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Wstęp 
 
 
Nowoczesne zarządzanie w dobie dynamizacji przestrzeni społeczno-
gospodarczej wykorzystuje innowacyjne koncepcje uwzględniające zmien-
ność, unikalność, transparentność, realność, innowacyjność, skuteczność oraz 
efektywność. Różnorodność obszarowo-funkcjonalna podmiotów działają-
cych na rynku sprawia bowiem, że aby odnosić sukcesy rynkowe, należy sto-
sować nie jedną koncepcję, a całą wiązkę koncepcji, balansując między naj-
bardziej pożytecznymi komponentami każdej z nich. Przy czym koncepcje 
z zakresu zasobów ludzkich, zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, marketingu, 
obsługi klienta, logistyki, finansów oraz rachunkowości scala integrujące spo-
iwo w postaci nowych technologii.  
 Wykładnicze przyspieszenie rozwoju technologicznego, rozprzestrzenianie 
się cyfryzacji, internetyzacji oraz autonomizacji maszyn sprawia, że klasyfiko-
walność świata według klasycznych norm podziału przestaje mieć rację bytu. 
Niektórzy znawcy tematu zdają się wręcz wieścić śmierć klasycznej ekonomii 
oraz klasycznych strategii „Starych koncepcji nie da się stosować w nowym 
świecie”. Akomodacja, adaptacja, zmienność i zwinność powinny stanowić 
element zarządzania współczesnych organizacji, w tym w szczególności 
przedsiębiorstw, jako bytów socjo-gospodarczych integrujących ludzi, ziemię, 
infrastrukturę i pieniądze. Niwelacja przestrzennych granic sprawia, że obec-
nie przedsiębiorstwa mogą działać wszędzie tam, gdzie są ich klienci. Po-
wszechność Internetu sprawia, że Ci, którzy gromadzą szybciej większą ilość 
informacji, mogą szybciej przekonfigurować sposób prowadzenia biznesu, 
dostosowując go do zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów. 
  „Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana” – jak powiedział starożytny filo-
zof. Współczesny uczony rozwinąłby tę myśl, dodając jeszcze „zwinność, cy-
frowość, infoniczność oraz integratywną autonomiczność”. To parametry de-
skrypcyjne opisujące wymiarowo przyszłość egzystencji zarówno ludzi, orga-
nizacji, jak i całych społeczeństw. Transhumanizm, jako rozprzestrzeniający się 
nurt intelektualny sprawia, że przewartościowaniu ulega sposób rozumienia 
świata. Ci, którzy nadążą za tymi zmianami, będą wygrani. A ci, którzy się za-
trzymają, mogą stracić nie tylko szansę na rozwój, ale i na egzystencję. Umie-
jętne zbalansowanie, dostosowanie w nurcie agile może stanowić jedyne 
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rozwiązanie. I właśnie taka różnorodność spojrzeń w nurcie zwinności i ela-
styczności dostosowań została zaprezentowania w artykułach zawartych na 
kartach niniejszego tomu. 
 W pierwszej części publikacji zebrane zostały artykuły prezentujące zagad-
nienia dotyczące infrastruktury logistycznej oraz nowych technologii takich 
jak 4D. Tę cześć tomu zamyka bardzo ciekawy artykuł na temat dylematów 
decyzyjnych powodowanych nieprzewidywalnością i sposobów radzenia 
sobie z tym problemem. 
 Druga część tomu prezentuje artykuły dotyczące innowacyjnych rozwiązań 
zwinnych w przemyśle, jak również teksty odnoszące się do koncepcji zrów-
noważonego rozwoju, która w czasie silnych działań proekologicznych ma 
bardzo istotne znaczenie także w biznesie. 
 W kolejnej, trzeciej części poniższego tomu zebrane zostały artykuły poru-
szające zagadnienia związane z wirtualizacją procesów obsługi klienta oraz 
uczestnictwem w wirtualnych społecznościach marek. Mamy tutaj także bar-
dzo ciekawe badania i wnioski na temat analizy sentymentu, jako narzędzia 
do monitorowania wyników finansowych przedsiębiorstw. 
 Czwarta część tomu stanowi zbiór artykułów dotyczących aspektów zwin-
ności w hipermedialnym środowisku Internetu. Autorzy omawiają tu kwestie 
dotyczące wykorzystania mediów społecznościowych, procesu decyzyjnego 
w zakupach online oraz prosumpcji w wirtualnym środowisku Internetu. 
 Ostatnia, piąta cześć tomu obejmuje artykuły dotyczące zwinności w za-
stosowaniach praktycznych. Autorzy przedstawiają możliwości, jakie daje 
praca zdalna oraz wyniki wpływu klimatu organizacyjnego na efektywność 
pracy zespołów programistycznych. Zaprezentowano tu także praktyczne, 
zwinne podejście do projektowania uniwersyteckich kursów e-learningowych. 
 Podsumowując, niniejsza publikacja obejmuje szerokie spektrum zagad-
nień związanych z problematyką zwinności w ujęciu organizacyjnym, proce-
sowym i techniczno-narzędziowym. Cyfryzacja, internetyzacja i wirtualizacja 
stały się interesującym wyzwaniem dla naukowców i badaczy. Ich wiedza  
i doświadczenie są mocnym fundamentem niniejszego tomu. 
 Szanowny Czytelniku, oddając w Twoje ręce niniejszy tom, redaktorzy żywią 
nadzieję, iż jego lektura stanie się inspiracją do dalszych poszukiwań  
i badań w zakresie wykorzystania metod i technik zwinnych w nauce i praktyce. 
 
