyny, wewnętrzne drogi dojazdowe i bocznice kolejowe oraz place manewrowe i postojowe.
Powierzchnia strefa obsługi transportu intermodalnego: ok. 10% powierzchni całkowitej, w tym terminal przeładunkowy, place składowe dla intermodalnych jednostek
transportowych, wewnętrzne tory dojazdowe i drogi transportu samochodowego.
Powierzchnia strefy usług dodatkowych: w zależności od potrzeb ok. 20%
Powierzchnia gospodarcza (pozostała infrastruktura i nieruchomości podlegające
bezpośrednio zarządcy centrum logistycznego): ok. 20%

Podstawowe cechy
infrastruktury magazynowej

Magazyny zamknięte klasa A:
- powierzchnia na jednym poziomie min. 5 tys. m2;
- wysokość składowania min. 9 m;
- 1 brama na 1000 m2 powierzchni magazynowej;
- plac manewrowy przed magazynem min. 35 m głębokości;
- posadzka bezpylna o wytrzymałości min. 5t/m2;
- system ppoż. w postaci zraszaczy i klap dymowych;
- 5–8% powierzchni biurowej.
Magazyny otwarte i place składowe ogrodzone. Nawierzchnia twarda o nacisku min.
115 kN/m2.
Urządzenia do przeładunku stałe i ruchome według potrzeb.
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Podstawowe cechy
terminalu
kontenerowego

Powierzchnia całkowita: 12–25 ha.
Liczba torów do przeładunków intermodalnych jednostek transportowych: min. 2
tory dł. 650–750 m każdy.
Przeładowania (plac bezpośrednio przy torach kolejowych, który służy do czynności przeładunkowych): szerokość min.12 m na całej długości torów do przeładunku.
Urządzenia przeładunkowe: suwnice bramowe i/lub dźwigi samojezdne o udźwigu
min. 45 t.
Powierzchnia składowa intermodalnych jednostek transportowych: ok. 20% całkowitej powierzchni terminalu.
Powierzchnia placów postojowych dla transportu samochodowego: 1,5–2,5% całkowitej powierzchni terminalu.
Powierzchnia administracyjno-biurowa: ok. 1% całkowitej powierzchni terminalu.

Dostępność
transportowa

Co najmniej dwie gałęzie transportu.
Możliwość obsługi przewozów intermodalnych wykonywanych w ramach łączenia
rozwiązań transportowych w zakresie transportu morskiego, wodnego, kolejowego
i samochodowego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Bartosiewicz, Oziębło 2017, s. 1; Fechner 2012, ss. 87–88].

Centra logistyczne są ważnym elementem polskiej gospodarki. Pełnią one wiele
ważnych funkcji, do których należy zaliczyć np. [Bartosiewicz, Oziębło 2017, s. 1; Fechner
(w:) Jacyna 2012, s. 91; Fechner 2010]:
·· funkcję logistyczną – spedycja, transport, magazynowanie, zarządzanie zapasami,
zarzadzanie zamówieniami, zarządzanie dostawami, zarządzanie dystrybucją, pakowanie, kompletacja,
·· funkcję pomocniczą – przeładunki intermodalnych jednostek ładunkowych, obsługa celna, ubezpieczenia, obrót zbiorczymi opakowaniami transportowymi, wynajem
opakowań transportowych: kontenerów, palet i innych opakowań transportowych,
usługi informatyczne i telekomunikacyjne, promocja i marketing,
·· funkcję dodatkową – techniczna obsługa pojazdów, sprzedaż: paliw, olejów i akcesoriów motoryzacyjnych, naprawa opakowań transportowych, usuwanie odpadów, usługi hotelarskie, usługi gastronomiczne, usługi bankowe, usługi finansowo-księgowe,
usługi telekomunikacyjne, parkowanie i mycie pojazdów, usługi ochroniarskie.
S. Bartosiewicz podkreśla także funkcję informacyjną, która integralnie związana jest
z zsynchronizowanym przepływem dóbr rzeczowych; w ramach centrum zapewnia się
obsługę informacyjną klientów w celu realizacji kompleksowych usług logistycznych
[Bartosiewicz 2015, s. 16]
Według ekspertów PwC Polska stała się już centrum magazynowym dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Na terenie Polski jest 51% placówek magazynowych w regionie.
Wskaźnik magazynowych pustostanów utrzymuje się na poziomie około 8.9%. Duże przedsiębiorstwa przenoszą swoje centra logistyczne do Polski, np. Amazon rezygnuje z dziewięciu centrów logistycznych w Niemczech na poczet trzech w Polsce i dwóch w Czechach. Jak
wynika z raportu opracowanego przez Prologis we współpracy z Eyefirtransport (EFT) Polska centralna jest najbardziej pożądaną lokalizacją, jeśli chodzi o rozwój centrów logistycz-
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nych w Europie Środkowo-Wschodniej. Za nią plasują się Turcja, Czechy, Rumunia i Węgry
[Bartosiewicz, Oziębło 2017].
Centra logistyczne w Polsce dążą do oferowania kompleksowych usług logistycznych, m.in. poprzez budowę nowoczesnych magazynów i terminali kontenerowych, wyposażenie magazynów w zautomatyzowane systemy i wdrożenie pakietów komputerowych wspomagania zarządzania. „W koncepcji funkcjonowania centrów logistycznych
w łańcuchu dostaw należy przewidzieć, że największe zmiany będą wprowadzone w obszarze systemów informatycznych. Przykładowo podkreśla się dużą użyteczność systemu ERP, który może usprawnić realizację usług logistycznych” [Skowron-Grabowska
2010, s. 194].

Wykorzystanie Enterprise Resource Planning (ERP)
w centrach logistycznych – teoria i praktyka
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Systemy ERP to w pełni zintegrowane pakiety aplikacji, które umożliwiają m.in. centrom
logistycznym (które wdrożą taki system), zarządzanie danymi z różnych obszarów ich
działalności.
Systemy klasy ERP powstały na początku lat 90. XX wieku na bazie systemów MRP/
MRP II [Niedzielski 2008, s. 518]. W Polsce systemy ERP określane są jako Systemy Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa, a także jako „MRP III (Money Resource Planning) lub
MRP II Plus, który jest rozszerzeniem systemu MRP II o moduł finansowy (rachunkowość
zarządcza, rachunek kosztów działań ABC, przepływów pieniężnych)” [Długosz 2009, s. 59].
Jest to koncepcja systemów, które ciągle ewoluują i dostosowują się do bieżących
uwarunkowań biznesowych, technologicznych czy kulturowych. Systemy ERP są nadal
rozwijane. Z roku na rok jest coraz więcej wdrożeń tych systemów. Przez wiele osób system ten jest kojarzony z czymś wielkim, dużym, ociężałym, czymś, co będzie wymagać
wielkiego wysiłku pieniężnego i czasowego, nim zacznie działać i przynosić korzyści firmie. Na pewno kojarzy się z dużym ryzykiem, gdyż 80% wdrożeń się nie udaje. W dużych przedsiębiorstwach ERP jest więc postrzegany jako sprawdzona i doceniona metoda, inaczej niż w przedsiębiorstwach małych i średnich [Czyżkowski 2016, s. 25].
Powszechnie systemy ERP zostały stworzone do wspomagania funkcjonowania
przedsiębiorstw produkcyjnych, jednakże sprawdzają się także w innych branżach. Do
najważniejszych producentów systemów ERP na polskim rynku należą:
·· BPSC,
·· Comarch,
·· EXact,
·· IFS,
·· MBS,
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·· Microsoft,
·· Oracle i PeopleSoft (firma przejęta przez Oracle),
·· QUAD,
·· SAGE,
·· SAP,
·· Teta.
Pakiet ERP powinien posiadać takie cechy, jak:
·· wspomaganie wszystkich procesów biznesowych organizacji (spójny model danych),
·· pełna integracja procesów w systemie,
·· spójne założenia w obrębie całego systemu.
Przed wdrożeniem sytemu ERP w centrach logistycznych należy zweryfikować przydatność jego określonych elementów. Dlatego powinno się:
·· sprawdzić, czy system wpłynie na zmniejszenie kosztów funkcjonowania i poprawi
pozycję konkurencyjną;
·· dokonać analizy poprawy funkcjonowania zapewniającej skupienie się na celach
działania centrum logistycznego i jego efektywności;
·· zweryfikować zwrot zainwestowania w ERP (nie będzie w całości wyrażony w wartościach materialnych);
·· zidentyfikować procesy obsługiwane w centrach logistycznych przez system ERP;
·· monitorować systemy klasy ERP.
Przejrzystość informacji uzyskanych w trakcie powyższych działań przyczyni się
do podejmowania trafnych decyzji menedżerskich dzięki optymalizacji procesów oraz
sprawniejszemu funkcjonowaniu centrum logistycznego.
Cykl życia systemu ERP w przedsiębiorstwie przebiega w sześciu fazach [Esteves, Pastor 1999, ss. 359–371]:
·· podjęcia decyzji,
·· nabycia,
·· wdrożenia,
·· użytkowania i konserwacji,
·· rozwoju,
·· emerytalnej.
W literaturze często przytaczany jest inny podział, zaproponowany przez J.M. Esteves i J.A. Pastor [Esteves, Pastor 2001, ss. 1–52]:
·· podejście wdrożeniowe,
·· sukces wdrożenia,
·· studium przypadku wdrożenia,
·· pozostałe kwestie.
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Jednakże najczęściej wymieniany jest podział na trzy etapy [Kiba-Janiak 2008, s. 286]:
·· ETAP 1 – przygotowanie do realizacji projektu, które obejmuje m.in. zdefiniowanie
projektu, przygotowanie zasobów, utworzenie koncepcji, przygotowanie i przeprowadzenie testów;
·· ETAP 2 – rozpoczęcie realizacji projektu oraz jego formalne zakończenie;
·· ETAP 3 – przyczynia się do ciągłego udoskonalania wprowadzonego projektu.
Niestety polscy przedsiębiorcy, nie tylko w centrach logistycznych, podchodzą do
każdej nowej technologii z dystansem. Długo obserwują, nie wdrażają nowych technologii jako pierwsi czy drudzy, a przez to nie budują przewagi konkurencyjnej. „[…]
Czy już czas, aby wdrażać system klasy ERP. Czy może jeszcze trochę poczekać […]. Jak
nie ERP to co, świat nie dysponuje alternatywnymi technologiami. Każde rozwijające się
przedsiębiorstwo szybciej czy później wdroży system ERP czy tego chce czy też nie”
[Pielili 2016, s. 32].
Większość dostępnych na rynku kompleksowych systemów ERP adresuje następujące obszary związane z zastosowaniem w centrach logistycznych:
·· zarządzanie finansami – pozwala na optymalizację działań w zakresie różnych usług
logistycznych. Obsługuje budżetowanie i tworzenie raportów finansowych. W centrach logistycznych przydatne ze względu na duże rozproszenie działań w różnych
jego częściach;
·· rachunkowość zarządcza i controlling – obsługuje zarówno system FK, książkę podatkową, ewidencję zakupów oraz aktywów trwałych. Niejednokrotnie przypisywana jest tu funkcja controllingu, umożliwiająca kontrolę nad finansami, a w szczególności kontrolę rozrachunków, przelewów, wyciągów bankowych, sporządzania raportów
kasowych, windykacji należności. Moduł ten umożliwia prowadzenie rejestrów VAT,
deklaracji INTRASTAT;
·· zarządzanie zasobami ludzkimi – przyczynia się do rozliczenia ewidencji kadrowej
z uwzględnieniem wszystkich potrzebnych do tego procesów informacji. Ułatwia naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego, a także prowadzenie
rozliczeń związanych z zatrudnieniem pracowników z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym. Może również generować przelewy płacowe, dokumentów ZUS, PIT i raportów płacowych;
·· zarządzanie logistyką – moduł ten daje możliwość efektywnego planowania i ograniczenia kosztów transportu związanego z dostawami, wysyłką do klienta (odbiorcy),
a także przesunięciami między magazynami lub centrami dystrybucyjnymi;
·· planowanie logistyczne – obejmuje planowanie tras, kalkulację według stawek, plan
załadunku, rozliczenia kosztowe;
·· dystrybucja;
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·· marketing;
·· zarządzanie gospodarką remontową – planowanie remontów i napraw.
Wykorzystując systemy ERP w centrach logistycznych, trzeba zwrócić uwagę na następujące zalety:
·· brak konieczności przepisywania raportów; potrzebne dane znajdują się w systemie
ERP [ Skowron-Grabowska 2010, s. 192];
·· wkład systemów ERP w rozwój organizacji, w szczególności w wymiarze strategicznym [Botta-Genoulaza, Millet 2006, s. 204];
·· zwiększenie efektywności działań centrum logistycznego (zarządzanie zamówieniami, sprzedażą i planowaniem produkcji) poprzez zastosowanie outsourcingu aplikacji
(ASP – application service providing), wykorzystanie usługi systemów informatycznych.
„Najczęściej spotykaną formą dzierżawy jest możliwość dostępu do aplikacji centrum
przez Internet” [Skowron-Grabowska 2010, s. 193];
·· redukcja kosztów [Norek 2007, s. 402]; ograniczenie przestojów linii produkcyjnych,
kosztów produkcji oraz błędów w rejestrach danych [Niedzielski, Norek 2008, s. 522];
·· synchronizacja działań wewnątrz poszczególnych działów (finanse, produkcja, zasoby ludzkie) [Niedzielski, Norek 2008, s. 522];
·· nadzór oraz monitorowanie stanów zapasów [Niedzielski, Norek 2008, s. 522];
·· optymalizacja wartości uzyskanej z zasobów i wyposażenia posiadanych przez centrum logistyczne;
·· optymalizacja wyboru dostawców według przyjętych kryteriów oceny (cena materiałów, jakość, terminy dostaw, sposób płatności itp.);
·· przekształcenie centrum logistycznego w przedsiębiorstwo oparte na informacjach
[Kawka 2009, ss. 288–290];
·· unikanie problemów związanych z kompatybilnością realizowanych procesów
w centrum logistycznym, różnymi interfejsami, zachowaniem standardów, kosztami
szkolenia pracowników;
·· zapewnienie pracy w czasie rzeczywistym; system ERP umożliwia bezpośrednie
wprowadzenie danych dotyczących poszczególnych operacji biznesowych, natychmiastowe ich uaktualnianie oraz wprowadzanie informacji do rekordów danych podstawowych i transakcyjnych dotyczących całego centrum logistycznego [Kawka 2009,
ss. 288–290];
·· wprowadzenie nowego modelu implementacji systemów komputerowych [Kawka
2009, ss. 288–290];
·· zorientowanie na użytkownika; w przeciwieństwie do tradycyjnych systemów pracownicy, którzy korzystają z systemu ERP, stanowią w większości personel związany
z operacjami biznesowymi. W zwiazku z tym, że duża liczba pracowników jest zaanga171
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żowana w pracę z systemem, staje się on bardziej przyjazny i uzyskuje akceptację użytkowników [Kawka 2016, s. 234];
·· dostęp do systemu ERP na smartfonie, tablecie, na każdej platformie, czyli Microsoft, IOS i Android, to ogromna wygoda dla pracowników [Raport ERP Perspektywy
2016, s. 4].
Tabela 1. System ERP
Kryterium

System ERP

Rola

Optymalizacja przedsiębiorstwa

Główny obszar zastosowań

Produkcja

Zakres funkcjonalny

Produkcja, sprzedaż, dystrybucja, finanse

Procesy

Wewnętrzne ukryte

Architektura

Zamknięta, modułowa

Dane

Tworzone i wykorzystywane wewnątrz
centrum logistycznego

Układ konsultantów
zewnętrznych i integratora

W trakcie wdrożenia

Odporność na lokalizację

Średnia

Źródło: opracowanie własne.
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W obliczu korzyści wynikających z wdrożenia systemu klasy ERP należy jednak ocenić opłacalność. W tym celu można wykorzystać takie metody wyceny projektów inwestycyjnych, jak ROI, NPV, IRR, opcje realne.
Przygotowując analizę opłacalności wdrożenia ERP w centrum logistycznym, należy
uwzględnić koszty licencji, koszty zakupu sprzętu, koszty konsultingu (przed, w trakcie
i po wdrożeniu), koszty szkolenia pracowników oraz koszty zatrudnienia dodatkowych
osób do bieżącej administracji systemem.
Koszty wdrożenia w każdym centrum logistycznym zależne są od określenia konkretnego producenta ERP, liczby stanowisk, konfiguracji sprzętowej. Zawsze są jednak
wysokie. „[…] wymierne korzyści z wdrożenia systemu nie są natychmiastowe […] pracownicy potrzebują czasu na naukę narzędzia oraz przygotowanie się do nowych metod pracy, możemy oszacować, że pierwsze wymierne korzyści będą widoczne nie wcześniej niż pół roku po zakończeniu wdrożenia systemu ERP” [Sawa 2009]. Nie można rów-
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nież nie uwzględniać kosztów ukrytych (koszty szkoleń, testy integracji ERP z istniejącymi systemami, koszty przystosowania systemu do specyficznych wymagań klienta,
koszty oczyszczania danych do migracji, konieczność zastąpienia doświadczonych najzdolniejszych pracowników, dodatkowe koszty sprzętowe itp.) [Sawa 2009].
Systemy informatyczne i zarządzanie nimi w centrach logistycznych stanowi podstawę ich funkcjonowania i dalszego rozwoju oraz ma niezwykle duże znaczenie dla sprawnego funkcjonowania całej organizacji. Wykorzystanie systemów ERP w obiegu informacji w łańcuchu dostaw i w samym centrum logistycznym usprawnia procesy zarządzania. Podejmowanie decyzji na szczeblu strategicznym i operacyjnym, poprzez skoordynowanie danych w systemie, przyczynia się do zmniejszenia ryzyka związanego z podejmowaniem wszelkich działań w centrach logistycznych.
Nowoczesny łańcuch dostaw charakteryzuje się [Glaba 2010, s. 733]:
·· zdolnością szybkiego reagowania,
·· umiejętnością zaspokajania szybko zmieniającego się popytu,
·· elastycznością,
·· umiejętnością dostosowania się do zminimalizowania kosztów obsługi,
·· zdolnością do optymalnego wykorzystania zasobów firmy,
·· umiejętnością wykorzystania wszystkich dostępnych informacji.
Warunkiem zbudowania sieci powiazań zewnętrznych firm w ramach łańcucha dostaw jest posiadanie przez organizację odpowiedniej klasy systemów informatycznych.
„Powinny to być systemy klasy ERP, dające możliwość rozszerzenia prowadzenia działalności o e-biznes, a więc rozwiązania ERP II, które uwzględniają także zewnętrzne
elementy środowiska biznesowego. 70% firm zachodnich i większość członków NATO
(Niemcy, Turcja, USA, Kanada, Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia, Francja, Włochy,
Holandia i inne) stosuje systemy informatyczne klasy ERP, co utwierdza, że w firmach
polskich powinny być wdrażane systemy informatyczne tej klasy” [Edwardsppy, Peters,
Sharman 2001, s. 103].
Zarządzający centrami logistycznymi w Polsce wiedzą, że jednym z istotnych elementów poprawnego działania podmiotu jest wysoki poziom obsługi klienta.
I. Kot w celu zweryfikowania funkcjonowania systemu informatycznego w kontekście obsługi klienta przeprowadziła badanie w 15 centrach logistycznych (w 15 województwach, pominięto województwo świętokrzyskie ze względu na brak centrum logistycznego [więcej: Kot 2015, ss. 339–348].
Na podstawie przeprowadzonych badań wyciągnięto wnioski, że:
·· centra logistyczne dają swoim odbiorcom możliwości komunikacyjne pozwalające
na uzyskanie na bieżąco informacji na przykład o zamówieniach, towarach czy też monitorowanie dostawy poprzez wiadomości e-mail (80%), wspólny system informatyczny (34%);
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·· zaletami wykorzystania systemu informatycznego w centrach logistycznych są: dostępność (67%), efektywność (53%), wiarygodność (40%), elastyczność (20%), generowanie raportów (20%), nieograniczony dostęp do historii (7%);
·· wady wykorzystania systemu logistycznego w centrach logistycznych według respondentów to: brak elastyczności (67%), brak nieograniczonego dostępu do historii (47%), inne (czas wdrożenia, problemy analityczne, brak prostoty użycia) (13%), brak
generowania raportów (7%), niedostępność (7%), nieefektywność (7%) oraz niewiarygodność (7%)1;
·· główną funkcją systemu informatycznego w centrum logistycznym jest ewidencja
(100%);
·· aż 77% ankietowanych uznało za wystarczające informacje o systemie informatycznej obsługi klienta stosowanym w centrach logistycznych.
Jak wynika z badań B. Galińskiej i J. Kopanii, system klasy ERP stał się funkcjonalnym
oraz efektywnym narzędziem przetwarzania i gromadzenia informacji. „Ponadto zapewnił scentralizowaną bazę, która pozwoliła na prezentację standaryzowanych danych
oraz dała dostęp do aktualnych wiadomości w czasie rzeczywistym. Wspólna baza danych, gromadząca rzetelne informacje, usprawniła proces zarządzania, a także zmniejszyła czas pracy spedytorów. Przedsiębiorstwo uzyskało: lepszą jakość danych, możliwość szybszego raportowania, łatwość i szybkość odnalezienia potrzebnej informacji.
Implementacja systemu ERP zakończyła się sukcesem, co potwierdziło zasadność stosowania tego typu narzędzi […] w tym firmach logistycznych” [więcej: Galińska, Kopania 2016, s. 1334].