 Życzymy owocnej lektury 

Łukasz Sułkowski 
Katarzyna Kolasińska-Morawska 

Paweł Morawski 
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Temporal Accessibility Improvement as an Element  
of Infrastructure Development Management in the Łódź 
Metropolitan Area on an Example of the S14 Expressway 
 
 
Abstract: The article contains information about infrastructure development management 
from the point of view of benefits in the area of logistics. It presents relationship between 
transport infrastructure and temporary accessibility to voivodship cities. In addition, road in-
vestments in the Lodz Metropolitan Area are also characterized. This article also presents vari-
ants of the shortest travel time from starting points to test points before the construction of 
S14 and after its implementation. The purpose of the article is to examine how the time avail-
ability of selected research points will change after the construction of the missing sections of 
the S14 road. Based on the analyzes, a number of conclusions were formulated regarding the 
impact of the construction of the S14 expressway on travel time to selected research points. 
Key words: infrastructure development management, temporal accessibility, Łódź Metropoli-
tan Area, S14 expressway. 
 
Introduction 
 
Contemporary economy and the pace of life are constantly accelerating. In 
order to catch up with this tendency, one has to look for some possibilities to 
save time. This is a difficult task, particularly when instead of individuals we 

                                       
1 rjk5511@gmail.com 
2 angelikapietruszka@gmail.com 



Remigiusz Kozłowski, Angelika Pietruszka 

 12 

consider a whole urban area, a city, or its fragments. Then it turns out that this 
is possible, however, some large investments are required, including con-
struction of city bypasses. In the Łódź region, such a bypass is the S14 ex-
pressway. It has been awaited for years, but it is still not clear when it will be 
fully available, which of its junctions will be constructed soon, and the con-
struction of which will be postponed. 
 It is commonly expected that one of the benefits it will provide will be the 
possibility to save time. This expectation is purely intuitive. This article pre-
sents analyses that answer the question of whether it will be possible to save 
time, and if yes, then how much time we will be able to save. It also includes 
an attempt to identify routes that will or will not allow to save time. The aim of 
the article is to identify changes in temporal accessibility to selected control 
points that will occur after the missing sections of the S14 expressway have 
been constructed. This article was funded by a Student Research Grant 
awarded by the Vice-Chancellor of the University of Łódź in 2018. 
 
Infrastructure development management from  
the perspective of logistical advantages  
 
Logistical possibilities depend on the possibilities of the logistical infrastruc-
ture [Wolf-Rüdiger, Karim 2012, p. 10; Kozłowski 2011, p. 145]. Thus, in order 
to enable the development of logistical services, it is necessary to extend or 
construct new infrastructure elements [European Bank for Reconstruction and 
Development 2005, p. 1; Kozłowski, Tomczyk 2009, p. 9]. 
 Such projects are difficult, yet extremely important. Their difficulty results 
from the fact that they require large financial outlay, and the governments of 
Members States are not always able to make it. Fortunately, the European 
Union can be of help, offering financial support [Milio 2013, p. 145; Oude-
naren 2005, p. 163] which, in the case of road project, can cover up to 75% of 
the amount required. 
 Poland has serious deficiencies in logistical infrastructure, including road 
transport infrastructure. Since the moment Poland joined the European Un-
ion, more than 40% of the target road and motorway network have been con-
structed. The greatest progress was made when our country prepared for the 
European Football Championship in 2012. Many roads are still at different 
stages of construction. After the event, the dynamics of these projects 
dropped considerably. However, completion of the logistic infrastructure 
should remain a priority for our country. In the long run, if our infrastructure is 
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not comparable to the one of our neighbours and other EU Member States, 
we will not be able to successfully compete with them in economic terms or 
to offer adequate standard of living, which is a factor influencing young peo-
ple’s decision about leaving Poland. 
 Looking for specific measures, temporal accessibility was selected, which 
can be deemed useful with regard to the impact assessment of a specific ex-
pressway section in the context of logistical service development and its ef-
fect on the society. The following part of the article presents characteristics of 
this measure and some practical analyses employing it. 
 
Significance of temporal accessibility in logistics on an  
example of the construction of motorways and expressways 
 
Temporal accessibility is one of the basic conditions for regional development 
[Komornicki, Śleszyński, Rosik et al. 2009, p. 41] and for the establishment of 
the socioeconomic spatial structure of a given country [Śleszyński 2014, 
p. 178]. An accessibility study is a multiple-criteria analysis. It depends on the 
mode of transport (road, rail, water, air, or multimodal) and the transport type 
(passenger or freight). When analysing passenger transport, one has to con-
sider both individual transport (mostly by passenger cars) and public trans-
port [Bocheński 2018, p. 108]. 
 The literature distinguishes different categories of temporal accessibility 
for people travelling by car. One of them is gross travel time, which is the total 
time necessary to cover the distance between two selected points, while net 
travel time is the time only spent on travelling by the means of transport. 
There is also net driving time, which is calculated without any stops at traffic 
lights or in traffic jams. The last category described in the literature is gross 
driving time, which is calculated as the time necessary to cover the distance 
between two points without pulling over [Śleszyński 2014, p. 182]. 
 Temporal accessibility is also influenced by such factors as the structure 
and density of the road network. The construction of roads eliminates com-
munication bottlenecks, considerably improving the traffic flow and shorten-
ing the travel time. The network of roads and motorways should be devel-
oped with the aim to complete the most important transport routes, and to 
create a coherent communication network. It is also important to continue 
work on the main national roads in order to raise the standard of travel be-
tween the main centres of the country by improving the road quality. Short-
ening the travel time between selected points also has a major effect on the 
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comfort of travel. Shorter travel time raises the standard of living of the popu-
lation and improves the quality of work. Thus, motorways and expressways 
ensure shorter travel time and fewer accidents, which is proven by statistics. 
Construction of new roads also improves spatial accessibility, which makes it 
easier for citizens to find more satisfying jobs without the necessity to move, 
and allows employers to look for candidates on a larger area. Still, temporal 
accessibility to Province capitals depends not only on the transport infrastruc-
ture but also on the level of wealth measured by the number of registered 
cars, and the social mentality. 
 
Road projects in the Łódź Metropolitan Area 
 
A metropolitan area is defined as an urban settlement [Markowski, Marszał 
2006, p. 15]. It includes a metropolis and its functional area that is significant on 
the national level. It can be monocentric (with one main centre) or polycentric 
(with several main centres), and it covers highly urbanised areas. It has great 
economic potential, tourist appeal, and access to high-order services as well as 
educational, research, and development facilities. It also maintains relationships 
with international metropolises on scientific, business, and cultural levels. 
A metropolitan area should have a dense road network and ensure high trans-
port accessibility [Burchard-Dziubińska, Bartosiewicz, Napierała 2016, pp. 87–88]. 
 The Łódź Metropolitan Area (ŁOM) is located in Central Poland and covers an 
area of nearly 2,500 m2 [Urząd Miasta Łodzi 2014]. It includes the township of 
Łódź and 4 country districts of Brzeziny, Łódź East, Pabianice, and Zgierz. The 
factors determining the coherence of the Łódź Metropolitan Area are transport 
connections, which also have an effect on the transport accessibility of the region 
as well as the range and strength of social and economic ties. In the national con-
text, ŁOM offers a convenient location with respect to the road network.  
 