Podsumowanie
Zaprezentowane badania i wynikające z nich wnioski wydają się potwierdzać celowość
wykorzystania i wdrożenia systemu klasy ERP w centrach logistycznych.
Wykorzystanie systemów informatycznych w centrach logistycznych przyczynia się
do tworzenia nowej jakości działań zarówno w nich samych, jak i we współpracy z innymi przedsiębiorstwami.
Wdrożenie systemu ERP w centrach logistycznych stanowi podstawę ich funkcjonowania i rozwoju. Jednakże wdrażanie tego systemu wymaga przygotowania oraz zaangażowania głównie specjalistycznej wiedzy pracowników, bardzo dużej ilości środków
finansowych oraz zasobów materiałowych.
Zastosowanie e-technologii zapewnia prawidłowy przepływ dóbr i usług w całym
łańcuchu dostaw, a centra logistyczne odgrywają istotną rolę w łańcuchu, w którym
wdraża się najnowsze technologie informatyczne.
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Ankietowani mogli udzielić tu więcej niż jedną odpowiedź.

Wykorzystanie systemu ERP w centrach logistycznych

System ERP w przyszłości dokona wielkich zmian w sposobach przetwarzania i integrowania informacji oraz efektywnej obsługi finalnego klienta łańcucha dostaw.
Obecnie system ERP jest nieodłącznym elementem działalności centrów logistycznych sprawnie funkcjonujących w otoczeniu ekonomiczno-rynkowym.
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Abstract: This article presents the way enterprises attempt to foster the development of inter-organizational cooperation, especially through the use of soft management including,
among other things, intellectual capital and becoming agile. The thesis of article is: The development of inter-organizational cooperation fosters the creation and development of
agile enterprises. The task of article is: The one of ways of meeting the requirements of contemporary times is to implement the agile concept in which fundamental role plays intellectual capital and others soft management components.
The article analyses the research in 231 enterprises operating in Podkarpackie Voivodeship
in Poland. The questionnaire includes questions concerning inter-organizational cooperation between the surveyed companies and questions concerning the agile problems.
In the course of research and after completion new phenomena had been discovered which
the author decided to analyze and describe in the light of postpostmodernism.
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Wstęp
Współczesne burzliwe otoczenie przedsiębiorstw stawia przed nimi coraz to nowe wyzwania sprostania konkurencji, utrzymania pozycji na rynku, zapewnienia na pożądanym poziomie zbytu wytwarzanych towarów i usług. Zadania te wymagają stałej modernizacji techniki i technologii, usprawnienia procesów, umiejętności znalezienia się w otoczeniu. Jednym z narzędzi pomocnych w sprostaniu tym wyzwaniom jest ukształtowanie zwinności [Olesiński, Rzepka, Olak 2017, ss. 7–6; Kidd 1994, ss. 2–14]. Zwinność to
zdolność przedsiębiorstwa do szybkiej reakcji, przystosowania się do nowych warunków
w odpowiedzi na ciągłe i nieprzewidywalne zmiany konkurencyjnych rynków. Udana
i szybka reakcja zakłada dostosowanie przez zwinne przedsiębiorstwo wszystkich swoich komponentów, takich jak: cele przedsiębiorstwa, technologia oraz ludzie, do nieoczekiwanych zmian.
Celem artykułu jest wskazanie możliwości równoczesnego wprowadzania w przedsiębiorstwie zarządzania zwinnego i międzyorganizacyjnego [Olesiński 2010]. Przeprowadzone badania empiryczne [Rzepka, Olak 2017] wskazują, że licząca się część otwartych na innowacje przedsiębiorstw współpracuje z innymi organizacjami w środowisku
i skłonna jest wdrażać procedury zwinności u siebie w przedsiębiorstwie.
Wydaje się, że funkcjonowanie organizacji w środowisku organizacji współpracujących ułatwia wdrożenie i stosowanie zachowań i rozwiązań właściwych dla zwinnych
przedsiębiorstw.
Tezą artykułu jest wykazanie możliwości paralelności aplikacji, tak procedur właściwych dla organizacji współpracujących (klastry, sieci międzyorganizacyjne), jak i w tym
samym czasie procedur typowych dla zwinnych przedsiębiorstw.
Procedura wyjaśniania występowania powyższych zależności będzie przeprowadzona według nowatorskiej koncepcji postpostmodernizmu, opisanej w pracy F. Lalouxa Pracować inaczej [Laloux 2015].

Uwarunkowania współpracy międzyorganizacyjnej
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Ważnym zjawiskiem, wpływającym na funkcjonowanie współczesnych organizacji
i przedsiębiorstw, jest współpraca międzyorganizacyjna. Ułatwia ona wzrost kreatywności i innowacyjności organizacji i przedsiębiorstw dzięki przepływowi danych, informacji,
wiedzy, ale też poprzez kreowanie kapitału społecznego, relacyjnego, co zwiększa kapitał wewnątrzorganizacyjny.
Zgodnie z koncepcją K. Wilber i J. Wade [Wilber 2000; Wade 1996] organizacja jest
fenomenem kształtowanym przez ludzi w procesie ich działania i refleksji związanych
z działaniem (czynniki subiektywne), uzupełnianym w procesie percepcji przez ludzi
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bodźców zewnętrznych, jak i obserwację zachowań innych ludzi, kształtującą się w toku
działania ludzi i ich współpracy (czynniki obiektywne).
Rysunek 1. Model zależności czynników wyjaśniania w post-postmodernizmie

Indywidualna
perspektywa

Zbiorowa
perspektywa

Wewnętrzna
perspektywa

Zewnętrzna
perspektywa

Przekonania
i sposoby
myślenia ludzi

Zachowanie
ludzi

Kultura
organizacyjna

Systemy
organizacyjne
(struktury, procesy,
praktyki)

Źródło: F. Laloux, Pracować inaczej, Studio Emka, Warszawa 2015, s. 272.

Na rysunku 1 ujęta jest perspektywa wewnętrzna, uwzględniająca „przekonania i sposoby myślenia ludzi” (indywidualna perspektywa) oraz „kultura organizacyjna” (zbiorowa perspektywa) [Laloux 2015, s. 272]. Ta część rysunku ściśle związana jest
z postmodernistyczną ideą narracji podmiotu. Ludzkie myślenie jest takie, jakie jest, należy je poznać i stosownie do wniosków próbować kreować kulturę organizacji. Generalnie jest ona obecnie odmienna od tej z początku XX wieku, właściwej dla powstających
wówczas dużych przedsiębiorstw przemysłowych.
W toku rozwoju gospodarki XX wieku zwrócono uwagę na rolę i znaczenie kreatywności pracownika, a także jego inicjatywności i przedsiębiorczości. Stąd skonstatowano, że lepsze są struktury zdecentralizowane, płaskie, a nie scentralizowane, wertykalne, hierarchiczne. Koncepcja decentralizacji, począwszy od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, z wolna rozwija się paralelnie do rozwoju postmodernizmu. Termin postmodernizm odnoszę do koncepcji zapoczątkowanych w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, a opisanych w roku 1979 przez J.F. Lyotarda, w pracy Koncepcja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy. Koncepcję postmodernizmu upowszechniał w Polsce Z. Bauman [Bauman 1995].

181

Zbigniew Olesiński

F. Laloux, stosownie do prac K. Wilbera, uważa, że celowe jest dokonanie pewnej korekty postmodernizmu, w pewnym sensie ku koncepcjom neopozytywistycznym [Popper 1993; Kuhn 1968]. Korektę tę określa się postpostmodernizmem. Jej wyrazem jest
prawa część rysunku 1., gdzie wskazane są zewnętrzne uwarunkowania organizacji, jak
zachowania grup ludzi, badane przez socjologię czy oddziaływanie systemów organizacyjnych badanych przez naukę organizacji i zarządzania.
Model przedstawiony na rysunku 1. odpowiada nowemu typowi organizacji, która
pojawiła się u zarania XXI wieku, a którą F. Laloux nazwał turkusową. Przewiduje się, że
w najbliższym czasie takie organizacje będą stanowiły kilka, kilkanaście procent ogółu
organizacji. Obecnie takie rozwiązania są stosowane w firmie Google, Procter&Gamble,
3 M, Morning Star czy Zappos.
Wydaje się, że owa turkusowa organizacja, której zasady funkcjonowania wynikają
z post-postmodernizmu, jest w naturalny sposób predestynowana do współpracy międzyorganizacyjnej. Organizacje te mają zarządzanie o charakterze procesowym i o charakterze samozarządzania (holacracy) i w naturalny sposób sprzyjają rozwojowi współpracy międzyorganizacyjnej, co z kolei umacnia tendencje do czerpania korzyści z outsourcingu i benchmarkingu.
Stosownie do powyższego podziału, dane uzyskane z analizy odpowiedzi w kwestionariuszach mają charakter danych neopozytywistycznych, podobnie dane case study, a treści uzyskane w toku wywiadów z respondentami mają charakter postmodernistyczny (subiektywny, interpretatywny) [Kożmiński, Latusek-Jurczak 2011, s. 31, Hatch,
Cunlife 2006].
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Pojęcie zwinności wykształciło się w dziedzinie produkcji [Agile 1991], jednak szybko zaczęto odnosić jego założenia również do innych funkcji przedsiębiorstwa, co skutkowało
powstaniem terminu „zwinne przedsiębiorstwo”.
Obok cytowanego P.T. Kidda do pionierów formułowania koncepcji „zwinnego
przedsiębiorstwa” należy zaliczyć takich badaczy, jak: S.L. Goldman, R.N. Nagel, K. Preiss[ Goldman, Nagel, Preiss 1995, ss. 34–42] czy Y.Y. Yusuf, M. Sarhadi, A. Gunasekaran
[Yusuf, Sarhadi, Gunasekaran 1999].
A. Olak w cytowanej już monografii Zarządzanie międzyorganizacyjne w zwinnych
przedsiębiorstwach [Olesiński, Rzepka, Olak 2017, s. 46] eksponuje rozumienie zwinności jako asymilację zarządzania jakością (TQM) produkcji z dostawą na czas (JIT) oraz metodą produkcji odchudzonej (lean production). Z kolei sam fenomen „zwinnego przedsiębiorstwa” koreluje z takimi zagadnieniami, jak networking, reengineering, high-performance, just-in time, organizacje modularne, przedsiębiorstwa wirtualne i inne [Ole-
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siński, Rzepka, Olak 2017, s. 45]. Stwarza to przesłanki postrzegania fenomenu zwinności jako swego rodzaju integracyjnego narzędzia eksperckiego, coraz szerzej stosowanego w praktyce, co prowadzi do korzystnych zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw.
Zwinność przedsiębiorstw spotkała się z zainteresowaniem polskich badaczy, np. S.
Trzcielińskiego [Trzcieliński 2011] czy M.K. Sajdaka [Sajdak 2013].
A. Olak, odnosząc się do ustaleń H. Sharifi i Z. Zhanga [Sharifi, Zhang 2001, ss. 772–
794] na temat głównych cech zwinności, wskazuje na: szybkość reakcji (responsywność)
jako zdolność do zidentyfikowania zmian i zareagowania na nie w sposób szybki. Następnie podkreśla rolę kompetencji jako szerokiego zestawu umiejętności, rekonfigurowania dostępnych zasobów oraz zdolność inicjowania i modyfikowania niezbędnych
przedsięwzięć. Elastyczność z kolei to zdolność do przetwarzania różnych produktów,
oceny adekwatności zasobów, zdolność ich pozyskania z otoczenia oraz szybkość (wykonywanie zadań i czynności w jak najkrótszym czasie) (por. tabela 1).
Tabela 1. Zdolności zwinności

Źródło: [Sharifi, Zhang 2001, ss. 772–794].
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Badania empiryczne
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W okresie od października 2016 do stycznia 2017 dr A. Rzepka i dr A. Olak [Rzepka, Olak
2017] zaproponowali udział w badaniach 231 przedsiębiorstwom stowarzyszonym
i działającym w regionalnej organizacji przedsiębiorstw. Badania przeprowadzono metodą kwestionariusza ankiety i wywiadu oraz case study. Wybór przedsiębiorstw był
zdeterminowany możliwością dostępu do danych. Respondentami byli członkowie kierownictwa i osoby zarządzające w poszczególnych organizacjach. 65,8% badanych firm
funkcjonuje więcej niż 8 lat, 16,3% – 4–7 lat, 14,4% – 1–3 lat, 3,5% – krócej niż rok. 29,7%
badanych przedsiębiorstw zajmuje się produkcją przemysłową, 28,2% –handlem, 32,7%
– usługami, 9,4% – innymi (oświata, administracja, ubezpieczenia, służba zdrowia). 50%
firm miało zasięg lokalny, w skali regionu (województwa) działało 28,7%, 16,3% prowadziło działalność na rynku europejskim, a 4,5% – w skali globalnej; stopień umiędzynarodowienia był więc znaczny. 44,6% badanych przedsiębiorstw miało formę prawną – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 12,4% – spółka cywilna, 6–4% – spółka jawna, 3,5% spółka komandytowa, 15,3% spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
6,4% – spółka akcyjna, a 9,4% miała inna formę prawną.
Jeśli idzie o liczbę zatrudnionych pracowników, to 24,3% badanych organizacji zatrudnia do 9 pracowników, czyli są to mikroprzedsiębiorstwa, 48,0% – małe przedsiębiorstwa, 14,4% – średnie przedsiębiorstwa i 13,4% – zatrudniają powyżej 250 pracowników, czyli są to duże przedsiębiorstwa.
21,8% respondentów ocenia sytuację firmy jako bardzo dobrą, 59,9% – dobrą, tylko
2,5% respondentów ocenia sytuację swojej firmy jako złą, a 0,5% jako bardzo złą, 15,3%
nie potrafiło ocenić tej sytuacji.
Wśród respondentów 23,8% miało mniej niż 25 lat, 32,2% liczyło od 26 do 35 lat,
29,2% – 36–45 lat, a 14,9% miało powyżej 45 lat.
Jeśli idzie o staż pracy to na aktualnym stanowisku pracowało do 5 lat – 47 %, od 6–10
lat – 27,7%, 11–15 lat – 8,4%, 7,4% od 16 – 20 lat, a powyżej 20 lat – 9,4%.
Jak wynika z powyższych danych, wśród badanych firm dominują usługowe (60,9%),
w tym handel – 28,2% i inne usługi 32,7%.
Znaczna część badanych prowadzi własną działalność gospodarczą – 44,6%, najwięcej badanych firm (48,0%) zatrudnia od 10–49 osób (małe przedsiębiorstwa).
Na ogół firmy mają dobrą i bardzo dobrą, zdaniem respondentów, sytuację finansową – 81,7%. Respondenci na ogół są ludźmi młodymi – do 35 lat – 61%, posiadającymi
kilkuletni staż pracy – 74%.
Powyższe dane pozwalają scharakteryzować respondentów jako kreatywną, dynamiczną grupę osób, stale poszukującą nowych wyzwań i dążącą do poprawy, tak swojej
osobistej pozycji, jak i pozycji badanych przedsiębiorstw.
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Pytania kwestionariusza miały charakter ogólny, jak pytanie o zdolność do dostosowania się do wymogów nowego sprzętu. Uzyskano 202 odpowiedzi; 49,2% osób wskazało, że dostosuje się łatwo, 28,2% bardzo łatwo, a pozostali doświadczają trudności
z dostosowaniem się.
Na pytanie o dostosowanie się do pracy z zespołem praktykującym inne metody
pracy – 53,5%, wskazało łatwość, bardzo łatwo – 19,8%, pozostali określili swoje przystosowanie do wskazanych warunków jako trudne.
Odpowiadając na pytanie o jednoczesną pracę nad kilkoma projektami, 47,5% określiło to zadanie jako łatwe, bardzo łatwe – 10,9%, pozostali ocenili je jako trudne. Jak wynika z powyższego, 60–70% respondentów uważa konieczność podjęcia nowych wyzwań za łatwą i bardzo łatwą, a trudną – 30–40%.
Badanie udzieliło odpowiedzi na temat zdolności pracowników do adaptacji w warunkach tworzenia zwinnego przedsiębiorstwa, bez rozstrzygnięcia kwestii, czy respondenci zetknęli się z problemem zwinności i co sądzą na jego temat.

Współpraca międzyorganizacyjna
W toku tych samych badań zapytano respondentów o wiedzę z zakresu współpracy ich
firmy z innymi organizacjami i instytucjami w celu wymiany wiedzy i informacji. Znacząca grupa (por. kolumna 1. tabeli 1.) odpowiedziała, że nigdy ich firma nie nawiązywała współpracy w celu wymiany wiedzy i informacji z innymi organizacjami – najwięcej,
bo 78,2% wskazało, że ich firma nie kontaktowała się z żadną agencją rządową, 56,9%
– urzędem wojewódzkim, 67,3% ośrodkiem naukowym. Ale z drugiej strony tylko 24,8%
stwierdziło, że ich firma nigdy nie kontaktowała się z inną firmą, 24,7% – firmą doradczą,
a odpowiednio 36,1% oraz 40,1% – nigdy nie kontaktowała się z urzędem gminy i urzędem powiatowym.
Tabela 2. Wiedza pracowników o współpracy ich firmy z innymi organizacjami i instytucjami w celu wymiany wiedzy i informacji
(N= 202, dane w %)
Częstotliwość kontaktu
Rodzaj organizacji
Przedsiębiorstwo
Firma doradcza

Nigdy
1

Raz na kilka lat
2

Kilka razy
w roku
3

Kilka razy
w kwartale

Kilka razy
w m-cu
4

Kilka razy
w tygodniu
5

Raz
w tygodniu
P

24,8

5,4

21,8

12,9

15,3

3,9

5,9

24,7

5,4

27,7

11,4

13,4

4,5

3,0
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Ośrodek naukowy
Gmina

67,3

4,0

15,3

5,9

5,0

1,5

1,0

36,1

7,9

19,8

10,9

11,4

9,9

4,0

Powiat

40,1

10,9

21,8

12,4

6,9

5,0

3,0

Województwo
Agencja rządowa

56,9

11,9

18,8

5,0

3,5

2,5

1,5

78,2

6,4

2,5

2,0

0,5

Źródło: [Rzepka, Olak 2017].