Table 1. The length of roads in the Łódź Metropolitan Area 

Road category  Total length 

motorways 265.29 km 

expressways 96.46 km 

national roads 302.26 km 

regional roads 230.38 km 

district roads 1,202.20 km 

Source: own work based on data from the ArcGIS system. 
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 In the northern part, there is the east-west A2 motorway, while in the east-
ern part there is the north-south A1 motorway. These motorways intersect in 
the commune of Stryków, and this junction is considered to be the most im-
portant junction in Poland. In the southern part of ŁOM, there is the S8 ex-
pressway, and in the western part there is only a section of the S14 express-
way, which is supposed to be extended and connected with the A2 motor-
way. The total length of expressways in the area analysed is incommensurate 
with the traffic volume in the Łódź Metropolitan Area (table 1). 
 
Research Methodology and Course  
 
The first stage of the research involved an inventory of the road network ele-
ments in the Łódź Metropolitan Area. In order to determine the effect of infra-
structural changes, the streamlining of subregional communication, obvious 
from the perspective of the completion of the Łódź ring road, was not pre-
sented. Instead, emphasis was placed on regional and local communication. 
For the purposes of determining the significance of the construction of the 
S14 expressway, specific control and starting points were defined.  
 The control points were the Municipal Offices of Zgierz, Aleksandrów 
Łódzki, Konstantynów Łodzi, and Łódź, and the Łódź Władysław Reymont 
Airport. The above Municipal Offices were selected on account of their loca-
tion in the centres of the cities for which the S14 expressway will probably 
improve temporal accessibility. The airport was selected as a significant large-
scale communication facility.  
 When defining the starting points, the focus was on the western part of the 
Łódź Metropolitan Area, and so the selected locations are places where na-
tional or regional roads cross the border of the Łódź Metropolitan Area: 
A – 91 national road (the village of Sierpów);  
B – 72 national road (the village of Prawęcice);  
C – 482 regional road (Łask-Kolumna quarter); 
D – 14 national road (the village of Toporów); 
E – 72 national road (the village of Jeżów); 
F – 91 national road (the village of Srock). 
 These points are located in places of potential entry towards the Łódź ur-
ban area, thus reflecting possible travel scenarios of persons inhabiting the 
outermost areas of the Łódź Province. The starting points are not located at 
the junctions of motorways and expressways because the idea was to present 
the significance of the S14 expressway on regional and local scales.  
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 This article details different variants of the shortest travel time between the 
starting points and the control points. The analyses considered the travel time 
between these points without the constructed and planned S14 expressway, 
and the travel time after its completion. In order to determine the time neces-
sary to cover the distance between two points it was assumed that vehicles 
would travel at the maximum speed permitted under the Traffic Law Act. The 
analyses did not consider such factors as congestion [Bocheński 2018, p. 108], 
topography [Wiśniewski 2015, p. 322], stops, or traffic difficulties. The study 
was conducted using the ArcGIS tool. 
 
Temporal Accessibility of the Selected Control Points 
 
The maps analysed present the fastest routes between the starting and con-
trol points before the construction of the S14 section under way and the 
planned S14 section (figure 1), and after both sections have been opened 
(figure 2). One can see that in the case of travels from the starting points (A, B, 
C) located in the western part of the Łódź Metropolitan Are, there are differ-
ences in routing for all analysed control points in the variant with the S14 ex-
pressway, while the starting points located in the eastern part of ŁOM are not 
greatly affected by the S14 expressway. In their case, the section of the A1 
motorway between Stryków and Tuszyn opened in 2016 was of greater im-
portance [A1 Stryków – Tuszyn już otwarta! 2016] (which might now be the 
case for the S14 expressway and points A, B, and C).  
 In these analyses, distance in kilometres is less important since the main 
factor affecting temporal accessibility is speed, which is clearly proven by 
routing involving fast highways (table 2). The greatest differences in travel 
times were identified between the A starting point and such control points as 
the Municipal Office of Konstantynów Łódzki (40%) and Łódź (24.4%), and 
between the C starting point and the Municipal Office of Zgierz (23.5%). 
Moreover, the S14 expressway will become the main artery between the Lub-
linek and Emilia junctions, which is proven by the improved temporal accessi-
bility. For example, the travel between the Emilia junction and Zgierz now 
takes 12 minutes, and after the S14 has been completed the same distance 
will be covered in 6 minutes. 
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Figure 1. Travel routes between selected control points without the S14 expressway  
that is under construction or planned 