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że 44,6% firm miało formę prawną – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza, a 50,5% działało w skali lokalnej, to można wysnuć
wniosek, że siłą powyższych faktów, zainteresowanie współpracą międzyorganizacyjną nie jest największe.
Jeśli zaś weźmiemy pod uwagę, że 73,2% respondentów potwierdziło współpracę z innymi przedsiębiorstwami, 73,3% firmami doradczymi, 63,9% z władzami gminy,
a 59,9% z władzami powiatu, to otrzymujemy zupełnie inny obraz.
Opublikowane wyniki badań nie wskazują jednoznacznie na korelację zwinności
i współpracy międzyorganizacyjnej, ani na korelację wielkości przedsiębiorstwa i zwinności oraz współpracy międzyorganizacyjnej.
Można jednak zaryzykować przypuszczenie, że współpracują firmy bardziej otwarte,
kreatywne, dynamiczne, a raczej większe niż mniejsze, prowadzące działalność w szerszej skali niż lokalnej i stąd te firmy są bardziej nastawione na rozwój zwinności.
Interesujących danych dostarcza tabela 2, wskazująca, że badane przedsiębiorstwa
współpracują przeciętnie z 4,14 przedsiębiorstwami.
Ponieważ tylko 75% przedsiębiorstw współpracuje, daje to znacznie wyższą liczbę
– średnio ponad 5 przedsiębiorstw, co pozwala przypuszczać, że niektóre z badanych
przedsiębiorstw współpracuje nawet z kilkunastoma przedsiębiorstwami.
Tabela 3. Liczba organizacji/ instytucji, z którymi współpracują badane przedsiębiorstwa 		
Średnia liczba współpracujących organizacji
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Przedsiębiorstwa

4,14

Firmy doradcze

1,94

Ośrodki naukowe

1,88

Agencje rządowe

1,84

Źródło: [Rzepka, Olak 2017].
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W przypadku ośrodków naukowych i agencji rządowych okazuje się, że 1/5 współpracujących przedsiębiorstw współdziała z kilkoma ośrodkami naukowymi i kilkoma
agencjami rządowymi, 15,8% – 64,6% pracowników nawiązuje takie relacje.
Tabela 4. Sposobność pracowników, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, poza wymogiem konieczności, do utrzymywania relacji z pracownikami innych
organizacji/ instytucji (N = 202, dane w %)
Nigdy

Raz na
kilka lat

Kilka razy
w roku

Kilka razy
w m-cu

18,8

Kilka razy
w kwartale
13,4

Raz w tygodniu

12,4

Kilka razy
w tygodniu
7,4

Przedsiębiorstwo

35,6

6,4

Firma doradcza
Ośrodek naukowy
Gmina

57,9

6,9

16,8

8,9

5,0

2,5

2,0

67,8

6,9

10,4

7,9

5,0

1,0

1,0

48,5

8,9

17,3

10,9

8,9

2,0

3,5

Powiat

57,9

8,4

13,9

10,4

5,4

2,0

2,0

Województwo

68,8

9,9

13,4

3,5

2,5

0,5

1,5

Agencja rządowa

84,2

6,4

4,0

4,0

1,0

1,0

0,5

5,9

Źródło: [Rzepka, Olak 2017].

Na podstawie analizy powyższych danych można stwierdzić, że część pracowników
w pewnym zakresie współpracuje z innymi organizacjami. Wydaje się uprawnione przypuszczenie, że bardziej otwarci na kontakty zewnętrzne pracownicy są bardziej skłonni
do wdrażania procedur zwinności, zainteresowani są kreatywnością i innowacyjnością.

Podsumowanie
Jeśli wyodrębniliśmy spośród badanych 200 przedsiębiorstw ok. 40 współpracujących
i wdrażających koncepcję zwinności, to być może z pewną przesadą możemy powiedzieć, że jest to grupa przedsiębiorstw typowych dla epoki poprzemysłowej, z tendencją
do podążania ku koncepcji „turkusowych przedsiębiorstw”.
Należy przypuszczać, że skłonność do współpracy mają firmy bardziej otwarte, kreatywne, dynamiczne, raczej większe niż mniejsze, prowadzące działalność w szerszej
skali niż lokalna, co prowadzi do rozwoju zwinności.
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Tendencje do współpracy z ośrodkami naukowymi i agencjami rządowymi przejawia
ok. 20% współpracujących przedsiębiorstw. Wydaje się, że jest to ta grupa, która w najbliższym czasie świadomie bądź intuicyjnie będzie dążyć do rozwoju współpracy międzyorganizacyjnej i rozwoju samozarządzania ku koncepcjom turkusowej organizacji.
Interesująco wypada porównanie upowszechnienia koncepcji turkusowej organizacji i skłonność przedsiębiorstw do wprowadzenia procedur zwinności i współpracy międzyorganizacyjnej. K. Wilber [Wilber 2015, s. 397] wskazuje, że na etapie organizacji postmodernistycznej znajduje się obecnie około 20% ogółu organizacji w krajach rozwiniętych (zielona organizacja), 30–40% to organizacje epoki przemysłowej (oranż), pozostałe noasą znamiona organizacji jeszcze przedindustrialnych (bursztyn). Analiza odpowiedzi w przytoczonej ankiecie zdaje się potwierdzać tę prawidłowość, ponadto 20% ogółu organizacji (zielone) podąża ku turkusowi.
Przedstawiony na rysunku 1. model zależności czynników wyjaśniania w postpostmodernizmie wskazuje na priorytetowe w czasach współczesnych znaczenie „kultury
organizacyjnej” [Laloux 2015, ss. 272–273]. Znaczenie to wynika z istotnej roli we współczesnym zarządzaniu czynników wolicjonalnych, kreatywnych. Istotą postpostmodernizmu jest zwrócenie uwagi na dążenie do swobody wyborów przez ludzi w ogóle, a przez
pracowników w szczególności. Chcą oni czuć się dobrze w zespole, w którym pracują,
a więc oczekują akceptacji dla swoich postaw i oczekiwań. Stąd w wypadku inwestycji
zagranicznych inwestor musi się liczyć z określonymi predyspozycjami potencjalnych
pracowników, ale także w rodzinnym kraju. wdrażając określone rozwiązania, przedsiębiorca musi się liczyć z określonymi reakcjami pracowników.
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Identyfikacja determinantów wpływających na rozwój
e-commerce w branży telekomunikacyjnej
Identification of Determinants Influencing the Development of
E-commerce in the Telecommunications Industry

Abstract: The saturation of the telecommunications industry can significantly affect the
dynamics of development in the near future, but today’s market is a very competitive area.
Companies trying to attract new customers and retain active customers are offering more
and more promotional offers and implementing innovative solutions that will improve service quality. One of the solutions is to prepare and market a professional e-commerce offer, following the expectations of customers. The purpose of the study was to identify elements influencing the development of the Internet commerce sector in the telecommunications industry. The survey, conducted in collaboration with the Faculty of Organization
and Management of the Technical University of Lodz with Opiniac company, is a group of
24 800 Polish Internet users at the turn of May and June 2016 (4201 recently purchased products from the telecommunication industry on the Internet). The results show that the main
determinants motivating potential customers to shop online in the telecommunications industry are: no need to leave the house during the purchase process and lower prices. Analysis of the results showed lack or existence of weak correlations between the analyzed determinants and the demographic and social characteristics of the respondents. By contrast,
among those who have not purchased telecom products recently, only 12% of respondents
will choose the e-commerce in the future.
Key words: e-commerce, clothing products, clothing industry, customers opinion, consumer behavior

Grzegorz Szymański

Wstęp
Telekomunikacja jest elementarnym sektorem infrastruktury technicznej, determinuje
w sposób bezpośredni rozwój i konkurencyjność gospodarki, zaś branża telekomunikacyjna to jedna z bardziej turbulentnych i konkurencyjnych gałęzi, w której powstaje wiele nowych wirtualnych operatorów, „walczących” o klienta, stale szukających możliwości
wygenerowania dodatkowych zysków, przy jednoczesnej redukcji kosztów. Wśród elementarnych usług branży należy wyróżnić: usługi w telefonii stacjonarnej lub komórkowej, usługi stacjonarnego lub mobilnego dostępu do Internetu oraz dostępu do telewizji. Klienci instytucjonalni najczęściej korzystają z usług telefonii komórkowej (97%),
rzadziej z Internetu (80%), widoczny jest ciągły spadek zainteresowania telefonią stacjonarną (30%). Dynamicznie zwiększająca się liczba urządzeń mobilnych oraz rejestrowanych kart SIM w Polsce potwierdza dużą konkurencyjność branży, mimo jej powolnej saturacji. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja elementów wpływających na
rozwój sektora handlu internetowego w branży telekomunikacyjnej. Aby osiągnąć postawiony cel, sformułowano następujące pytania badawcze: Które z podstawowych zalet e-commerce stanowią najważniejsze determinanty dla klientów przy wyborze tego kanału w analizowanej branży? oraz Jakie cechy społeczno-demograficzne klientów mają istotne
znaczenie dla oceny poszczególnych zalet e-commerce?

E-commerce na rynku telekomunikacyjnym w Polsce
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Trendy rozwojowe rynku telekomunikacyjnego w Polsce zmieniły się w 2015 roku, kiedy
po dwóch latach spadków wartości przychodu rynku odnotowano wzrost, powracając
do wartości z 2013 roku, z przychodami rzędu 45,8 mld zł. Być może wpłynęła na to wdrożona zmiana modelu biznesowego dystrybucji sprzętu do użytkowników. Po obiecującym kolejnym 2016 roku przewiduje się, iż wzrostowy trend będzie utrzymywał się do
2023 roku, na skutek pojawienia się nowych wysokiej jakości technologii oraz zwiększenia penetracji dostępu szerokopasmowego w gospodarstwach domowych o 20% [Audytel 2016, s. 4]. Na całkowitą wartość rynku telekomunikacyjnego składają się takie usługi, jak: płatna telewizja, transmisja danych, stacjonarny dostęp do Internetu, telefonia komórkowa oraz telefonia stacjonarna. Największy udział przypada telefonii komórkowej
(ok. 42%), następnie płatnej telewizji (ok. 19%) i stacjonarnemu dostępowi do Internetu (15%). Przytoczone dane wynikają z faktu, iż współcześnie z dostępu do Internetu korzysta 69% Polaków w wieku 15 lat i więcej, najczęściej w domu (96%), rzadziej w pracy
(35%). Ponadto większość internautów korzysta z Internetu codziennie (52%) lub kilka
razy w tygodniu (14%) [UKE 2015, s. 14]. W 2016 roku było ponad 32 mln aktywnych kart
SIM w ofertach abonamentowych (59% rynku), o 3,1 mln więcej niż w roku poprzednim.

Identyfikacja determinantów wpływających na rozwój e-commerce w branży
telekomunikacyjnej

W 2016 roku na 100 mieszkańców przypadało 142,4 abonentów lub użytkowników numeru komórkowego (tzw. wskaźnik penetracji – 142,4%) [Telepolis 2016]. Mimo że przewidywania zatrzymania rozwoju usług telekomunikacyjnych w Polsce wskazywały na
punkt 100% penetracji [Zieliński 2006, s. 8], to mimo znaczącego zmniejszenia się dynamiki wciąż obserwujemy progres. Na koniec 2016 roku w Polsce usługę telefonii ruchomej świadczyło 29 operatorów – 5 operatorów MNO (Mobile Network Operator) oraz 24
operatorów MVNO (Mobile Virtual Network Operator). MNO to przedsiębiorca telekomunikacyjny oferujący klientom usługi związane z telefonią komórkową na bazie własnej
infrastruktury telekomunikacyjnej, zaś MVNO jest podmiotem gospodarczym oferujący
usługi związane z telefonia komórkową na bazie infrastruktury telekomunikacyjnej należącej do innego operatora telekomunikacyjnego. Do operatorów MNO w Polsce zaliczyć
należy: Orange Polska S.A., Polkomtel Sp, z o.o. (Plus), T-Mobile Polska S.A., P4 Sp. z o.o.
(Play) oraz Aero 2 Sp. z o.o. [Maziarz 2015, s. 35]. W ostatnim roku po raz pierwszy przychody z usług abonamentowych były wyższe niż w przypadku usług na kartę (56,8% do
43,2%), co prawdopodobnie wynika z wprowadzenia konieczności rejestracji kart prepaid. Dalszy rozwój i popularyzacja usługi telefonii komórkowej potwierdza także tendencja wzrostu intensywności wykorzystania, czyli długości i częstości rozmów. W 2016 roku
użytkownicy rozmawiali przez łącznie 97,3 mld minut, co w przeliczeniu na jedną osobę
daje 166 minut rocznie, zatem powyżej średniej unijnej wynoszącej 154 minut w ciągu
roku. Zmniejszająca się dynamika wzrostu rynku telekomunikacyjnego, zarówno w Polsce, jak i na świecie, wynika z globalnej tendencji obniżania się marży na produktach oraz
saturacji rynków.
Konsumenci na rynku usług telekomunikacyjnych są przeważnie racjonalnymi jednostkami. Według badania Urzędu Komunikacji Elektronicznej [UKE 2016] najpopularniejszą usługą w branży była telefonia komórkowa, z której korzystało ponad 98% ankietowanych, następnie Internet (85,1%) oraz telefonia stacjonarna (35,8%). Operatorem z największą liczbą klientów instytucjonalnych był Orange (32,5%), następnie Plus
(25,5%), Play (21,9%) oraz T-mobile (19,4%). Konsumenci są „przywiązani” do swoich numerów telefonów, o czym świadczy fakt, że 81,2% osób zmieniających operatora w ostatnim roku zatrzymało swój numer. Konsumenci są raczej zadowoleni z jakości świadczonych usług, zwłaszcza z oferowanych atrakcyjnych promocji i rabatów (28% zdecydowanie zadowolonych oraz 53,3% raczej zadowolonych), zasięgu Internetu (29,4% i 37,8%)
i jakości obsługi przez Internet/aplikację mobilną (22,7% i 40,9%), w odrobinę mniejszym
stopniu z jakości obsługi przez infolinię (19,9% i 32,4%). Z usług telefonii stacjonarnej korzysta 16,9% polskiego społeczeństwa, w tym aż 51,8% wyłącznie z przyzwyczajenia.
Bardzo pozytywnie została także oceniona całość funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego w Polsce, najwyższą ocenę uzyskał aspekt dostępu i możliwości wyboru różnorodnych operatorów i usług (83% zadowolonych konsumentów), zakres oferowanych
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na rynku usług i dopasowanie do klienta (82%), jakość oferowanych usług (82%). Zaś
najmniej pozytywnych ocen uzyskały czynniki: skuteczność reklamacji, rozpatrywanie
skarg (64%), zrozumiałość i prostota procedur (73%) oraz ceny usług (74%), lecz nawet
w tych obszarach liczba zadowolonych klientów przekraczała 70%.
Permanentny i dynamiczny rozwój współczesnego handlu internetowego jest związany z kluczowymi zaletami: dostępnością 24h, możliwością zakupu na odległość i porównania ofert, łatwością zakupu, atrakcyjniejszymi cenami oraz dostępem do opinii
konsumentów [Gemius 2015, s. 35]. Prowadzenie internetowej działalności handlowej
wymaga opracowania modelu e-biznesowego firmy, który powinien uwzględniać dotychczasowe założenia, cele i misję, a także czynniki społeczne, gospodarcze, jak i oczekiwania klientów. Funkcjonujące modele bezustannie się zmieniają, próbując nadążyć
za turbulentnymi zmianami sektora e-commerce. Początkowo stosowana była koncepcja brick-and-mortar, charakteryzująca tradycyjną formę sprzedaży, uwzględniającą bezpośredni kontakt sprzedawcy i klienta. Drugi model click-and-mortar, który wydaje się
często wykorzystywany przez współczesne przedsiębiorstwa branży telekomunikacyjnej, obejmuje zarówno tradycyjną, jak i elektroniczną formę sprzedaży, przeważnie ecommerce uzupełnia i wspomaga działalność tradycyjną. Ostatni pure-play-model to
model typowo internetowy wykorzystywany przez firmy, które nie stosowały wcześniej
modelu tradycyjnego typowego dla społeczeństwa industrialnego [Afuah, Tucci 2003,
ss. 24–29]. W modelu brick-and-mortar klient zawiera transakcję handlową bezpośrednio ze sprzedawcą, co w przypadku branży telekomunikacyjnej, może być zaletą, z uwagi na możliwość uzyskania porady lub informacji dotyczących szczegółów umowy, które w modelu pure-play-model klient musi samodzielnie znaleźć. Współcześnie, aby spełnić oczekiwania klienta na płaszczyźnie komunikacji, firmy wdrażają możliwość bezpośredniego internetowego kontaktu z konsultantem, najczęściej poprzez aplikacje mobilne lub komunikatory online.
Internet stał się katalizatorem zmian globalizacyjnych oraz nowoczesnej gospodarki.
E-handel współcześnie znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju, permanentnie wzrasta liczba internautów oraz e-klientów. Przedsiębiorstwa, chcące być konkurencyjne na
rynku, muszą sprostać wymaganiom społeczeństwa oraz podążać za kreowanymi trendami. Branża usług telekomunikacyjnych zmienia się, podążając za kształtującą się rzeczywistością społeczeństwa informacyjnego. Eskalacja e-commerce oraz wzrost konkurencyjności tego sektora kreuje wśród przedsiębiorców postawy prokonsumenckie oraz
innowacyjne, których zadaniem jest podążanie za oczekiwaniami klientów oraz wyróżnienie się wśród ofert konkurencji. Konceptualnie handel internetowy charakteryzuje się
jako proces kupna i sprzedaży, wspierany przez urządzenia elektroniczne [Kotler, Amstrong, Saunders, Wong 2002, s. 1055]. Podobny opis można znaleźć w innych opracowaniach [Gregor, Stawiszyński 2002, s. 79; Szymański 2016, s. 196]. Dla branży telekomuni-
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kacyjnej e-commerce stał się naturalnym rozszerzeniem kanałów sprzedażowych, a podążając za oczekiwaniami klientów oraz oceną współczesnych zachowań konsumenckich, stanowi kluczowy element dalszego rozwoju branży.

Konsumenci branży telekomunikacyjnej w Internecie
Aby odpowiedzieć na postawione pytania badawcze, zaprojektowano badanie ankietowe, które zostało przeprowadzone we współpracy Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej z firmą Opiniac, w grupie 24 800 polskich użytkowników Internetu na
przełomie maja i czerwca 2016 roku, z czego 4201 dokonało w ostatnim czasie zakupu
produktów z branży telekomunikacyjnej w Internecie, a 4 482 w punkcie tradycyjnym
(tabela 1), pozostała grupa nie dokonała zakupu w analizowanej branży. Zastosowano
celowy wygodny dobór próby, dystrybuując kwestionariusz ankiety na popularnym informacyjnym portalu internetowym (Wirtualna Polska) oraz wielu portalach operatorów
branży telekomunikacyjnej. Dla populacji internautów w Polsce na poziomie 35% (ok. 12
250 000 osób) uzyskano poziom ufności równy 0,99 oraz błąd szacunku 0,03.
Tabela 1. Wybór kanału zakupowego w branży telekomunikacyjnej w podziale na
wiek respondentów
Zaleta

<18 lat

18–24
lat

25–33
lata

34–42
lata

43–55 lat

>55 lat

Ogółem

Nie

74%

77%

72%

68%

66%

63%

71%

Tak, w sklepie internetowym

10%

10%

14%

17%

18%

19%

14%

Tak, w sklepie
tradycyjnym

16%

13%

14%

14%

17%

19%

15%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania WOiZ PŁ oraz firmy Opiniac.