Source: Dawid Krzykowski based on the data received from the Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK) in Łódź. 
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Figure 2. Travel routes between selected control points after the completion of the 
constructed and planned sections of the S14 expressway 

Source: Dawid Krzykowski based on the data received from the Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficznej (WODGiK) in Łódź. 



Temporal Accessibility Improvement as an Element of Infrastructure Development Management… 

 19 

Figure 3. Temporal accessibility of the selected control points with and without the S14 
expressway that is under construction or planned 

 
Source: Dawid Krzykowski based on the data received from the Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficznej (WODGiK) in Łódź. 
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Table 2. Time and distance before the constructed and planned sections of the S14 ex  
pressway are completed (x) and after they have been opened 

Source: own work. 
 
 It takes 22 minutes to go from Zgierz to Konstantynów Łódzki. After the S14 
expressway has been completed, it will only take 13 minutes. The travel between 
the airport and Aleksandrów Łódzki takes 15 minutes, and after the S14 has been 
opened it will take 13 minutes. The analyses carried out did not take congestion 
into consideration, so the difference in the time necessary to cover these sections 
could be greater, particularly between the airport and Aleksandrów Łódzki. 
 
Summary 
  
It is commonly believed that roads with good functional parameters improve 
temporal accessibility. However, only analyses presenting specific travel times 
between different points and graphic visualizations allow to draw valid con-
clusions with regard to measurable benefits derived from the construction of 
a given section of the transport infrastructure.  

A B C D E F    
X S14 X S14 X S14 X S14 X S14 X S14 

min 21 20 22 22 34 26 24 24 37 37 34 34 Municipal 
Office of 
Zgierz km 23.5  24.4 20.1 20.1 39.4 35.4 31.6 31.6 47.2 47.2 50.2 50.2 

min 33 26 10 10 31 25 36 36 44 44 36 34 Municipal 
Office of 
Aleksan-
drów 
Łódzki 

km 32 30.3 11.4 11.4 31.5 33.3 40.1 40.1 54 54 44.4 47.6 

min 45 27  21 19 14 14 41 40 46 46 31 31 Municipal 
Office of 
Konstan-
tynów 
Łódzki  

km 41.2 36.9 20.4 22 15 15 47 58.3 55.1 55.1 37.5 37.5 

min 41 31 27 22 23 23 29 29 34 34 25 25 Municipal 
Office of 
Łódź km 40.1 43 27.2 27 29.8 29.8 36.3 36.3 44.5 44.5 34.5 34.5 

min 42 35 30 28 23 20  36 36 41 41 25 25 Łódź 
Władys-
ław Rey-
mont  
Airport  

km 40.6 42.9 29.3 31 28.8 25.1 42.5 42.5 50.6 50.6 33 33 
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 This article analyses the long awaited S14 expressway, which will serve 
a number of significant functions in the Łódź region. Based on this, it can be 
said that construction of this expressway will ensure measurable benefits to, 
for example, local inhabitants travelling in Łódź and neighbouring areas. The 
benefits presented in this publication are expressed as shorter travel times. 
The S14 expressway has not been completed yet. The current progress of 
work differs depending on the section, while its ultimate form and the num-
ber of junctions remain unknown. However, there is no doubt that the con-
struction of this road will be beneficial from the logistical perspective.  
 
Bibliography 
 
A1 Stryków – Tuszyn już otwarta! (2016), “Mota-Engil” [online], https://mota-engil-ce.eu/ 

aktualnosci/a1-strykow-tuszyn-juz-otwarta,news,52,29.php, access: 20.02.2019. 