Analizując wyniki wyboru kanału zakupowego w zależności od wieku respondentów
(tabela 1.), można zauważyć wzrost liczby kupowanych produktów branży telekomunikacyjnej wraz z wiekiem respondentów. Osoby poniżej 18 roku życia stosunkowo rzadko
kupują produkty z analizowanej branży, co wynika z faktu braku samodzielności finansowej oraz braku możliwości podpisania osobistej umowy abonamentowej z operatorem. A obecnie (od 25 lipca 2016 roku) przez MSWiA został także nałożony obowiązek rejestrowania kart SIM prepaid, co wynika z uchwalonej przez sejm 10 czerwca 2016 roku
ustawy antyterrorystycznej, która zabrania operatorom komunikacyjnym świadczenia
usług, zanim nie potwierdzą tożsamości abonenta lub zgodności danych firmy w de-
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dykowanym rejestrze. Interesująca zależność, która wymagałaby przeprowadzenia bardziej pogłębionych badań, została zidentyfikowana w porównaniu wyników osób młodych (18–24 lata) z wynikami najstarszej badanej grupy wiekowej (powyżej 55 lat). Procentowy udział zakupów internetowych wśród osób młodych stanowi jedynie 10%, zaś
wśród seniorów otrzymano wynik aż 19%, co stanowi największy udział we wszystkich
badanych grupach wiekowych. Należy tutaj przypomnieć, iż respondentami są osoby
aktywnie korzystające z Internetu, gdyż kwestionariusz dystrybuowany był wyłącznie
w formie elektronicznej. Zapewne odpowiedzi wśród osób niebędących internautami
mogłyby znacznie odbiegać od prezentowanych.
Zadowolenie respondentów z zakupów ww. usług zostało zweryfikowane w odpowiedzi na pytanie dotyczące określenia prawdopodobieństwa, iż następnym razem
klient wybierze ten sam kanał zakupowy. Respondent miał możliwość wyboru odpowiedzi w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznaczało „wielce nieprawdopodobne”, zaś 10 „bardzo prawdopodobne”. W analizie wykorzystano wskaźnik NPS (Net Promoter Score). Na
podstawie uzyskanych odpowiedzi, respondentów podzielono na trzy grupy: krytyków
(osoby, które udzieliły odpowiedzi w przedziale od 0 do 3), pasywnych (odpowiadających w średnim przedziale oceny 4–5, czyli osób stosunkowo zadowolonych, ale mniej
skłonnych do powtórnych zakupów) oraz promotorów (oceny 6–10, osób, które zadeklarowały chęć dokonania ponownego zakupu przy wykorzystaniu tej samej formy). Wartość NPS stanowi różnicę procentów liczby promotorów i krytyków. Wśród osób, które zakupiły usługę z branży telekomunikacyjnej w Internecie, uzyskano wartość współczynnika NPS = 11%, przy 23% pasywnych klientów. Natomiast w tradycyjnym punkcie
sprzedaży NPS = 7%, przy 20% neutralnych opiniach. Uzyskane wyniki wskazują, iż eklienci są w niewielkim stopniu bardziej zadowoleni z całości procesu zakupowego niż
klienci tradycyjnych punktów.
Najważniejszą analizą z punktu widzenia postawionych pytań badawczych jest interpretacja odpowiedzi na pytanie: jakie zalety handlu internetowego są najistotniejsze w branży telekomunikacyjnej. Odpowiedzi analizowano w wielu płaszczyznach: wieku, płci, miejsca zamieszkania oraz wykształcenia respondentów w korespondencji do
wskazanych zalet.
Tabela 2. Determinanty zakupów online w branży telekomunikacyjnej w podziale na
płeć i wykształcenie
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Zaleta

kobiety

mężczyźni

podstawowe

średnie

wyższe

Brak konieczności wychodzenia z domu

66,30%

64,50%

64,70%

65,20%

66,90%

Inne przyczyny

4,50%

5,40%

1,20%

4,70%

4,56%
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Możliwość dostawy w wybrane miejsce

33,10%

33,90%

34,90%

34,90%

34,30%

Możliwość porównania cen
z konkurencją

50,80%

52,10%

51,87%

51,70%

53,60%

Możliwość rezygnacji w ciągu 14 dni

28,40%

32,10%

30,89%

29,90%

30,20%

Niższe ceny

62,40%

60,80%

63,90%

59,80%

58,70%

Opinie o usłudze

19,90%

21,10%

19,80%

23,60%

20,20%

Szczegółowe informacje
o usłudze

24,70%

23,90%

24,87%

25,00%

26,81%

parametry testów statystycznych

Chi-kwadrat = 4,044861
p = 0,774596; dp = 7

Chi-kwadrat = 31,115594
p = 0,005341; dp = 14,
wsp. V-Cramer = 0,041992

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania WOiZ PŁ oraz firmy Opiniac.

Największą zaletą zakupionych w Internecie usług telekomunikacyjnych jest zdecydowanie brak konieczności wychodzenia z domu (tabela 2) – tę odpowiedź wskazało
prawie 66% ankietowanych, na drugim miejscu znalazła się determinanta w postaci niższych cen. Co drugi ankietowany docenia prostą możliwość porównywania cen z konkurencją, wykorzystując popularne „porównywarki”, agregatory ofert promocyjnych lub
po prostu strony www poszczególnych operatorów. Na kolejnych miejscach w branży
telekomunikacyjnej znalazły się: możliwości dostawy w wybrane miejsce (34%) oraz rezygnacji z zakupu (29%). Rzadziej klienci zwracają uwagę na szczegółowe informacje
o usłudze (25%), które w szybszy sposób mogą uzyskać w salonie operatora oraz opinie innych użytkowników o ofercie (20%). Opinie są jednym z ważniejszych elementów
wpływających na wiarygodność sprzedawcy w sektorze e-commerce [Shoper 2017, s.
15], jednak w branży telekomunikacyjnej ten element charakteryzuje się znacznie mniejszą istotnością dla konsumentów. Do oceny istnienia zależności analizowanych zmiennych wykorzystano test Chi-kwadrat z przyjętym dla wszystkich przypadków poziomem
istotności równym 0,03. Zastosowany test statystyczny prowadzi do ustalenia prawdopodobieństwa słuszności hipotezy zerowej, sformułowanej w postaci: liczba wskazań
poszczególnych zalet nie zależy od płci respondenta. Hipoteza zerowa i alternatywna
tworzą parę hipotez dopełniających się, które uwzględniają wszystkie możliwości analizowanych parametrów [Aczel 2000, s. 266]. Analiza wyników testu Chi-kwadrat (tabela 2)
pozwala na odrzucenie hipotezy zerowej i przyjęcie wersji alternatywnej czyli słuszności stwierdzenia, iż popularność zalet e-commerce nie zależy od płci respondentów. Zidentyfikowana największa różnica (ponad 3 pp.) dotyczy determinanty w postaci możliwość rezygnacji w ciągu 14 dni, którą nieznacznie bardziej doceniają mężczyźni. Natomiast w przypadku korelacji pomiędzy zaletami e-commerce a wykształceniem respondentów, biorąc pod uwagę uzyskane wyniki (tabela 2.), należy przyjąć hipotezę zerową,
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jednak wartość siły zidentyfikowanej zależności, zbadana współczynnikiem V-Cramera,
jest nikła [Kaczmarska, Maciąg 2014, s. 81]. W tym przypadku można wnioskować, iż wraz
ze wzrostem wykształcenia zwiększa się liczba osób uważających cechę braku konieczności wychodzenia z domu za ważną. Osoby z podstawowym wykształceniem większą
wagę przywiązują do niskich cen w sektorze e-commerce niż pozostali respondenci.
Tabela 3. Determinanty zakupów online w branży telekomunikacyjnej w podziale na
wiek respondentów
zaleta

poniżej
18 lat

18–24
lat

25–33
lat

34–42 lat

43–55 lat

powyżej
55 lat

Brak konieczności wychodzenia z domu

66,54%

63,78%

64,95%

64,65%

65,53%

68,75%

Inne przyczyny

3,30%

4,65%

4,49%

4,75%

4,89%

6,56%

Możliwość dostawy
w wybrane miejsce

34,85%

34,86%

34,26%

34,12%

33,98%

31,50%

Możliwość porównania
cen z konkurencją

52,13%

51,67%

51,95%

51,38%

50,64%

48,95%

Możliwość rezygnacji
w ciągu 14 dni

30,84%

29,85%

30,17%

28,73%

28,84%

28,99%

Niższe ceny

58,96%

59,75%

60,78%

62,84%

62,24%

61,48%

Opinie o usłudze

22,63%

21,87%

20,18%

19,98%

20,61%

18,76%

Szczegółowe informacje o usłudze

25,64%

24,98%

25,98%

25,74%

23,74%

24,10%

parametry testów statystycznych

Chi kwadrat = 26,328971
p = 0,854381; dp = 35

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania WOiZ PŁ oraz firmy Opiniac.
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Analiza wyników testu Chi-kwadrat dla zmiennych w postaci zalet sektora ecommerce w branży telekomunikacyjnej oraz wieku respondentów wskazuje na brak
zależności pomiędzy nimi. Można jedynie wskazać drobne różnice, mniej osób starszych
(powyżej 55 lat) niż młodszych wskazuje możliwości: dostawy w wybrane miejsce oraz
porównania cen jako czynniki zwiększające chęć zakupu online. Natomiast dla najmłodszych respondentów niższe ceny są mniejszym motywatorem niż dla osób w wieku powyżej 25 lat.
W tabeli 4. zidentyfikowano korelację pomiędzy miejscem zamieszkania a determinantami preferencji zakupowych w Internecie, jednak niewielka wartość współczynnika
V-Cramera wskazuje na znikomą siłę tej zależności. Analizując uzyskane wyniki, widać, iż
na obszarach wiejskich bardziej doceniana jest zaleta w postaci braku konieczności wychodzenia z domu podczas zamawiania produktów oraz możliwość ich dostawy w wy-
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brane miejsce. Różnice te mogą wynikać z faktu braku w najbliższej okolicy salonów
operatorów telekomunikacyjnych, które umiejscowione są przeważnie w miastach. Natomiast w najbardziej zurbanizowanych obszarach więcej respondentów zauważa znaczenie dostępu do opinii innych użytkowników. Porównując wyniki wyłącznie z obszaru
wiejskiego oraz miast powyżej 500 tys. mieszkańców, można zauważyć drobne różnice
(ok. 3 pp.), wskazujące, iż więcej mieszkańców wsi niż miast docenia wszystkie zalety zakupów online w branży telekomunikacyjnej.
Tabela 4. Determinanty zakupów online w branży telekomunikacyjnej w podziale na
wielkość miejsca zamieszkania
zaleta

powyżej
500 tys.
mieszkańców

200–500
tys.
mieszkańców

100–199
tys.
mieszkańców

50–99 tys.
mieszkańców

20–49 tys.
mieszkańców

miasto
do 20 tys.
mieszkańców

wieś

Brak konieczności wychodzenia
z domu

66,55%

65,20%

63,71%

66,41%

60,45%

67,19%

69,78%

Inne przyczyny

2,68%

4,36%

4,49%

2,88%

3,99%

4,77%

7,98%

28,78%

31,65%

32,46%

32,35%

31,55%

32,98%

35,46%

50,48%

51,65%

52,29%

51,69%

51,71%

51,33%

53,40%

31,65%

32,18%

28,97%

29,84%

27,74%

30,07%

31,54%

Niższe ceny

58,98%

60,07%

60,64%

60,84%

61,74%

62,07%

62,44%

Opinie o usłudze

23,80%

20,98%

20,24%

19,71%

20,65%

19,75%

20,50%

24,29%

19,74%

25,96%

24,80%

23,60%

26,11%

26,26%

Możliwość dostawy w wybrane
miejsce
Możliwość porównania cen
z konkurencją
Możliwość rezygnacji w ciągu
14 dni

Szczegółowe informacje o usłudze
parametry testów statystycznych

Chi kwadrat = 67,293265
p = 0,007893; dp = 42
wsp. V-Cramer = 0,01734

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania WOiZ PŁ oraz firmy Opiniac.

Ostatnie analizowane wyniki dotyczyły pytania, które miało na celu identyfikację
perspektywy rozwoju sektora e-commerce w branży telekomunikacyjnej. Odpowiadali na nie jedynie respondenci, którzy w ostatnim czasie nie zakupili produktów z branży.
Na pytanie „Czy w przypadku dokonywania takiego zakupu w przyszłości, wybierze Pan/i…”, aż 53,5% ankietowanych nie jest zdecydowana na wykorzystany kanał zakupowy.
Tradycyjny punkt sprzedaży wybierze 18,4%, internetowy 11,6%, zaś obie formy 16,5%
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respondentów. Przestawione wyniki pozwalają wnioskować o średnim zainteresowaniu
internetową formą procesu zakupowego w analizowanej branży w najbliższej przyszłości. Interesujące wyniki uzyskano przy analizie wpływu wieku respondentów (wykres 1).,
z których wynika, że zdecydowanie mniej najmłodszych respondentów (poniżej 25 roku
życia) w przyszłości wybierze zakupy online, niż osoby z pozostałych przedziałów wiekowych, nawet wśród seniorów (powyżej 55 lat). Natomiast nie odnotowano istotnych różnic w wynikach odpowiedzi na to pytanie, w zależności od płci, wykształcenia oraz wielkości miejsca zamieszkania.
Wykres 1. Osoby, które w przypadku dokonywania zakupu produktów telekomunikacyjnych w przyszłości wybiorą formę internetową, w podziale na wiek

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania WOiZ PŁ oraz firmy Opiniac.

Zakończenie
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Powolne nasycenie użytkownikami branży telekomunikacyjnej może w znaczący sposób wpłynąć w najbliższej przyszłości na dynamikę rozwoju, jednak współcześnie analizowany rynek stanowi bardzo konkurencyjny obszar. Operatorzy, próbując pozyskać nowych oraz utrzymać aktywnych dotychczasowych klientów, oferują coraz większe oferty promocyjne i wdrażają innowacyjne rozwiązania, zwiększające jakość usług i obsługi.
Jednym z rozwiązań jest przygotowanie i wprowadzenie na rynek profesjonalnej oferty w sektorze e-commerce, podążając za oczekiwaniami klientów. Uzyskane w badaniu
wyniki wskazują, iż głównymi determinantami motywującymi potencjalnych klientów
do zakupów online w branży telekomunikacyjnej są: brak konieczności wychodzenia
z domu w ciągu procesu zakupowego oraz niższe ceny. Pierwsza determinanta wiąże się
z obszarem komfortu, wygody oraz oszczędności czasu, które to elementy stają się kluczowymi cechami współczesnego społeczeństwa. Natomiast niższe ceny są walorem na
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płaszczyźnie ekonomicznej, który to czynnik jest istotnym motywatorem zakupów w Internecie we wszystkich branżach. Analiza wyników wykazała brak lub istnienie korelacji o niewielkiej sile pomiędzy analizowanymi determinantami a cechami demograficzno-społecznymi respondentów. Natomiast z osób, które w ostatnim czasie nie dokonały zakupu produktów w branży telekomunikacyjnej, jedynie niecałe 12% respondentów
w przyszłości wybierze formę internetową. Aby uzyskać informacje o powodach, należałoby przeprowadzić pogłębione badanie. Wadą metody ankietowej jest jej deklaratywny charakter, uzyskane odpowiedzi obarczone są subiektywizmem ankietowanych, jednak stosunkowo duża próba badawcza pozwala na wnioskowanie zarówno statystyczne,
jak i indukcyjne w kontekście kluczowych czynników rozwoju branży telekomunikacyjnej w polskim sektorze e-commerce.
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PLM: wykorzystanie systemów komputerowych do
zarządzania cyklem życia produktu
PLM: Use of Computer Systems for Product Lifecycle
Management
Abstract: Effective product lifecycle management system is an important matter for companies manufacturing products of huge complexity. For many compnanies the main problem of creation of a new product is an access to data of various aspects of the whole process. Implementation of integrated IT environment based on PLM system is a criticial factor
for managing lifecycle of new products. Purpose of this article is indicating funcionalities
and benefits of using integrated software based on PLM system. The article shows a review
of the literature of the subject and conclusions from the participant observation.
Key words: product life cycle, LCC, Life Cycle Cost, PLM

Wstęp
Współczesne firmy działają w złożonym środowisku biznesowym charakteryzującym się
nadmiarem informacji, wysokim poziomem konkurencyjności i dużą dynamiką zmian
w obszarze technologii. Dodatkowo zmieniające się trendy i mody powodują konieczność monitorowania potrzeb konsumentów i odpowiednio szybkiego reagowania na sy-
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gnały rynkowe. Aby sprostać tym wymaganiom, konieczne jest wsparcie procesów zarządzania produktem na każdym etapie jego tworzenia. Takie kompleksowe podejście
zapewniają odpowiednie rozwiązania informatyczne – systemy PLM (Product Lifecycle Management). Wsparcie jest o tyle istotne, że koszty fazy przedprodukcyjnej (badania, projektowanie, wytworzenie prototypów) wymagają często bardzo dużych nakładów. Dodatkowo szacuje się, że około 80%–90% kosztów przesądzanych zostaje na etapie fazy projektowania [Sojak 2015, s. 82], co powoduje, że rola projektantów i konstruktorów w procesie kształtowania kosztu jest nie do przecenienia.
Idea kosztów cyklu życia (LCC – Life Cycle Cost) została nakreślona już w połowie XX
wieku, natomiast aktualnie przeżywa ona swój renesans. Nasilone zainteresowanie wynika z faktu, że analiza ta stanowi interesujące narzędzie wyznaczenia uzasadnionych
biznesowo kierunków działań (wsparcia decyzyjnego), znajdujące szerokie zastosowanie w obszarze zarządzania produkcją i aktywami jednostki. Zwiększone zainteresowanie LCC zauważalne jest zarówno w literaturze przedmiotu, jak i różnego rodzaju normach, wytycznych, regulacjach prawnych, dyrektywach UE i innych1.
Zarządzanie informacją w cyklu życia produktu to aktualny problem, skupiający na
sobie wiele uwagi, dlatego celem artykułu jest przedstawienie możliwości funkcjonalnych i korzyści stosowania informatycznych systemów zarządzania cyklem życia produktu. W artykule wykorzystano przegląd literatury przedmiotu oraz wnioski z obserwacji uczestniczącej.

Rachunek kosztów cyklu życia produktu (Life Cycle Cost –
LCC)
Rachunek kosztów cyklu życia nie zaistniałby bez stworzonej przez marketing teorii cyklu życia produktu, która zakłada, że produkty rodzą się, wzrastają, dojrzewają, a następnie przeżywają swój schyłek, co umożliwia wyodrębnienie kolejnych etapów ich życia
(faz życia produktu), takich jak [Garbarski 2011, ss. 203–205]:
·· wprowadzenie produktu na rynek,
·· wzrost,
·· dojrzałość,
·· spadek.
Rozpoczęcie „życia rynkowego” przez produkt poprzedzone jest okresem badań
i projektów, natomiast jego koniec może być związany z koniecznością likwidacji np.
parku maszynowego itp. Kolejne fazy tworzą cykl życia. Ich długość i przebieg zależy od
Koncepcja LCC znalazła swoje miejsce np. w akcie normatywnym, jakim jest Prawo zamówień publicznych,
a także w normach, np. PN-EN 60300-3-3: Zarządzanie niezawodnością. Przewodnik zastosowań. Szacowanie
kosztu cyklu życia i innych.
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wielu czynników: samego produktu (rodzaj), sposobu jego reagowania na postęp techniczny (starzenie technologiczne), możliwości różnicowania produktu, potrzeby, którą
on zaspokaja, mody, struktury rynku, aktywności konkurencji i wielu innych. Cykle życia różnych produktów są zindywidualizowane, różnią się czasem trwania kolejnych faz,
a ponadto każda faza różni się intensywnością wzrostu sprzedaży. Czas trwania poszczególnych faz oraz intensywność sprzedaży kształtuje się w zależności od rodzaju produktów [Sojak 2015, ss. 67–72]. Współczesnym trendem jest skracanie się długości cykli życia
produktów, co wynika z szybkiego postępu technicznego, a co za tym idzie wypierania
produktów przez nowe rozwiązania.
Rachunek kosztów życia produktu (Life Cycle Cost – LCC) to systemowe podejście zarówno do kalkulacji, jak i zarządzania kosztami w okresie życia produktu. Systemowy
charakter podejścia przejawia się w tym, że LCC, inaczej niż tradycyjna kalkulacja (która skupia się na kosztach produkcyjnych i te przypisuje do produktu), uwzględnia w rachunku rentowności również koszty fazy przed- i poprodukcyjnej. Zatem na całkowite
koszty cyklu życia produktu składają się koszty ponoszone we wszystkich fazach. W fazie przedprodukcyjnej są to koszty prac badawczych i rozwojowych, w fazie wprowadzania produktu na rynek – koszty produkcji i dystrybucji, a po wycofaniu produktu ze
sprzedaży – koszty likwidacji aktywów [Blanchard, Fabrycky 1991]. Rachunek uwzględnia także naprawy gwarancyjne, w okresie, gdy produkt jest na rynku oraz po jego wycofaniu. Ogólny zarys koncepcji LCC ujęty został w normie PN-IEC 60300-3-3: Zarządzanie niezawodnością. Przewodnik zastosowań. Szacowanie kosztu cyklu życia. Norma ta
definiuje cykl życia jako „przedział czasu od powstania koncepcji wyrobu do jego końcowego zagospodarowania” [Polska Norma PN-IEC 60300-3-3], a sam rachunek kosztów
cyklu życia wyrobu jako „proces analizy ekonomicznej mającej na celu ocenę kosztu ponoszonego w całym cyklu życia wyrobu lub w części tego cyklu” [Polska Norma PN-IEC
60300-3-3]. Obecnie powszechnie stosowana jest metodologia zarządzania cyklem życia produktu jako narzędzie analizy kosztów nowego produktu w kolejnych fazach cyklu
jego życia. Obejmuje: przewidywane koszty, które zostaną poniesione w czasie całego
cyklu życia danego wyrobu, ale również prognozowane i osiągane z jego sprzedaży zyski. W takim ujęciu analiza kosztów cyklu życia jest kompleksowym narzędziem do ustalania rzeczywistej rentowności produktu w długim okresie.
Na rachunek cyklu życia można spojrzeć również jako na dwa odrębne rachunki: rachunek cyklu życia produktu u producenta i rachunek cyklu życia produktu z perspektywy klienta. Analizowanie tak zdefiniowanego cyklu życia uwzględnia szacowanie kosztów ponoszonych przez wszystkich jego uczestników, a nie jedynie producenta. Producentowi czy dostawcy analiza LCC daje możliwość optymalizacji realizowanych projektów dzięki ocenie różnych wariantów decyzyjnych. Użytkownikowi/klientowi pozwala
z kolei ocenić koszty oraz opłacalność związaną z alternatywnymi inwestycjami. Inaczej
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rzecz ujmując: dla producenta ważne jest, aby zyskowność produktu była rozpatrywana w perspektywie długookresowej, a analiza ukierunkowana była na maksymalizację
zysku w stosunku do całego cyklu życia produktu. Wiąże się to z tym, że ceny i wielkość
sprzedaży zmieniają się w trakcie cyklu życia produktu. Klienci natomiast są zainteresowani produktem o odpowiednich cechach jakościowych w niewygórowanej cenie. Dla
kupującego dane dobro klienta istotna jest nie tylko cena, ale również inne parametry,
między innymi: koszty eksploatacji, awaryjność i wiążące się z tym koszty napraw, okres
gwarancji i przewidywana długość eksploatacji. Niezależnie, czy problem LCC rozpatrujemy z punktu widzenia producenta czy klienta, istotne jest założenie, że cykl życia produktu uznajemy za zakończony dopiero wówczas, gdy produkt przestaje być użytkowany przez klienta, a nie po zakończeniu jego sprzedaży. Często wręcz mówi się o „syndromie góry lodowej” – koszty nabycia stanowią tylko wierzchołek góry lodowej, gdyż pojawiają się również koszy eksploatacji, ale i likwidacji.
Analiza kosztów życia produktu może zostać przeprowadzona z zastosowaniem
metod typowych dla oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, a wybór zależy od
wielkości i stopnia złożoności konkretnego produktu/projektu. Dla przeprowadzania
rozszerzonej analizy LCC ważne jest uwzględnienie zmiany wartości pieniądza w czasie
[Dziaduch 2010]. Jeżeli LCC przeprowadzane jest w celu wyboru alternatywnego sposobu funkcjonowania (przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych), należy wyznaczyć
ramy czasowe, w których zostanie dokonany rachunek dyskontowy. W tej sytuacji [Polska Norma PN-IEC 60300-3-3]:
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gdzie:
KC – koszty cyklu życia produktu
i – stopa dyskontowa
n – lata eksploatacji
t – długość rozpatrywanego okresu w latach.
Analiza LCC jest prognozą kosztów na przyszłość, a zatem wymaga decyzji co do metody szacowania kosztów. Decyzja zależy między innymi od dostępności danych oraz
fazy, w której wykonywane są obliczenia. Immamentnym elementem analizy LCC jest
budowa analitycznego modelu kosztów, jego ewaluacja oraz opracowanie scenariuszy procesu eksploatacji. Należy pamiętać o tym, że oprócz ustalenia podstawowych
kosztów utrzymania/posiadania konieczne jest również oszacowanie kosztów wynikających z parametrów jakościowych. Parametry te wpływają na poziom kosztów, kształtując między innymi: wydajność produkcyjną, dostępność (rozumianą jako gotowość do
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wykonywania pracy), niezawodność (średni czas pomiędzy awariami), średni czas naprawy (określany jako naprawialność), operatywność (zdolność do pracy w różnych warunkach), optymalizację, bezpieczeństwo pracy, trwałość i inne.
W szacunku kosztów należy uwzględnić efekt uczenia się (przekładający się na
zmniejszenie jednostkowych kosztów wytworzenia w kolejnych fazach), korzyści skali,
a także efektu innowacji oraz substytucji kapitału i pracy [Sojak 2015, s. 88]. Dodatkowo
zróżnicowany popyt w kolejnych fazach cyklu życia wymaga uwzględnienia w strategii
marketingowej i polityce cenowej, np. aby zachować konkurencyjność czy podnieść poziom sprzedaży w fazie dojrzałości, często konieczne jest obniżenie ceny.
Koncepcja kosztów cyklu życia gromadzi koszty i przychody przypadające produktu
w całym cyklu jego życia, a tym samym:
·· jest narzędziem pozwalającym ocenić potencjalną rentowność produktów w kontekście całego cyklu życia, czyli w długim okresie;
·· technika LCC może być stosowana do zarządzania kosztami i sterowania produkcją;
·· umożliwia opracowanie strategii cenowej już na etapie fazy badań i rozwoju, a tym
samym umożliwia lepszą kontrolę kosztów marketingu i dystrybucji;
·· podkreśla ukierunkowanie na skrócenie fazy badań i rozwoju w celu wprowadzenia
produktu na rynek tak szybko, jak to możliwe.
·· jest pomocna w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym;
·· daje możliwość konfrontowania rzeczywistych wyników z założeniami, co pozwala na monitorowanie sytuacji rynkowej i umożliwia szybką reakcję na każdą zmianę;
·· właściwa interpretacja wszelkich odchyleń daje możliwość poprawy skuteczności
przyszłych działań.
Metoda LCC posiada pewne ograniczenia wynikające m.in. z faktu, że nie jest metodą ścisłą. Zatem trzeba pamiętać o tym, że [Zielone zamówienia… 2012, ss. 10–11]:
·· przeprowadzana przez różne osoby może mieć różne wyniki;
·· w fazie użytkowania i likwidacji wyniki opierają się na szacunkach;
·· przeprowadzane w ramach LCC analizy wymagają dużej ilości danych, trudnych do
pozyskania;
·· modele kosztowe metody wynikają ze specyfiki analizowanego przypadku i powinny być indywidualnie do niego dopasowane;
·· metoda wymaga współdziałania specjalistów różnych obszarów.
Z powyższego wynika, że zarówno projektanci, inżynierowie, handlowcy, jak i konsumenci potrzebują wielowymiarowej informacji oraz możliwości interaktywnej współpracy w ramach zarządzania cyklem życia produktu. Takie możliwości i rozwiązania oferuje środowisko systemów PLM.
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Wykorzystanie systemów typu PLM do zarządzania cyklem
życia produktu
Kluczowa rola produktu we współczesnej gospodarce oraz konieczność monitorowania i szybkiej zmiany asortymentu wyrobów przyczyniły się według Adamczewskiego
do wydzielenia podsystemu zarządzania cyklem życia produktu nazywanego PLM (PLM
– product lifecycle management), w ramach którego zgrupowane i realizowane są funkcje szczegółowe, takie jak: projektowanie produktu, wytwarzanie, zarządzanie jakością
czy też rynkowa ocena produktu [Adamczewski 2009, ss. 85–97]. Systemy zarządzania
cyklem życia produktu (PLM) to narzędzia pozwalające na integrację i uporządkowanie
procesów oraz przyspieszające przepływ informacji w całym cyklu życia produktu. Systemy te najczęściej stanowią uzupełnienie większych systemów planowania zasobów, takich jak ERP (ERP� – enterprise resource planning). Celem wdrożenia systemu PLM jest holistyczne, obejmujące cały projekt, zarządzanie wszystkimi informacjami, a także wszechstronna automatyzacja procesów oraz doskonalenie współpracy wszystkich podmiotów
uczestniczących w cyklu życia produktu [Staisch, Peters, Stueckl i in. 2012].
Systemy te umożliwiają tworzenie, gromadzenie i zarządzanie informacjami o cyklu
życia produktu w odniesieniu do wszystkich jego aspektów, które znajdują zastosowanie w takich obszarach, jak [http://decyzje-it.pl/centrum-wiedzy/klasa/plm]:
·· projektowanie produktu (dokumentacja, wyniki analiz, dane z badań);
·· zarządzanie danymi o produkcie (normy jakości, wymagania techniczne, polecenia
zmian, procedury produkcyjne, informacje na temat przepływów pracy, programów
zarządzania, funkcjonalności sterowania projektami, które standaryzują, automatyzują i przyspieszają operacje zarządzania produktem);
·· projektowanie struktury materiałowej (BOM – Bill of Materials);
·· technologie i operacje technologiczne;
·· konfiguracja produktu;
·· zarządzanie zmianami i zmiany inżynieryjne;
·· rozwój produktu;
·· koszty życia produktu, koszty rozwoju produktów;
·· analiza cyklu życia produktu.
Dane przetwarzane przez systemy PLM można podzielić na trzy grupy [Saaksvuori,
Immonen 2008]:
1. Dotyczące produktu – właściwości fizycznych i funkcjonalności produktu (pryzmat producenta i klienta); jego kompletna definicja i hierarchia komponentów,
dane techniczne i koncepcyjne i wszelkie informacje powiązane, m.in. obrazy i ilustracje koncepcyjne.
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2. Dotyczące cyklu życia produktu – dane powiązane z produktem, etapem produktu lub procesu od zamówienia do dostawy. Informacje te obejmują także rozwój
technologiczny, projektowanie, produkcję, użytkowanie, konserwację (utrzymanie),
recykling oraz wycofanie produktu.
3. Metadane – dane dotyczące rodzaju informacji, lokalizacji, operacji, dostępu
i użytkowników.
Dywersyfikacja współczesnych przedsiębiorstw powoduje, że często dysponują one
różnymi rozwiązaniami informatycznymi. Systemy stosowane w poszczególnych obszarach organizacyjnych i funkcjonalnych, związane z różnymi etapami cyklu życia produktu przedsiębiorstwa, zakupiono w różnych okresach i od różnych dostawców. Zastosowane w nich technologie często są niekompatybilne, tym bardziej, że rozwiązania standardowe były rozbudowywane w celu zwiększenia funkcjonalności [Aurin, Himstedt,
Zobel 2007, ss. 12–17]. Osiągnięcie pełnej wirtualizacji procesów badawczych, projektowych, technologicznych oraz serwisowych możliwe jest dzięki efektywnemu zintegrowaniu różnorodnych narzędzi z dziedziny wsparcia konstrukcji (CAD/CAE), przygotowania technologii (CAM) oraz zarządzania (PDM). System PLM ma za zadanie dokonanie takiej integracji w sprawnie funkcjonującą całość. Dlatego też systemu typu PLM nie należy postrzegać jako jednego programu czy pojedynczej aplikacji (chociaż na rynku istnieje również wiele rozwiązań o charakterze kompleksowym).
J. Stark określa, jakie funkcjonalności powinien minimalnie zapewnić system PLM
[Stark 2011, ss. 171–183]:
·· zarządzanie danymi i dokumentacją,
·· zarządzanie produktem, częściami, komponentami i ich konfiguracją,
·· zarządzanie procesami i przepływami pracy,
·· zarządzanie projektami,
·· zarządzanie zespołami,
·· wizualizację,
·· integrację różnych modułów,
·· zarządzanie infrastrukturą przedsiębiorstwa,
·· zarządzanie pomysłami,
·· zarządzanie informacją zwrotną na temat przedsiębiorstwa i produktów.
Jeśli spojrzymy na systemy typu PLM przez pryzmat ich funkcjonalności, dochodzimy do wniosku, że wydają się być one nieodzowne w jednostkach, których istotą funkcjonowania jest projektowanie produktów, prototypowanie i produkowanie wyrobów,
produkcja na zamówienie (MTO – Make To Order) czy serwisowanie produktów. Ich wdrożenie obejmuje działy: konstrukcyjny, BiR, zaopatrzenia, marketingu, produkcji.
Do podstawowych korzyści z wdrożenia systemu PLM zaliczyć należy [http://decyzje-it.pl/centrum-wiedzy/klasa/plm; Grębosz, Kazimierska 2016, ss. 694–695]:
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·· możliwość stworzenia spójnej bazy danych o życiu produktu, od projektu po jego
wycofanie z rynku,
·· integrację z CAD,
·· skrócenie czasu tworzenia BOM,
·· podniesienie efektywności tworzenia i aktualizacji dokumentacji technicznej,
·· możliwość modelowania procesów obiegu informacji o produkcie,
·· ograniczenie kosztów projektowania produktów i wprowadzenia na rynek,
·· wypracowanie optymalnego modelu współpracy konstruktorów, technologów, szefów produktu i marketingu,
·· skrócenie czasu wprowadzania produktu na rynek,
·· dostęp do informacji kosztowych produktu w pełnym cyklu życia,
·· zarządzanie aspektami projektowania produktów i produkcji, w tym zarządzanie dokumentacją konstrukcyjną, przy jednoczesnym zwiększeniu jakości produktu,
·· zwiększenie jakości produktów i ograniczenie reklamacji,
·· zgodność z wymogami formalnoprawnymi oraz wymogami bezpieczeństwa,
·· maksymalizację zdolności przedsiębiorstwa do tworzenia nowych produktów
i usług (wspieranie powstawania nowych pomysłów, śledzenie potrzeb rynkowych),
·· zapewnienie zgodności produktu z wymogami formalnoprawnymi oraz wymogami bezpieczeństwa,
·· poprawę strategii biznesowych i marketingowych dzięki ścisłej współpracy podczas
projektowania produktów.
Systemy PLM stają się nieodzowną częścią przemysłu. Pozwalają bowiem na znaczne
skrócenie czasu wprowadzenia nowego produktu na rynek. Dzięki tego typu systemom
możliwe jest wprowadzanie błyskawicznych zmian w konstrukcji produkowanych wyrobów, co wpływa na elastyczności produkcji, a co za tym idzie – decyduje o konkurencyjności przedsiębiorstwa. Skrócenie okresu wprowadzenia produktu na rynek przekłada
się na obniżenie kosztów. Z kolei szybka reakcja na oczekiwania rynku pozwala na zyskanie przewagi konkurencyjnej. W związku z tym – jak już zostało podkreślone – że większość kosztów staje się kosztami przesądzonymi w fazie projektowania, nie do podważenia jest waga narzędzi wspomagających integrację informacji i procesów na wszystkich
etapach cyklu życia. Dodatkowo „systemy PLM dostarczają informacji o produkcie związanych z niewykorzystanym czasem, energią i materiałami w całej organizacji i w łańcuchu dostaw, dzięki czemu oferują nową generację myślenia szczupłego (lean thinking)
[Lenart 2009, s. 119]. Systemy PLM pomagają przedsiębiorstwom osiągnąć cele biznesowe, takie jak: redukcja kosztów, poprawa jakości oraz skrócenie czasu wejścia na rynek,
podniesienie innowacyjności produktów i usług. Według Lee, Sheu i Tsou przedsiębiorstwa posiadające systemy PLM zyskują następujące korzyści [2008]:
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·· Zmniejszenie kosztów – PLM umożliwia przedsiębiorstwom outsourcing zadań i skupienie się na kluczowych kompetencjach firmy przy jednoczesnej kontroli kosztów zarządzania relacjami. Rozwiązanie pozwala także zarządzać kosztami zmian i oceniać
postępy w projektach w przekroju produktów.
·· Lepsze wyniki biznesowe – dzięki PLM przedsiębiorstwa mogą rozwijać innowacyjne produkty, odkrywać nowe możliwości rynkowe, zyskać wyższy udział w rynku
i zwiększyć satysfakcję klientów.
·· Wyższa jakość produktu – PLM pomaga firmom zarządzać jakością produktów
i zmniejszyć ilość odpadów w każdej fazie cyklu życia produktu.
·· Szybszy rozwój – rozwiązanie zmniejsza czas wprowadzania produktu na rynek i intensyfikacji sprzedaży, łącząc w sobie zarządzanie łańcuchem dostaw i systemy zamówień.
·· Udoskonalenie procesów produkcyjnych – PLM umożliwia przedsiębiorstwom planowanie, pomiar i śledzenie dostępności sprzętu, jego eksploatacji, bezpieczeństwa
i konserwacji.
·· Wyższą produktywność – PLM zwiększa wydajność dzięki łatwym w obsłudze, opartym na rolach portalom korporacyjnym, dostarczającym pracownikom niezbędnych
danych i informacji.
·· Lepsze decyzje biznesowe – PLM wspiera procesy decyzyjne na wszystkich poziomach dzięki narzędziom analitycznym obejmującym takie obszary, jak: zarządzanie
portfelem produktów, czynniki BHP, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i jakości produktów czy zarządzanie utrzymaniem systemu.
·· Niższe koszty eksploatacji – PLM można zintegrować z systemami operacyjnymi, takimi jak projektowanie wspomagane komputerowo, systemy ERP, CRM, SRM i SCM.
Stosując podejście modułowe, przedsiębiorstwa mogą je wdrażać stopniowo, w zależności od zmieniających się potrzeb.