Bocheński T. (2018), Stare i nowe problemy badawcze w geografii społecznoekonomicznej [in:] 
Sitek S. (Ed.), Badania dostępności transportowej ze szczególnym uwzględnieniem kolei, Pol-
skie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki, Iss. 8, p. 108. 

Burchard-Dziubińska M., Bartosiewicz B., Napierała T. (2016), Strategia rozwoju łódzkiego obszaru 
metropolitalnego 2020+, Łódź, pp. 87–88. 

European Bank for Reconstruction and Development (2005), Transition report 2004: infrastruc-
ture, p. 1. 

Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P. et al. (2009), Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształ-
towania polskiej polityki transportowej, Biuletyn KPZK PAN, 241, Warszawa, p. 41.  

Kozłowski R. (2011), Wpływ infrastruktury transportu na rozwój klastrów na przykładzie regionu 
łódzkiego, “Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, Vol. 251, No. 1, p. 145. 

Kozłowski R., Tomczyk I. (2009), Problematyka budowy dróg w Polsce na przykładzie drogi ekspre-
sowej S-8 w województwie łódzkim, Wydawnictwo 2K s.c., Łódź – Sieradz, p. 9. 

Markowski T., Marszał T. (2006), Metropolie obszary metropolitalne metropolizacja Problemy  
i pojęcia podstawowe, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju, Warszawa, p. 15. 

Milio S., (2013), From Policy to Implementation in the European Union: The Challenge of a Multi-
Level Governance System, I.B. Tauris, p. 145  

Oudenaren J. Van, (2005), Uniting Europe: An Introduction to the European Union, Rowman & 
Littlefield, p. 163. 

Śleszyński P. (2014), Dostępność czasowa i jej zastosowania, „Przegląd Geograficzny”, Vol. 86,  
No. 2, Warszawa, p. 178, 182. 



Remigiusz Kozłowski, Angelika Pietruszka 

 22 

Urząd Miasta Łodzi (2014), Charakterystyka Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego [online], 
http://web.archive.org/web/20160304192855/http://www.uml.lodz.pl/stowarzyszenie_lom
/lodzki_obszar_metropolitarny/, access: 20.02.2019. 

Wiśniewski Sz. (2015), Zmiany dostępności miast województwa łódzkiego w transporcie indywidu-
alnym w latach 2013–2015, „Przegląd Geograficzny”, Vol. 87, Iss. 2, p. 322. 

Wolf-Rüdiger B., Karim B. (2012), Sustainable Logistics: Responses to a Global Challenge, Springer 
Science & Business Media, p. 10. 

 



PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2019 
Wydawnictwo SAN  ISSN 2543-8190 

Tom XXZeszyt 12 Część  1 ss. 23–35 
 
 
 
 
Łukasz Wiechetek1 
Faculty of Economics 
Maria Curie-Skłodowska University 
ORCID ID: 0000-0001-7755-2282 

Arkadiusz Gola2 
Institute of Technological Systems of Information  
Faculty of Mechanical Engineering, Lublin University of Technology 
ORCID ID: 0000-0002-2935-5003 
 
 
 

4D Printing as an Innovative Technology for Creating  
Agile, Shape Morphing Products Meeting Individual  
User Needs 
 
 
Abstract: 3D printing is a quite popular technology, frequently used to create unique three-
dimensional objects. It has many areas of application: architecture, marketing, art, fashion 
music, but also marketing and business. In marketing and business, it is mostly used for increas-
ing effectiveness of market research, faster product development, decrease logistics costs, or 
meet changing, unique customer requirements. Recently we can observe fast development of 
3D printing consumables – filaments. Today’s printers can use not only synthetic materials, 
wood-like materials, resin, rubber, metal, concrete or paper but also new generation of smart 
materials. 
As a result of 3D printing development there can be seen a big interest in next printing genera-
tion – four-dimensional printing (4D printing). This technique can use a similar hardware as 3D 
printing but uses special filaments (polymers/hydrogels) so that the printed object can be 
transformed. Their physical parameters can be changed by adding some energy to the system, 
and because of that this technology is also called active object printing or shape-morphing 
systems printing. 
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 The aim of the article is to present 4D printing technology, its possibilities of usage and 
future applications mainly in the area of commerce and logistics. The paper contains brief 
characteristics of 4D printing technology, description on interesting and promising 4D printing 
startup projects. At the end of article, the authors present the impact of 4D printing technology 
on markets and business processes performance. 
Key words: 4D printing, 4D printing projects, 4D printing market, shape-morphing products, 
active origami, active objects printing. 
 