Podsumowanie
Optymalną odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku jest projektowanie, testowanie i produkowanie produktów wspólnie przez doświadczonych konstruktorów praktycznie w tym samym czasie (równoczesny dostęp do zasobów informacji). Dodatkowo istotne jest, aby wszelkie informacje dotyczące produktu dostępne były
w czasie rzeczywistym dla potrzeb zarządzania ich rentownością oraz strategią rynkową.
Rachunek kosztów cyklu życia produktu jako narzędzie analizy kosztów nowego
produktu w kolejnych fazach cyklu jego życia jest świetnym narzędziem do ustalania
rzeczywistej rentowności produktu w długim okresie. Krótkookresowe wyniki finansowe, ustalane w perspektywie roku, nie oddają jego faktycznej opłacalności. Ocenę tego
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umożliwia dopiero skonfrontowanie skumulowanych kosztów całego życia produktu
i porównanie z przychodami przezeń generowanymi. Analiza kosztów życia produktu
dostarcza informacji, które mogą zostać przełożone na decyzje dotyczące wyboru kierunków regulowania cyklów życia:
·· ustalenie polityki cenowej – przejście do kolejnej fazy cyklu życia produktu powoduje konieczność monitorowania i zazwyczaj zmiany strategii cenowej w celu utrzymania/zrealizowania założonego udziału w rynku. Na przykład ceny mogą być obniżone
dla produktu wchodzącego w fazę dojrzałości;
·· zarządzanie wydajnością;
·· podejmowanie decyzji – poza decyzjami cenowymi LCC jest pomocne w podejmowaniu decyzji dotyczących nowych inwestycji w obszarze produktu (innowacje itp.)
lub wycofania produktu z rynku.
Wykorzystanie systemów informatycznych typu PLM zapewnia nie tylko skuteczne
zarządzanie procesami w całym obszarze produkcji, ale umożliwia również skuteczną
współpracę między uczestnikami łańcucha wartości produktu. Ta właściwość odróżnia
PLM od innych systemów informatycznych przedsiębiorstwa, takich jak planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) czy zarządzanie
relacjami z klientami (CRM).
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Abstract: The article substantiates the differentiation between ‘effectiveness’ and ‘efficiency’ in the context of supply chain management. The authors researched the impact of this
differentiation on the process of the diagnosis of the supply chain. The article contains the
analysis of the set of performance metrics defined by SCOR-model in terms of effectiveness
and efficiency. On the basis of adapting the classical model of portfolio-analysis to the identification of the state of supply chain management in terms of effectiveness and efficiency the authors constructed the matrix which reflects the correlation between ‘effectiveness’
and ‘efficiency’ in terms of performance metrics according to the model used by the researcher. The use of the matrix will help to design the system of point recommendation primarily due to avoid the negative impact of supply chain’s «bottlenecks» which are difficult to
recognize without this matrix.
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Introduction

218

Supply chain is a complex and dynamic system, the development of which is impossible
without improvements. In order to make progress in one’s work, it is necessary to understand clearly one’s current position: to know your strengths and weaknesses, understand
how well we function at all, how we compare to the strongest competitors as well as how
we can improve. Therefore, the diagnostics of the supply chain is of urgent need, which
is aimed at achieving a significant improvement of its functioning indicators on the basis of the identified real opportunities. Nevertheless, in both theory and practice of organization management, including their network varieties, we need to specify and clear
the differentiation in such categories as ‘effectiveness’ and ‘efficiency’ of the supply chain.
While the interconnection of those concepts is obvious, the clear understanding of the
difference between them is pretty indistinct, which we can see not only in written sources, where their meaning is equal, but also in a situation where economic subject is focused on one of them and neglects the other. Therefore, we got a fair question: can the business management particularly in case of network formation like a supply chain, be only
effective or only efficient? Is effective management always efficient?
The analysis of recent research studies and publications shows that research of diagnostic apparatus of supply chains is undoubtedly a subject of a large circle of scholars’
and practitioners’ interest. The most significant developments in this area belong to the
following authors: John Gattorna, John Waters, R. Handfield, E. Nichols, S. Fossett, G.
Mahnan, M. Makkarter [Gattorna 2003; Donald 2002; Handfield, Nichols 2002; Fawcett].
Modern research on ‘effectiveness’ and ‘efficiency’ categories conducted by one of the
popular business blog authors of “Business 2 Community” [Shtemberg] present a special interest. According to the author’s conclusion the concepts of ‘effectiveness’ and ‘efficiency’ are interrelated but at the same time totally separated one from another: “…
supply chain can be effective but not efficient in the case, if company is more concentrated on internal processes perfection then on the consumers` needs, shareholders and
supply chain in general…Thereby, supply chain can be effective and efficient simultaneously, or not effective and not efficient, or only effective or only efficient [Shtemberg].
At the same time, we should mention that presented research is limited exclusively by
terminology comparing analyses and do not give us an opportunity to find out the usefulness of the differentiation between the two categories and their influence on practical aspects of the supply chain functioning, particularly on the results of diagnostic methods work, which in turn is an object of thorough and versatile research of local scientists [Chukhray 2009, pp. 276–285; Popov] and authors [Krykavskyy Pokhylchenko, Falovych 2014, pp. 297–311; Krykavskyy, Pokhylchenko 2015, pp. 105–118]. In spite of the fact
that in the mentioned researcher’s list of the supply chain results of work evaluation me-
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thods which are presented, also we can see the author’s approach in choosing the key
indicators for the results of work evaluation, the systematization of available approaches
in this area concerning achievement of common format in process of the supply chain
diagnostics is missing. Therefore, the author mentioned above underlines the “effectiveness” and “efficiency” differentiation importance as the key indicator concerning the
evaluation results of any activity and significance of influence, which this delimitation
has on detection of indicators vector which enables the diagnostics of any supply chain.

Objectives
1. The differentiation of the concepts of ‘effectiveness’ and ‘efficiency’ in the context of
chain supply management. 2. Researching the influence of this differentiation on the
supply chain diagnostic process. 3. Finding the supply chain state of management dependency on differentiation of most common indicators into a process of supply chain
results of work evaluation by the categories of effectiveness and efficiency.

Presentation of the research main material
Part 1. According to ISO 9000:2007 standard thesis, ‘effectiveness’ is a realization degree
of a planned actions and achievement of a planned results (degree to which planned objectives are achieved and extent to which planned actions are successful), and ‘efficiency’ is a correlation between objectives achieved and resources used [site USBC]. Specifying the essence of explored categories it is also worth to mention the explanation which
is widely spread among the top western scientists that is formed by the network well
known in the world informal international scientists, who concentrate their research on
finding out new approaches to marketing, purchasing, technological development and
interactive management in B2B and B2C context – Industrial Marketing and Purchasing
Group (IMP Group) it states “… ‘efficiency’ – is an internal standard of productivity, which
shows how the company uses its resources … ‘effectiveness’ – is an external standard of
productivity, which reflects how well the organization satisfies the needs of other groups
and organizations which conduct their own activity. Those groups can include clients,
partners, suppliers and sellers” [Shtemberg].
Taking these definitions as a basis, and reviewing them according to operational definition (by Deming), as a definition that includes the means of measurement in itself we
can produce some important generalizations:
1. Effectiveness is related to the achievement of organization’s goals and characterizes the realization degree (quality) of certain strategy and achievement of objectives in a process of strategic management. So, in order to measure the effectiveness,
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we need to have clear objectives and plans, which are the starting point of an evaluation. Another important feature of this category is external manifestation – exactly by quantitative evaluation of the effectiveness categories we can evaluate different users’ target groups satisfaction degree of their needs\plans. These groups can
be external (clients, partners, distributors etc.) and internal (management, shareholders). It is essential to understand that the organization can only partly control its effectiveness considering the great influence of the environment on achieving the objective.
2. Contrary to effectiveness – efficiency concerns the evaluation of company’s used
recourses during the realization of a certain strategy. In other words, it reflects present recourses usage optimization degree (the minimization in regard of objectives
useful unit production) and losses elimination during the process of achieving the
objectives, which mostly underlines the internal manifestation of this category. Efficiency can be measured at certain point of time in relation to many aspects, through which this activity appears. At the same time the achievement of the highest efficiency in one certain place can be accompanied with totally opposite effect in another place, because achieving the highest efficiency of all the processes at the same
time is rather impossible than possible. In order to measure the efficiency of a certain process, it is necessary to determine the quality provision cost and value of achieved results. That means that for process efficiency evaluation we need to use indicators that characterize not just the result of the process but rather economical result,
measured in monetary terms.
Summing the above mentioned up, we can distinguish the main criteria in the studied categories and present the in the chart.

Table 1. Main criteria of differentiation the concepts of ‘effectiveness’ and
‘efficiency’

Effectiveness
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Dominant
manifestation
disposition

Direction of
evaluation
results application

Control

Competence
necessary for
evaluation

Evaluation
approach

Responsibility level

Outside –
high level of
customer satisfaction

Knowledge
of customers’
and partners’
needs satisfaction degree, plans
of an organization

Partially
under organization’s control

Knowledge of
goals/plans

Comparison
with desirable result

Strategic
(CEO)
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Efficiency

Inside – optimization of
internal processes

Knowledge
of resources
usage degree

Under total control
of organization

Knowledge of
resources spending, which
provided achievement of specific results.
Measurement
in monetary
terms

Comparison
of results
with resources spent
for it.

Operative (managers, workers)

Source: own elaboration.

The famous American management expert P. Druker reasonably defines ‘effectiveness’ as ‘doing the right things’, and ‘efficiency’ as ‘doing things right’. At the same time,
putting an effort on working in those two areas is much harder the concentrating on just
one of them. That is why very often companies do everything possible to get the maximum effect from using their resources since that is exactly what they can directly manage, and they quite often neglect their behaviour and needs. The typical example of
such situation is a company that reached success in the battle of total waste elimination,
achieved a maximum level of production power usage and much lower level of spending comparing to competitors during the same time, but instead of improving we can
see the worsening of financial indexes in the future as a result of falling demand, changes in market condition or other factors that the company cannot control and did not
take any steps towards prevention of such events.
Meanwhile, focusing exclusively on effectiveness eliminates the problem of consumer needs being neglected, but in the long run cannot guarantee advantage on the
market without proper efficiency. The typical situation in this case is obtaining a high flexibility in delivery, high quality of product or/and service level, achieved by unacceptable amount of spending, which causes deterioration of financial stability and as a result
company cannot keep declared level of service and quality.
That brings us to the following conclusion: activity guarantees long lasting advantage over competitors on the market only if it is balanced in terms of effectiveness and efficiency (Figure 1).
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Figure 1. Synergy combination of effective and efficient management

Source: own elaboration.

Achieving the desired balance is a hard but attainable task. For example, one of the
possible options to balance activity effectiveness and efficiency is transforming the traditional conflict of “effectiveness versus flexibility” into their combination, because flexibility largely reflects organization’s ability to satisfy growing customers’ expectation in
speed, quality, mobility and a price of final product, and therefore is connected with activity usefulness and its effectiveness in external environment. At the same time, in our
opinion, the studied categories differentiation implementation on the stage of result activities evaluation of any economical subject, which is mandatory element of PDCA cycle (Plan-Do-Check-Act) into a system of quality control management according to accredited ISO standards, has a great potential which will be examined in more detail further
on in this article.
Part 2. Acting in difficult economic conditions, the issue of finding ways for the improvement of the existing supply chains operation becomes of particular importance.
Major attention should be paid to identification of problem areas, the criticality of their
impact on the further operation of the entire system with successive outlining of the qualitative changes which may strengthen its position and open up new opportunities for
development, which is directly dependent on the quality of the system for performance assessment.
Analysis of the literature generally makes it possible to distinguish two main approaches to the evaluation of the work results of the supply chains as one of the stages of
its diagnosis:
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·· first – calculated, based on the calculation of key performance metrics, so called KPI
(Key performance index);
·· second – communicative, based on respondents’ survey, followed by the formation
of both qualitative and quantitative conclusions [Krykavskyy, Pokhylchenko 2015, pp.
105–118].
However, to evaluate the indicators, it is necessary to make a matching with some
‘standard’ or base for comparison. The following may be the basis for comparison:
1. absolute standards – the best results which may be achieved at all. For example,
zero defects in Total Quality Management;
2. target indicators that are set by managers taking into account the actual capacity of the organization;
3. previous standards that define the lower limit of the necessary changes;
4. standards of competitors [Krykavskyy, Pokhylchenko 2015, pp. 105–118].
The most famous and widely used standard to the evaluation of the work results of
the supply chains is SCOR-model (Supply Chain Operations Reference Model). The purpose of the model is to provide a standard approach to measuring supply chain performance through the use as a reference point of best business practices and common metrics for the comparative analysis. Set of twelve metrics defined by SCOR as metrics of level 1 plays a special role in the system of general metrics. We will analyze the set of indicators 1 and 2 in terms of efficiency and effectiveness as presented in [APICS- SCOR - Quick Reference Guide, Version 11.0] (Table 2).
The usefulness of the above mentioned differentiation implementation of the most
common indicators into a work process results evaluation of supply chains by the categories of effectiveness and efficiency is due to possibility to form four conditions of supply chain management:
1. Effective but not efficient management – “doing right things wrong”, it means the
objectives concerning amount of goods, their quality and service meet the needs of
customers and match the needs of business partners, simultaneously accompanied
by high spending and/or ineffective usage of some resources.
2. Effective and efficient management – “doing right things right”, the objectives concerning amount of goods, their quality and service meet the needs of customers,
match the needs of business partners and respond to the own needs in development, spending optimization and resources usage.
3. Not effective and not efficient – “doing wrong things wrong”, the objectives concerning amount of goods, their quality and service do not meet the needs of customers, do not match the needs of business partners, which is followed by high spending and/or ineffective usage of some resources.
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4. Efficient but not effective – “doing wrong things right”, the objectives concerning
amount of goods, their quality and service do not meet the needs of customers, do
not match the needs of business partners, but at the same time company intensively uses resources, eliminates waste and minimizes spending.
5. Based on classic portfolio model adopting towards the management state analysis of the supply chains by the categories of effectiveness and efficiency it is possible to build a matrix, where we can see interrelation between the studied categories
from a point of indicators evaluation, used within given model, in our case SCOR-model (Figure 2).

Figure 2. The matrix of the conditions of supply chain management by the categories
of effectiveness and efficiency

Source: own elaboration.
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Table 2. Differentiation the diagnostic performance metrics of Supply Chain employed in SCOR model by the categories of effectiveness and efficiency
Metrics of
SCOR-model

Metrics of the
2 level

Metrics of
the 1 level

Metrics of Efficiency

Metrics of Effectiveness

Costs

Assets

Reliability

Responsiveness

Agility

Total cost to
serve

Cash-to-Cash
cycle time

Perfect order
fulfilment

Order fulfilment
cycle time

Upside supply
chain flexibility

Planning
Cost

Days Sales
Outstanding

% of Orders Delivered In Full

Source
Cycle Time

Sourcing
Cost

Inventory
Days of Supply

Delivery Performance to Customer Commit
Date

Make Cycle Time

Documentation
Accuracy

Deliver
Cycle Time

Material Landed Cost
Production
Cost
Order Management Cost
Fulfilment
Cost

Days Payable
Outstanding
Perfect Condition

Returns Cost

Delivery
Retail Cycle Time

Upside Flexibility
(Source, Make, Deliver)

Upside Return Flexibility (Source&Deliver)

Cost of Goods Sold
Indicators
of the 1 level

Metrics of
the
2 level

Metrics of
the 1 level

Return on
supply chain
fixed assets

Upside supply
chain adaptability

Supply Chain
Revenue

Upside Adaptability (Source, Make,
Deliver)

Supply Chain
Fixed Assets

Upside Return
Adaptability (Source&Deliver)

Return on
working capital

Downside supply chain adaptability
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Metrics of the
2 level
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Accounts Payable (Payables
Outstanding)
Accounts Receivable (Sales Outstanding)

Downside Adaptability
(Source, Make, Deliver)

Metrics of
the 1 level

Overall value at
risk

Metrics of the
2 level

Inventory

Supplier’s/Customer’s/ Product’s
Risk Rating
Value at Risk (Plan,
Source, Make, Deliver, Return)

Source: elaborated by the authors on the basis of the research [APICS- SCOR – Quick Reference Guide,
Version 11.0]

The practical application of mentioned matrix usage allows us to form the system of
punctual recommendatory measures mostly for overcoming negative influence of the
supply chain “narrow spots”, which would be much harder to reveal without it.

Conclusions
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In conclusion, the implementation of differentiation of the supply chains performance
complex indicators by a categories of effectiveness and efficiency into the diagnostic
process of their work results offered here will have significant influence on increasing validity, and therefore the quality of strategic and operational decisions, which are made by
the all supply chain participants. When realizing the supply chain manifestation through
the studied categories, top managers of every supply chain would see not just a part, but
the whole picture. In particular, due to division of the supply chain management condition in four types based on most common indicators into the work process results evaluation of the supply chains by the categories of effectiveness and efficiency gives an opportunity for top managers to form the system of punctual recommendatory measures
mostly for overcoming negative influence of the supply chain “narrow spots”, which would be much harder to reveal without it. The object of the future scientific research is to
form possible recommendations for every supply chain management condition and methodological foundations for implementing differentiation of the most common indica-
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tors into the work process results evaluation of the supply chains by the categories of effectiveness and efficiency.
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Zastosowanie techniki IDEF3 do mapowania procesów
metodyki modułowej zarządzania dużymi projektami
opartej na koncepcji łańcucha krytycznego
Process Mapping in Module Methodology of Large Projects
Management Based on Critical Chain Concept Using IDEF3
Technique

Abstract: Mapping of large projects management is necessary for their efficient and effective planning and management. Regardless of the fact whether a simple procedure is established or a collection of guidelines for a complex project planning and execution, i.e. a methodology is developed, their appropriate mapping of processes is significant. For this purpose it is necessary to select such a technique of processes mapping, which will facilitate
a simple and clear presentation of all processes and sub-processes in the projects management methodology. IDEF3 may be one of the methods, being a complex tool for projects
management processes modelling. The technique has been applied in mapping of modules, processes and sub-processes in large projects management module technique. The methodology has been developed for the execution of complex, unique strategic manufacturing and services projects. Application of IDEF3 processes has facilitated presenting clear
graphic form of all processes identified in the methodology.
Key words: process mapping, process mapping methods, IDEF3 method, modular methodology of management large projects
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Wprowadzenie
W ostatnich kilkudziesięciu latach zarządzanie projektami stało się bardzo ważnym obszarem zarządzania, gdyż coraz więcej przedsiębiorstw na dzisiejszym dynamicznym
rynku realizuje swoje zlecenia poprzez projekt. Chcąc skutecznie i efektywnie zarządzać
projektami, należy dobrać odpowiednią metodę bądź metodykę zarządzania projektami. W literaturze można znaleźć wiele różnych metodyk, które mają usprawnić zarządzanie projektami. Metodyka zarządzania projektami to usystematyzowany zbiór wytycznych dotyczących sposobu planowania i realizacji projektu. Najbardziej znanymi i popularnymi metodykami zarządzania projektami są PRINCE2, TenStep oraz standard PMI
Project Management Body of Knowledge. Nie zawsze metodyki te szczegółowo (krok po
kroku) przedstawiają zbiór czynności niezbędnych do właściwego zaplanowania i realizowania projektu. Może to być związane z dojrzałością metodyk zarządzania projektami,
gdyż należą one do drugiego poziomu dojrzałości metodyk, po metodykach opartych
na funkcjach, która koncentrują się na wykorzystaniu metody ścieżki krytycznej. Drugi
poziom dojrzałości to metodyki nastawione na procesy, które w sposób kompleksowy
wspomagają kierownika projektu, przedstawiając procesy, jakie należy realizować w czasie planowania i realizacji projektu. Oprócz metodyk nastawionych na funkcję i procesy
wyróżniamy metodyki nastawione na wiedzę – trzeci poziom dojrzałości – oraz metodyki komponentowe – czwarty poziom dojrzałości [Gasik 2015, s. 4].
Obecnie najwyższą wartość dla przedsiębiorstw mają metodyki komponentowe,
które zbudowane są w taki sposób, aby kierownik projektu mógł wybrać potrzebne mu
elementy (komponenty), np. procedurę zarządzania zakresem i czasem, a resztę procedur odrzucić. Tego typu metodyki mają dostarczyć kierownikowi projektu zestaw komponentów do dyspozycji, które będą zawierać procedurę, wiedzę i inne składniki potrzebne do zaplanowania i realizacji projektu.
W związku z tym w celu zbudowania metodyki, która będzie odpowiadać na dzisiejsze zapotrzebowanie przedsiębiorstw realizujących duże projekty produkcyjno-usługowe, przeprowadzono wieloetapowe badanie naukowe w tych przedsiębiorstwach. Na
tej podstawie opracowano metodykę modułową zarządzania dużymi projektami opartą na koncepcji łańcucha krytycznego, która jest pewnego rodzaju metodyką komponentową. Do budowy metodyki wykorzystano technikę IDEF3, a więc kompleksowe narzędzie modelowania procesów, które najlepiej nadaje się do mapowania procesów zarządzania projektami [Patalas-Maliszewska, Jakubowska, Kłos, 2015, s. 166; Grover, Kettinger, 2000, s. 172].
Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania techniki IDEF3 do mapowania procesów metodyki modułowej zarządzania dużymi projektami opartej na koncepcji łańcu230
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cha krytycznego. Dzięki wykorzystaniu metody IDEF3 opracowano metodykę, która jest
przejrzysta i czytelna nawet dla osób, które nie znają tej techniki mapowania procesów.

Metody mapowania procesów w zarządzaniu projektami
Mapowanie procesów zarządzania projektami jest niezbędne dla skutecznego
i efektywnego planowania i realizacji projektów. Jest to graficzne przedstawienie procesu
bądź zespołu procesów wraz z ich wzajemnymi powiązaniami. Umożliwia przedstawienie
w formie graficznej wszystkich działań realizowanych w przedsiębiorstwie w celu osiągnięcia określonych rezultatów.
Mapowanie procesów przebiega w dwóch zasadniczych etapach. Po pierwsze, należy zidentyfikować wszystkie procesy występujące podczas planowania i realizacji projektów. Wymaga to ustalenia [Skrzypek, Hofman 2010, ss. 76–77]:
·· celu procesu,
·· początku procesu,
·· końca procesu,
·· wejścia procesu,
·· wyjścia procesu,
·· dostawców procesów,
·· odbiorców procesów,
·· miar procesów (mierniki),
·· struktury procesu (mapy procesów, karty procesów, opisu procesu).
Następnym krokiem jest pogrupowanie zidentyfikowanych procesów w grupy. Dla
metodyki modułowej zarządzania dużymi projektami opartej na koncepcji łańcucha
krytycznego określono trzy grupy modułów (strategiczne, taktyczne i operacyjne).
W literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele różnych metod mapowania procesów. Najpopularniejszą i jedną z najstarszych metod mapowania procesów jest schemat blokowy. Schemat blokowy jest narzędziem stosowanym do prezentacji kolejności
czynności występujących w algorytmie. Realizowany jest jako diagram, na którym procedura, system czy program komputerowy są prezentowane jako figury geometryczne,
połączone strzałkami zgodnymi z kolejnością wykonywanych czynności [Smith, King, Sidhu and Skelesy 2014, ss. 566–569]. Schemat blokowy cechuje się: (1) prostą zasadą budowy, (2) elastycznym zapisem oraz (3) łatwą kontrolą poprawności algorytmu. Wyróżnia się również diagram przepływów danych i sterowania, które są najczęściej wykorzystywane w modelowaniu procesów biznesowych w branży informatycznej. Kolejną metodą mapowania procesów jest BPMN (ang. Business Process Modeling Notation), która
w sposób graficzny przedstawia notację procesów w przedsiębiorstwie. Zaletą tej metody jest możliwość mapowania wszystkich procesów biznesowych niezależnie od branży,
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organizacji [Janke 2013, s. 94; Gawin, Marcinkowski 2013, ss. 31–33]. Wyróżnić należy również BPMS (ang. Business Process Management System), czyli zestaw uniwersalnych technik modelowania na potrzeby mapowania i specyfikacji procesów [Gawin, Marcinkowski 2013, ss. 29–31; White, Miers 2008, s. 23]. Oprócz wymienionych metod istnieje rodzina technik IDEF do mapowania różnych procesów w przedsiębiorstwie. W latach 70. XX
wieku Departament Obrony USA opracował normy przebiegu procesu IDEF (ang. Integration DEFinition Language) [Gawin, Marcinkowski 2013, s. 26]. Norma IDEF była stosowana jako narzędzie tworzenia programów komputerowych wspomagających procesy
produkcyjne. Następnie przyjęła się jako narzędzie umożliwiające sporządzenie mapy
procesów w firmach usługowych i produkcyjnych. Normy IDEF wykorzystywane są również do tzw. „inżynierii biznesu”, obejmującej reengineering i Bussines Process Reengineering. W tabeli 1 przedstawiono całą rodzinę metod normy IDEF.
Tabela 1. Wykaz technik rodziny IDE
Metody

IDEF0

IDEF1

IDEF1X

IDEF2

IDEF3
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Nazwa

Opis

Modelowanie funkcji

Modeluje decyzje, działania oraz działalność organizacji lub systemu w celu pokazania sposobu jego
funkcjonowania.
Do modelowania wykorzystuje się kostkę „ICOM”
(ang. Input, Control, Output, Mechanism).

Modelowanie informacji

Norma IDEF1 została zaprojektowana zarówno jako
metoda analizy oraz jako narzędzie komunikacji. Używana jest w celu:
identyfikacji, jaką informacją aktualnie zarządza się
w organizacji;
ustalenia, który z problemów spowodowany jest brakiem zarządzania informacją;
wyszczególnienia, jak informacja będzie zarządzana,
czyli podanie zestawu reguł zarządzania informacją.

Modelowanie danych

IDEF1X jest metodą projektowania relacji bazy danych. IDEF1X jest najczęściej używany do projektowania logiki bazy danych, w przypadku, gdy wymagania co do informacji są znane i podjęta jest decyzja
o wprowadzeniu bazy danych.

Modelowanie dynamiczne

Celem IDEF2 jest umożliwienie symulacji modelu.
W przypadku potencjalnego ponownego użycia model symulacji jest podzielony na cztery podmodele:
funkcjonalny podmodel,
jednostkowy przepływowy podmodel,
dyspozycyjne zasoby,
system kontrolujący podmodel.

Kompleksowe modelowanie procesów

Metoda została stworzona pod kątem zobrazowania łańcucha następujących po sobie działań. Zawiera opis mechanizmów umożliwiających zebranie
wszystkich danych odpowiednich do opisu procesu. Metoda IDEF3 jest odpowiednią metodą do opisu
procesu zarządzania projektami.
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Metody

Nazwa

Opis

Projektowanie obiektowe

IDEF4 jest wielowymiarową metodą do projektowania obiektowego systemu oprogramowania, która
składa się z następujących elementów:
warstwy konstrukcyjne (na poziomie systemu, na poziomie aplikacji, projektowanie i niski poziom),
artefaktu projektu cywilnego (aplikacja domeny,
w okresie przejściowym, domena oprogramowania),
modelów konstrukcyjnych (statyczne, dynamiczne,
zachowań) i uzasadnienie projektu komponentu,
cech konstrukcyjnych, począwszy od ogółu do szczegółu, co umożliwia odroczone podejmowanie decyzji.

IDEF5

Modelowanie ontologii
(opisu i strukturyzacji rzeczywistej)

W metodzie IDEF5 ontologia jest to konstruowanie przez przechwytywanie zawartości pewnych
twierdzeń o obiektach rzeczywistych, ich właściwości i wzajemnej relacji. Metoda IDEF5 ma trzy główne elementy:
język graficzny do obsługi koncepcyjnej analizy ontologii,
skonstruowany język tekstu dla szczegółowej charakterystyki ontologii,
systematyczną procedurę wytycznych dotyczących
skutecznego pozyskiwania ontologii.

IDEF6

Metoda do racjonalnego
projektowania

Zakres zastosowania metody IDEF6 obejmuje wszystkie fazy procesu rozwoju systemu informatycznego,
począwszy od wstępnej koncepcji poprzez szczegółowe działanie projektowe.

IDEF7

Metoda audytu systemów
informatycznych

Metoda IDEF7 została już zdefiniowana, ale jeszcze
nie rozwinięta.

IDEF8

Projektowanie interakcji
człowiek – system

Metoda IDEF8 jest to sposób wytwarzania wzorów
wysokiej jakości interakcji między użytkownikami
i systemami. Systemy charakteryzowane są jako zbiór
obiektów, które pełnią funkcje do osiągnięcia określonego celu.

IDEF9

Metoda wykrywania więzów biznesowych

Metoda IDEF9 ma na celu zidentyfikowanie i analizę
ograniczenia w systemie biznesowym.

IDEF10

Metoda implementacji
modelu architektury

Metoda IDEF10 została już zdefiniowana, ale jeszcze
nie rozwinięta.

IDEF11

Metoda modelowania informacji

Metoda IDEF11 została już zdefiniowana, ale jeszcze
nie rozwinięta.

IDEF12

Modelowanie organizacji

Metoda IDEF12 została już zdefiniowana, ale jeszcze
nie rozwinięta.

IDEF13

Projektowanie map
w schemacie drzewa

Metoda IDEF13 została już zdefiniowana, ale jeszcze
nie rozwinięta.

IDEF4
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Metody

Nazwa

Opis

IDEF14

Projektowanie sieci

Metoda IDEF14 jest wykorzystywana do modelowania i projektowania komputerowych sieci komunikacyjnych. Może ona być stosowana do modelowania
istniejących lub projektowanych sieci.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Gawin, Marcinkowski 2013, s. 26; Wang 1997, ss. 443–449;
Chapman, Bahill, Wayne 1992, ss. 313–315; Clarkson, Eckert 2005, ss. 74–75; Lauer 1991, ss. 84–91; Patalas-Maliszewska, Jakubowska, Kłos 2015, ss. 164–166; Stamirowski 2005, s. 16]

Wyróżniamy 15 różnych metod z rodziny IDEF, z których najpopularniejsze są
techniki IDEF0 i IDEF3. Metoda IDEF0 służy do tworzenia „modelu funkcji” będącego
ustrukturyzowaną reprezentacją graficzną funkcji, działań, czynności zachodzących
w przedsiębiorstwie lub innym systemie. Z kolei technika IDEF3 jest kompleksowym narzędziem modelowania procesów [Gawin, Marcinkowski 2013, s. 26].
Metoda IDEF3 zawiera opis mechanizmów umożliwiających zebranie odpowiednich
danych do opisu procesu. Wyróżniamy dwa sposoby modelowania metodą IDEF3: (1)
opis przebiegu procesu, który przedstawia, jak rzeczywiście proces jest realizowany oraz
(2) stanu przepływu obiektu. Zbudowana jest ona w sposób, który umożliwia zrozumienie metody opisu przez osoby niezajmujące się modelowaniem procesów. Podstawowym elementem schematu procesu według IDEF3 jest blok UOB (ang. Unit of Behavior
Box), ukazujący pojedyncze działanie (funkcję) oraz blok „GO TO” i „Przejdź do” (patrz tabela 2). Bloki UOB łączone są za pomocą różnego typu strzałek. Wyróżnia się połączenia:
(1) pierwszeństwa (zwykła strzałka z kursorem), (2) relacji (przerywana strzałka z kursorem) oraz (3) przepływów obiektów (strzałka z dwoma kursorami). W metodzie wyróżnia się również pięć węzłów, czyli rozgałęzień procesu. W tabeli 2 przedstawiono wszystkie typy węzłów.
Tabela 2. Wykaz bloków i węzłów używanych w mapowaniu procesów według metody IDEF3
Bloki i węzły metody
IDEF3

Opis

Blok UOB służy do opisu procesu, funkcji lub czynności.
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Bloki i węzły metody
IDEF3

Opis

Blok „GO TO” służy odwoływaniu się do innych procesów, funkcji
lub czynności.

Blok „przejdź do” służy do przejścia do dalszej części procesu, gdy
proces nie mieści się na jednej stronie.

Wszystkie procesy muszą się rozpocząć lub zakończyć.

Wszystkie procesy muszą się rozpocząć lub zakończyć jednocześnie.

Jeden lub więcej procesów musi się rozpocząć lub zakończyć.

Jeden lub więcej procesów musi się rozpocząć lub zakończyć jednocześnie.

Dokładnie jeden proces musi się rozpocząć lub zakończyć.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Patalas-Maliszewska, Jakubowska, Kłos 2015, ss. 164–167;
Chapman, Bahill, Wayne 1992, s. 75].

Dekompozycję bloków UOB w metodzie IDEF3 przestawia rysunek 1. Podobnie jak
w metodzie IDEF0 można rozpisywać procesy (czynności) wyższego rzędu na bardziej
szczegółowe, z tą różnicą, że w przypadku IDEF3 może wystąpić kilka wariantów mapowania procesu danego bloku UOB. Numeracja kolejnych bloków przedstawia się następująco: pierwszy numer określa proces mapowany, czyli model głównego procesu, którego blok UOB ma numer 1; czynności do jego realizacji lub podprocesy będą miały numerację bloku UOB rozpoczynającą się od 1, drugi numer oznacza wariant opisu procesu,
a trzeci, kolejny, numer bloku UOB.
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Rysunek 1. Dekompozycja struktury IDEF3

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Chapman, Bahill, Wayne 1992, s. 75].

Oprócz opisu graficznego metoda IDEF3 umożliwia szczegółowy opis procesu według określonego formularza, który zawiera wszystkie niezbędne informacje o procesie. Znajdują się w nim następujące informacje: (1) numer bloku UOB, (2) nazwa procesu/czynności/ zadania, (3) opis obiektu, (4) ograniczenia, a także (5) opis procesu/czynności/zadania. W związku z tym, że metodę IDEF3 wykorzystano do mapowania modułów metodyki zarządzania dużymi projektami opartej na koncepcji łańcucha krytycznego przygotowano zmodyfikowany formularz opisu procesu, który został nazwany „Kartą procesu/modułu/zadania” (tabela 4).
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Tabela 4. Zmodyfikowany formularz opisu procesu
KARTA PROCESU/MODUŁU/ZADANIA

Numer UOB
……………..

Nazwa procesu/ modułu/
zadania:

………………………………………………………………

Cel procesu:

………………………………………………………………

Zakres stosowania:

……………………………………………………………....

Odpowiedzialny:

……………………………………………………………....

Opis postępowania:

……………………………………………………………....

Monitorowanie:

……………………………………………………………....

Tolerancja:

……………………………………………………………....

Dokumenty związane:

……………………………………………………………....

Wykaz dokumentacji:

……………………………………………………………....

Informacje dodatkowe, definicje, terminologia:

……………………………………………………………....

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Grover, Kettinger 2000, s. 171]

Dobór metody IDEF3 do mapowania modułów metodyki zarządzania dużymi projektami opartej na koncepcji łańcucha krytycznego był związany z możliwością jej zastosowania. Jest to jedna z metod IDEF, która dzięki swej budowie, a w szczególności wykorzystaniu węzłów, nadaje się do mapowania procesu zarządzania projektami [Patalas-Maliszewska, Jakubowska, Kłos 2015, s. 166; Grover, Kettinger 2000, s. 172].

Zastosowanie techniki IDEF3 do mapowania procesów
metodyki modułowej zarządzania dużymi projektami
opartej na koncepcji łańcucha krytycznego
Metodyka modułowa zarządzania dużymi projektami oparta na koncepcji łańcucha krytycznego została zbudowana na potrzeby realizowania złożonych, unikatowych, strategicznych projektów produkcyjno-usługowych. Metodyka łącznie składa się z 48 modułów, które zostały przedstawione w tabeli 5. Każda główna grupa modułów (strategiczna,
taktyczna i operacyjna) składa się z 16 modułów. Moduły te dzielą się kolejno na proces
i podprocesy, jakie zidentyfikowano w fazach realizacji dużego projektu. W opisywanej
metodyce wyróżniono pięć faz zarządzania projektami [Marek-Kolodziej, Lapunka, Paszek 2016, s. 628]: fazę przedprojektową, planowania, realizacji, zakończenia i eksploatacji projektu. Dodatkowo w celu ujęcia wszystkich aspektów zarządzania projektami opracowano trzy moduły procesu kontroli projektu.
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Tabela 5. Wykaz modułów metodyki zarządzania dużymi projektami opartej na koncepcji łańcucha krytycznego
Grupa modułów

Moduły
S.Z.1
S.C.1
S.K.1
S.Z.2
S.C.2
S.K.2

STRATEGICZNE

S.Z.3
S.C.3
S.K.3
S.Z.4
S.C.4
S.K.4
S.Z.5
S.C.5
S.K.5
Zarządzanie strategiczne kontrolą projektu

T.Z.1
T.C.1
T.K.1
T.Z.2
T.C.2
T.K.2

TAKTYCZNE

T.Z.3
T.C.3
T.K.3
T.Z.4
T.C.4
T.K.4
T.Z.5
T.C.5
T.K.5
Zarządzanie taktyczne kontrolą projektu
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Grupa modułów

Moduły
O.Z.1
O.C.1
O.K.1
O.Z.2
O.C.2
O.K.2

OPERACYJNE

O.Z.3
O.C.3
O.K.3
O.Z.4
O.C.4
O.K.4
O.Z.5
O.C.5
O.K.5
Zarządzania operacyjne kontrolą projektu

Źródło: opracowanie własne.

Poszczególne oznaczenia modułów metodyki modułowej zarządzania projektami
opartej na koncepcji łańcucha krytycznego są następujące:
1. Poziom zarządzania:
S – strategiczny,
T – taktyczny,
O – operacyjny.
2. Parametr projektu:
Z – zakres,
C – czas,
K – koszt.
3. Faza zarządzania projektem:
1 – Faza przedprojektowa,
2 – Faza planowania,
3 – Faza realizacji,
4 – Faza zakończenia,
5 – Faza eksploatacji.
4. Moduły:
Poziom zarządzania. Parametr projektu. Faza zarządzania projektami, np. S.Z.1, czyli
zarządzanie strategiczne zakresem projektu w fazie przedprojektowej.
Do mapowania modułów, procesów oraz podprocesów opisanej metodyki zastosowano technikę IDEF 3. Dzięki jej zastosowaniu możliwe było stworzenie modelu całej metodyki modułowej zarządzania dużymi projektami opartej na koncepcji łańcucha
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krytycznego od momentu zainicjowania do eksploatacji produktu projektu. W związku z tym, że metodyka jest bardzo złożona i zawiera wiele nowych rozwiązań w zakresie
zarządzania dużymi projektami dotyczących następujących obszarów: (1) tworzenia zespołu projektowego, (2) szacowania czasów trwania zadań, (3) tworzenia harmonogramu projektu, (3) określania wielkości buforów czasu, (4) sposobu monitorowania projektu oraz (5) oceny efektywności projektu, w artykule zaprezentowano tylko fragment
mapowania fazy planowania w metodyce modułowej zarządzania dużymi projektami
opartej na koncepcji łańcucha krytycznego.
Rysunek 2. Dekompozycja fazy planowania dużego projektu w metodyce modułowej

Źródło: opracowanie własne.
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Na rysunku 2 przedstawiono dekompozycję tej fazy, wyróżniając w niej trzy grupy
modułów: (1) zarządzanie strategiczne planowania projektu, (2) zarządzanie taktyczne
zarządzania projektu oraz (3) zarządzanie operacyjne planowania projektu. Następnie
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przeprowadzono dekompozycję grupy modułów zarządzania taktycznego planowania
projektu, dzieląc ją na trzy moduły: (1) „T.Z.2” – moduł dotyczący zakresu projektu, (2)
„T.C.2” – moduł dotyczący czasu projektu oraz (3) „T.K.2” – moduł dotyczący kosztów
projektu. Każda grupa modułów została podzielona najpierw na moduły, następnie na
procesy, później na podprocesy. Jednocześnie do każdego wymienionego elementu został sporządzony opis procesów w formie tabeli zgodnie z wzorem tabeli 4.
Tworząc mapy modułów, procesów oraz podprocesów opisywanej metodyki, stosowano zasadę od ogółu do szczegółu. W ten sposób zbudowano całą metodykę. Dla
przedstawionego modułu „T.C.2”, który jest częścią zarządzania taktycznego, stworzono model procesów realizowanych na tym etapie przez kierownika projektu. Na rysunku 3 przedstawiono dekompozycję tego modułu. Moduł został podzielony na cztery występujące po sobie procesy: (1) opracowanie struktury podziału pracy – WBS, (2) oszacowanie czasów trwania poszczególnych zadań, (3) opracowanie harmonogramu poszczególnych etapów projektu/ podprojektów oraz (4) przekazanie harmonogramu do
zatwierdzenia.
Rysunek 3. Dekompozycja modułu „T.C.2”

Źródło: opracowanie własne.

Każdy ze zidentyfikowanych procesów w module „T.Z.2” został następnie jeszcze
bardziej szczegółowo zmapowany. Na rysunku 4 przedstawiono schemat dekompozycji
procesu opracowania harmonogramu poszczególnych etapów projektu/podprojektów.
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Rysunek 4. Dekompozycja procesu opracowania harmonogramu poszczególnych
etapów projektu/ podprojektów

Źródło: opracowanie własne.