4D printing 
 
4D printing uses biologically and physically programmed materials to create 
shape-morphing objects that can change shape or other properties. To start 
the morphing process, printed objects have to be activated with some factor 
like mechanical stress, magnetic or electric field, thermal energy or radiation, 
humidity. In short – some energy should be added to the system. It can be 
said that 4D printing is the next step in printing technology development 
(Figure 1) as a kind of multimaterial 3D printing with printed object transfor-
mation. This technology allows printing objects that can reshape or reassem-
ble themselves or change properties over the time, under the influence of 
external stimuli [Khoo et al. 2015, p. 103]. It can be used for creating dynamic 
devices [Bakarich et al. 2015, p. 1211], printed structures can be used to create 
movement so the biological muscles can be replaced. 
 
Figure 1. Printing evolution 

 
Source: own work. 
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4D printing evolved from 3D printing and nowadays it is less popular and 
commercialized than three-dimensional printing. Internet popularity of 3D 
printing boosted rapidly in 2012. At the same time internet users started to 
explore 4D printing technology (Figure 2). The 3D printing topic is popular 
mostly in Singapore, Hongkong, Australia, South Africa also in the USA and 
Canada. 3D printing interested users are keen on 3d printing services, 3D 
printing hardware, filament and modeling software. 
 
Figure 2. Popularity of 3D and 4D printing 

 

 

Source: own work with Google trends. 

 
4D printing technology is a very young and fast developing phenomenon. 

According to Google Trends, internet users’ interest in 4D printing boosted in 
2012. Regions with the most interest were Malesia, Singapore, Australia but 
also the USA and Canada. Internet users were looking mostly for information 
about general 4D printing phenomenon and 4D printers. We can see that the 
regions (businesses, researchers) that were interested in 3D printing technol-
ogy are naturally interested in printing morphing objects too.  
 Grand View Research shows that the dominating region in the area of 4D 
printing growth in the near future will be North America with the CAGR 
(2025) 40.5%, however the technology will be also rapidly growing in Asia-
Pacific region (34.4%) and Europe (26.6%). 
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4D printing market  
 
4D printing market is still at its infancy stage, however it has a huge potential 
to develop. According to Marketsandmarkets [Marketsandmarkets 2015a] 
programmable carbon, wood, textiles market will be wort $537.8 million by 
2025. According to Grand View Research 4D printing market revenue will be 
$313 million in 2025 (Figure 3). The reports indicate that the 4D printing tech-
nology will be used mostly in aerospace, automotive, clothing, construction, 
military, healthcare, and utility. The market is believed to grow fast especially 
in Asia-Pacific region and North America. The main drivers of market devel-
opment will be commercialization of the 4D printing technology, launching 
new transferable products and starting new cooperation across the value 
chain. 

The business will incorporate 3D and 4D printing technology because it 
needs technological innovation, but also to create new business models, de-
crease the capital investments, reduce time to market and to be able to meet 
unique/changing clients’ needs. The programmable wood and fabric market 
compound annual growth will be about 40% during the forecast period. 
 
Figure 3. 4D printing market revenue, 2019–2025 

 

Source: own work based on Grand View Research [2017b, p. 15]. 
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Grand View Research report indicates that researchers and businessmen 
are very interested in 4D printing materials [Grand View Research 2017a]. 
Many projects were up to now conducted in microscale and now they are 
used to develop human scale objects. The fast development of 4D printing 
market can be slowed down because of high initial costs, rising security and 
intellectual property issues. However, the research in the area of 4D printing 
will result in developing new smart materials and new markets. The variety of 
smart materials can lead to develop continually reconfiguring printed objects 
that could adapt to changing environment or consumer’s needs [Khoo et al. 
2015, p. 119–120]. The most important companies on the 4D printing market 
nowadays are 3D Systems Corporation, Autodesk, Dassault Systèmes, ExOne 
Co., Hewlett Packard, Materialise NV [Marketsandmarkets 2015b, p. 16]. 
 