Stopnień szczegółowości informacji na temat modułów, procesów i podprocesów wchodzących w skład całości zależny jest od poziomu dekompozycji bloków UBO.
Umożliwia to skupienie się na danej części modułu, procesu lub podprocesu i dokładne
przedstawienie kolejności działań. Mapy stworzone zgodnie z IDEF3 dokładnie pokazują zależności pomiędzy jednym procesem a drugim.
Zbudowane w ten sposób mapy modułów, procesów oraz podprocesów metodyki
modułowej zarządzania dużymi projektami opartej na koncepcji łańcucha krytycznego
umożliwiają kierownikowi projektu oraz innym pracownikom łatwe zrozumienie procesu zarządzania dużym projektem.

Podsumowanie
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Zaprezentowana w artykule technika IDEF3 umożliwia przedstawienie dowolnych procesów w przedsiębiorstwie, a w szczególności tych związanych z zarządzaniem dużymi
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projektami w postaci przejrzystych modeli (map). Mapy te umożliwiają dokładnie przedstawienie różnej perspektywy modułów, procesów oraz podprocesów zidentyfikowanych w opisywanej metodyce. Pozwala to na stworzenie metodyki, która w jasny sposób
prezentuje procedurę postępowania w czasie planowania i realizacji dużych projektów
na różnych szczeblach zarządzania.
Uniwersalny charakter technik IDEF3 pozwala na mapowanie prostych oraz złożonych procesów zarówno biznesowych, produkcyjnych, jak i zarządzania projektami.
Dzięki niewielkiej liczbie węzłów oraz bloków wykorzystywanych do budowy map techniką IDEF3 możliwe jest przejrzyste przedstawienie procesów. Każdy węzeł i blok jest dokładnie zdefiniowany, co powoduje, że procesy mapowane tą techniką można łatwo zinterpretować. Jednocześnie do każdej mapy tworzony jest formularz opisu procesu. Zawiera on następujące informacje o procesie: (1) cel procesu, (2) zakres stosowania, (3)
osoby odpowiedzialne za proces, (4) opis sposobu realizacji procesu, (5) sposób monitorowania procesu, (6) tolerancje, (7) dokumentację związaną z opisanym procesem, (8)
wykaz dokumentacji tworzonej w czasie realizacji projektu oraz (9) dodatkowe informacje, tj. definicje i terminologię ułatwiającą zrozumienie opisanego procesu. Dzięki czemu stworzone mapy modułów, procesów oraz podprocesów są łatwe i zrozumiałe nawet dla osób, które nie znają techniki IDEF3.
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Abstract: The term non-governmental organisations (NGO) means all entities, which are
not included in the category of units or authorities of public administration and which functioning does not involve the achievement of profit by them. Therefore, a characteristic feature of non-governmental organisations is the lack of correlation between non-governmental organisations and the public authorities. In Poland, the term “non-governmental organisations” is defined by the act on public benefit activities and volunteering from 2003
identifying non-governmental organisations with public benefit activities, mainly foundations and associations [Co to jest organizacja pozarządowa… 2017, online].
In the literature the term ‘non-governmental organizations’ is also defined as: ‘non-profit organizations’, ‘civil society organizations’ which are a form of self-organization of citizens, ‘public benefit organizations’ which provide a wide range of social assistance, ‘voluntary organizations’ and ‘charity organizations’ based on volunteering and helping the poorest, ‘independent organizations’ and ‘social organizations’ aimed at social work and independence
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The aim of the work is the analysis of selected legal and organizational and social conditions
of non-governmental organisations in the field of national security.
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Wstęp
Przez pojęcie organizacji pozarządowych (ang. non-governmental organisation, NGO) rozumie się wszystkie podmioty, które nie są zaliczane do kategorii jednostek bądź organów administracji publicznej i których funkcjonowanie nie wiąże się z osiąganiem przez
nie zysku. Cechą charakterystyczną organizacji pozarządowych jest zatem brak powiązań z organami władzy publicznej. W Polsce pojęcie organizacji pozarządowych definiuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 r., utożsamiająca
organizacje pozarządowe z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, głównie fundacjami i stowarzyszeniami [Co to jest organizacja pozarządowa… 2017].
W literaturze przedmiotu organizacje pozarządowe określane są także jako: „organizacje non-profit” (tj. organizacje nienastwione na zysk), „organizacje obywatelskie”, będące formą samoorganizacji obywateli, „organizacje użyteczności publicznej”, świadczące szeroko rozumianą pomoc społeczną, czyli działalność na rzecz dobra publicznego, „organizacje ochotnicze” i „organizacje charytatywne”, odwołujące się do wolontariatu i pomocy najuboższym, „organizacje niezależne” i „organizacje społeczne”, nakierowane na tzw. pracę społeczną i niezależność [por.: Co to jest organizacja pozarządowa… 2017].
Celem artykułu jest analiza wybranych uwarunkowań prawno-organizacyjnych
i społecznych organizacji pozarządowych w zakresie bezpieczeństwa narodowego.
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Organizacje pozarządowe stanowią jeden z istotnych elementów przestrzeni publicznej,
wpływających także na strukturę i funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa narodowego. Z punktu widzenia analizowanego systemu i w świetle zasady dobrowolności zrzeszania się w praktyce gospodarczej funkcjonują: organizacje społeczno-zawodowe, ruchy obywatelskie, samorządy zawodowe, stowarzyszenia, związki zawodowe, jak również inne zrzeszenia i fundacje działające na zasadzie dobrowolności. Z punktu widzenia
systemu bezpieczeństwa narodowego tworzenie, funkcjonowanie i wypełnianie założeń
statutowych ma tzw. charakter oddolny i wpływa na kreowanie podstaw społeczeństwa
obywatelskiego, którego członkowie, przyjmując współodpowiedzialność za różne sprawy społeczności lokalnych i/lub państwa, tworzą jednocześnie podwaliny tego systemu
i wpływają na jego rozwój [Kierowanie 2014, online].
Analizując problematykę organizacji pozarządowych, należy wspomnieć, że w Polsce dość powszechnie używa się innego terminu, który na świecie zaczął być stosowany

Uwarunkowania prawne, organizacyjne i społeczne funkcjonowania organizacji
pozarządowych w systemie bezpieczeństwa narodowego

na początku lat 70. ubiegłego wieku. Chodzi tu o trzeci sektor (tzw. sektor non-profit lub
sektor instytucji pożytku publicznego), przez który rozumie się formy działań społecznych ulokowanych między państwem i jego zadaniami (tj. pierwszym sektorem) a rynkiem, stanowiącym tzw. drugi sektor. Do trzeciego sektora należą na przykład organizacje pozarządowe [Arczewska 2007, ss. 1–2]. Akcentowana jest zarówno odrębność trzeciego sektora od sektora państwowego oraz sektora prywatnego, jak również niezależność od administracji państwowej i działalność o charakterze non-profit [Tyrakowski 2007, s. 173].
Jak podaje A. Skrabacz [2012, s. 212], „w organizacji państwa demokratycznego powszechnie przyjęte jest, iż organizacje pozarządowe stanowią jeden z trzech obszarów
(sektorów) działania ludzi i instytucji. Pierwszy sektor stanowią instytucje, które rządzą,
podejmują decyzje i administrują, zarówno na poziomie całego państwa, jak i na poziomie lokalnym. Drugi sektor tworzą […] podmioty zajmujące się produkcją, handlem
i usługami i nastawiony jest on na prowadzenie działalności przynoszącej zysk […], dystrybuowany między tych, którzy przyczynili się do jego powstania. Organizacje pozarządowe tworzą trzeci sektor. Działania tego sektora koncentrują się na zaspokajaniu potrzeb wspólnych oraz rozwiązywaniu tych spraw i problemów, których żaden z pozostałych sektorów nie chce lub nie może rozwiązać”.

Uwarunkowania prawne funkcjonowania organizacji
pozarządowych
w systemie bezpieczeństwa narodowego
Podstawowych źródeł prawa w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych
upatrywać należy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku [Konstytucja
1997]. Artykuł 12 tego aktu stanowi, że „zapewniona jest wolność tworzenia i działania
stowarzyszeń, ruchów obywatelskich i innych dobrowolnych zrzeszeń i fundacji”. Zdaniem M. Arczewskiej [2007, ss. 1–2] również wiele innych zapisów wynikających z Konstytucji, w szczególności dotyczących praw i swobód obywatelskich, określa ramy definicyjne i funkcje, jakie pełnią organizacje pozarządowe.
Kwestię organizacji pozarządowych w zakresie ochrony ludności i bezpieczeństwa
regulują następujące przepisy prawa [por. Tiszbierek 2015, s. 237; Trocha 2014, s. 111]:
·· Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93
z późn. zm.),
·· Ustawa z dnia 16 listopada 1964 roku o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. z 1964 r.
Nr 41, poz. 276 z późn. zm.),
·· Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U.
z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.),
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·· Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr
20, poz. 104 z późn. zm.),
·· Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1984 r. Nr 21, poz. 97 z późn.
zm.),
·· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991 r. Nr
81, poz. 351 z późn. zm.),
·· Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 r.,
Nr 121, poz. 769 z późn. zm.),
·· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września
1998 roku w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek
ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U.
z 1998 r. Nr 121, poz. 798 z późn. zm.),
·· Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
·· Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.
U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.),
·· Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr
89, poz. 590 z późn. zm.),
·· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011
roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z 2011 r. Nr 46, poz. 239 z późn. zm.),
·· Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach
i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1241 z późn.
zm.),
·· Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240 z późn. zm.).
Jak podaje M. Arczewska [2007, s. 6], wejście w życie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzedzone było powstaniem dwóch innych ważnych ustaw (jeśli odwoływać się do wymienionych wyżej aktów): Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach. Akty te nie regulowały jednak wszystkich elementarnych kwestii, dotyczących zarówno rozwiązań proceduralnych, jak i systemowych. „Oprócz […] podmiotów utworzonych i działających na podstawie tych ustaw, funkcjonowały także organizacje o bardzo ściśle określonej strukturze, powoływane odrębnymi aktami prawnymi. […] Działalność licznych organizacji pozarządowych jest szczegółowo regulowana w różnych ustawach” [Arczewska 2007, s. 6]. Powszechnie stosowana obecnie ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie stanowi, „iż organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, we współpracy z organizacjami pozarządo-
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wymi, działalności pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym tym organom” [Tiszbierek 2015, s. 328].
W wymienionej ustawie wyróżniona została kategoria organizacji pożytku publicznego, do których zaliczono organizacje w jednoznaczny sposób działające na rzecz społeczeństwa. Utworzono także tzw. „katalog zadań publicznych, w sferze których dana
organizacja prowadzi działalność społecznie użyteczną. […] Katalog […] w przejrzysty
sposób ukazuje te dziedziny, w których organizacje mogą wspierać państwo. […] Są to
obszary: ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
konfliktów zbrojnych, wojen w kraju i za granicą, porządku i bezpieczeństwa publicznego” [Morawski 2017, ss. 191–192].

Uwarunkowania organizacyjne i społeczne
funkcjonowania organizacji pozarządowych w systemie
bezpieczeństwa narodowego
Jak podają R. Jakubiak i J. Flis [2006, s. 375], „siłą każdego państwa jest naród,
a właściwie czynnik (potencjał) ludzki. Włączenie ludności do systemu ochrony
i obrony narodowej – działalność propaństwowa, proobywatelska oraz proobronna stanowi przyczynek do sprawnego funkcjonowania państwa”.
Dokonując ogólnego zarysu zakresu działania organizacji pozarządowych, wyróżnia
się szereg różnych organów typowych dla tego typu instytucji, m.in.:
·· kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe,
·· fundacje,
·· federacje i konfederacje pracodawców,
·· izby gospodarcze,
·· izby rzemieślnicze,
·· samorządy zawodowe;
·· stowarzyszenia, w tym również stowarzyszenia rejestrowe, zwykłe i związki
stowarzyszeń,
·· stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
·· spółki działające nie dla zysku (non-profit),
·· spółdzielnie socjalne,
·· organizacje kościelne,
·· partie polityczne,
·· związki zawodowe,
·· organizacje działające na podstawie odrębnych przepisów, jak np. Polski Czerwony
Krzyż, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Polski Związek Działkowców, koła
łowieckie, komitety społeczne (np. społeczne komitety budowy dróg, wodociągów),
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·· związki rolników, kółka rolnicze i koła gospodyń wiejskich,
·· grupy, takie jak kluby osiedlowe czy grupy wsparcia, grupy samopomocowe [Co to
jest organizacja pozarządowa... 2017].
Biorąc pod uwagę fakt, że jedną z najistotniejszych funkcji państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom przed zagrożeniami o charakterze militarnym, naturalnym i wynikającym z działalności człowieka, realizacja tych zadań odbywa
się za pośrednictwem odpowiednich służb, instytucji oraz organizacji pozarządowych.
Zatem istotnym elementem bezpieczeństwa narodowego każdego kraju jest sprawny
i skuteczny system zarządzania kryzysowego, którego celem jest realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Zadania te dokonywane są za pośrednictwem
organów administracji rządowej oraz samorządów terytorialnych, w szczególności narzędzi wykorzystywanych przez różnego rodzaju służby, instytucje i organizacje pozarządowe [Tiszbierek 2015, ss. 233–234].
Zdaniem R. Jakubczak i J. Flis [2006, ss. 375–376] do najważniejszych przesłanek dla
aktywności organizacji pozarządowych w zakresie bezpieczeństwa narodowego należą:
·· „przyjmowanie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo przez środowiska cywilne, rządowe i pozarządowe;
·· zapobieganie współczesnym zagrożeniom niemilitarnym, godzącym w społeczeństwo, jego środowisko oraz warunki życia i rozwoju;
·· powszechne, społeczne wsparcie struktur i działań rządowych i samorządowych podejmowanych w obszarze bezpieczeństwa;
·· pobudzanie i angażowanie w sprawy obrony narodowej potencjału społecznego,
drzemiącego w każdym państwie demokratycznym;
·· współuczestniczenie w tworzeniu bezpieczeństwa europejskiego i międzynarodowego;
·· powszechne wypełnianie przez obywateli konstytucyjnego obowiązku obrony Ojczyzny;
·· pobudzanie świadomości i aktywności obronnej społeczeństwa dla sprostania
współczesnym zagrożeniom i wyzwaniom bezpieczeństwa;
·· ekonomiczność działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa i obrony, których
koszty, dzięki włączeniu do tego procesu organizacji pozarządowych, można znacznie
obniżyć” [Jakubczak i Flis 2006, ss. 375–376].
Poza powyższymi wskazać należy na niezmiernie ważną oraz wciąż nabierającą znaczenia rolę organizacji pozarządowych w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego. Ten
wzrost znaczenia analizowanych instytucji związany jest z następującymi czynnikami:
·· specyfiką i rodzajem współczesnych zagrożeń o charakterze niemilitarnym;
·· słabością struktur rządowych, wynikającą z braku lub ograniczenia możliwości sprostania różnym zagrożeniom i wyzwaniom;
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·· deficytami (deregulacjami) systemu demokratycznego, opierającego się na braku
koncepcji myślenia strategicznego i niepodejmowaniu planów na przyszłość, także
w zakresie bezpieczeństwa;
·· tzw. „humanizacją bezpieczeństwa”, przejawiającą się w potrzebie zapewnienia poczucia bezpieczeństwa przede wszystkim jednostce ludzkiej [Jakubczak i Flis 2006, s.
384].
Zdaniem I. Drabik [2015, s. 160] ważnym problemem w kontekście działalności organizacji pozarządowych w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa narodowego jest próba marginalizacji i niedocenienie ich roli w działalności codziennej, jak również ich niewielki udział w realizacji zadań publicznych, w tym działań na rzecz bezpieczeństwa,
w porównaniu z sytuacjami o charakterze nagłym (np. nagłymi klęskami).
Z. Dziemianko [2008, ss. 121–122] podkreśla, że występowanie różnych organizacji
pozarządowych sprzyja ich właściwemu wykorzystaniu w realizacji zadań o charakterze
obronnym, albowiem odpowiedź na aktualne wyzwania i zagrożenia o charakterze militarnym i niemilitarnym wymaga realizacji zasady komplementarności i równorzędności podmiotów rządowych i pozarządowych, z punktu widzenia nowoczesnej organizacji bezpieczeństwa narodowego. Przywołany autor wyszczególnia potrzeby organizacji
pozarządowych, wynikające z ich wpływu na kreowanie bezpieczeństwa narodowego.
Do najważniejszych należą:
·· „przyspieszenie budowy społeczeństwa obywatelskiego jako koniecznego warunku wykorzystania szansy demokracji, w tym tworzenia bezpieczeństwa narodowego;
·· powszechne włączenie i zorganizowanie społeczeństwa oraz wspieranie ich działań
na rzecz bezpieczeństwa;
·· pobudzanie aktywności społecznej w dziedzinie powszechnego bezpieczeństwa;
·· tworzenie bezpieczeństwa społeczności lokalnych jako współczesnej podstawy
bezpieczeństwa narodowego;
·· tworzenie bezpieczeństwa indywidualnego;
·· wsparcie organów i służb publicznych w budowie spójnego systemu bezpieczeństwa narodowego;
·· monitorowanie i kontrolowanie działalności administracji publicznej w zakresie organizacji systemu bezpieczeństwa;
·· skoordynowanie wysiłków podmiotów rządowych i pozarządowych w działaniach
na rzecz bezpieczeństwa;
·· włączenie wszystkich środków i zasobów będących w posiadaniu państwa dla sprostania współczesnym wyzwaniom i zagrożeniom;
·· powszechną edukację dla bezpieczeństwa;
·· wykorzystanie pozytywnych cech charakteru narodowego, w tym umiejętności organizowania się;
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·· wsparcie operacji sił zbrojnych w działaniach militarnych i niemilitarnych narodowych sił rezerwy;
·· realizację konstytucyjnego obowiązku obrony ojczyzny;
·· federalizację organizacji pozarządowych;
·· przestrzennego i kompleksowego monitoringu współczesnych zagrożeń jako warunku efektywnego przeciwdziałania im;
·· zapewnienie ekonomiczności działań i ich efektywności” [Dziemianko 2008, ss. 121–
122].
Wymienione powyżej przesłanki działalności organizacji pozarządowych wskazują na znaczenie, jakiego we współczesnym świecie nabierają organizacje pozarządowe,
a także ich istotną rolę w codziennej działalności, nie tylko podczas różnych kryzysów,
ale i w czasie pokoju, w kraju i na świecie.
Pośród wymienionych wcześniej instytucji zaliczanych do organizacji pozarządowych nieoceniona wydaje się – jak wynika z analizy literatury przedmiotu – Ochotnicza
Straż Pożarna. Stanowi one wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej i przeważnie prowadzi też samodzielną działalność.
Należy także podkreślić, że służby te w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa
(w tym narodowego) stawiane są w stan pełnej gotowości i także podejmują wszelkie
niezbędne działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony i obrony narodowej.

Podsumowanie
Organizacje pozarządowe stanowią ważny element bezpieczeństwa państwa. I chociaż
najważniejszą rolę pełnią podczas klęsk żywiołowych, to bardzo ważne jest, aby współdziałały z organami rządowymi, bowiem ostatecznie najważniejsze jest dobro całego
społeczeństwa (ogółu).
Wszystkie wspólne działania dają nadzieję oraz pozwalają przypuszczać, że rola organizacji pozarządowych w tym zakresie będzie wzrastać, tym bardziej, że w obliczu
zagrożenia każda pomoc jest niezwykle istotna, zwłaszcza tych służb, które posiadają
już doświadczenie w zapewnianiu bezpieczeństwa i wnoszą zgoła odmienne od rządowych form działania pomocowe.
Ważne, aby wciąż podnosić rangę organizacji pozarządowych i pozwalać na szerszy
zakres ich funkcjonowania. Organizacje rządowe powinny współpracować w maksymalnie możliwym zakresie z organizacjami pozarządowym i wspierać je, co niewątpliwie
wzmocni wszelkie podejmowane wspólnie działania.
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