4D printing areas of usages 
 
4D printing can be used in many areas of human activity both in business, 
entertainment and education. The printed smart objects can be used espe-
cially in medicine, military, fashion, robotics, production of house appliances 
and many other areas (Fig. 4.).  
 
Figure 4. 4D printing areas of usage 

 

Source: own work. 
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For military purposes 4D printing technology can produce spare parts on-
site without having to transport it to the inaccessible areas. The equipment 
can change the shape or appearance, therefore, its possibilities of camouflage 
increases [Grand View Research 2017b, p. 14]. Finally, the objects can be self-
assembled without the need of human assistance which is important espe-
cially in dangerous conditions of the battlefield. 

Fashion market can produce not only unique clothes but also adjust their 
shape to changing silhouette or changing color according to the season or 
the client’s mood. Furniture market can produce self-assembling furniture but 
also self-disassembling products ready for transportation practically at any 
time. That type of furniture will be easy for transportation and storage but 
also very easy to install by final client. Customers will also save a lot of time for 
assembling. 

In automotive and aviation, this technology can be used to produce re-
sponsive, morphable parts that could change their shape or other properties 
according to external conditions like temperature, humidity or wind speed.  

Medical companies can successfully produce unique devices to replace, 
support or extend biological structures – implants. These objects would be 
tailored to the patient's requirements – 3D printing technology, but also can 
change over the time with the patient’s body moves or grows. 4D printed 
objects can be also used for correcting skeleton deformation or performing 
reconstructive surgery operations. 

Finally, the construction industry can use self-assembling objects to build 
infrastructure without having to use employees or expensive robots, espe-
cially in dangerous areas (environments) deep under water or in space. In the 
event of a disasters, accidents, objects printed from the smart materials can 
be used to reduce the negative effects or automatically fix the damaged infra-
structure. 

According to Grand View Research, in the next few years 4D printing will 
be mostly used for military and defense but also in aerospace, automotive 
and textile industry [Grand View Research 2017b, p 16]. 

 
Recent research and sample 4D printing business projects  
 
4D printing is an area of interest for both industry and scientists. This technol-
ogy can be used for producing elements of infrastructure, transportation 
means, elements of the body and many others. Table 1 presents the charac-
teristics of recent research and sample business 4D printing projects. 
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Figure 5. 4D printing market by areas of usage, 2019–2015 

 
Source: own work based on Grand View Research [2017b, p. 16]. 

 
A lot of published scientific articles present a review on progresses in the 

area of 3D printing of smart materials and new techniques in the area of 4D 
printing. The papers are mainly focused on the technology of multilateral 
printing, new filaments, increase of quality, better responsiveness of printed 
objects [Momeni et al. 2017, Shin et al. 2017]. 

The authors present the new areas of application of printed objects. Khoo 
et al. [2015] analyze progress in the area of smart materials printing. They re-
viewed many technologies and areas of 4D printing usage: smart nanocom-
posites, shape memory polymers and alloys, actuators for robotics, self-
evolving structures and controlled sequential folding. In their opinion the 
future research in the area of 4D printing will be conducted in printing tech-
nology, printing materials and printing design [Khoo et al. 2015, p. 116].  

The published research also presents examples of printed smart objects 
usage. Bakarich et al. indicate that 4D printing technology can be used for 
building infrastructure [Bakarich et al. 2015, p. 1211]. They used hydrogels and 
4D printing technology to create smart valves for control of water flow. In 
their opinion the technology can be used for developing hydrogel sensors, 
devices, robots but also self-assembling objects. Smart pipes were developed 
by the researchers from MIT [Tibbits 2013]. 
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Table 1. Recent research and sample 4D printing business projects 

No Name 
Author/ 

Developer 
Description 

1. Active origami Ge et al. 
Designing and developing active origami compo-
nents assembling 3D objects with flat polymer 
sheets. 

2. Smart valve Bakarich et al. 
Developing smart valve for control of water flow 
with 4D printing technology. 

3. 
Self-Assembling 
Chairs 

Autodesk 
Development of self-assembling chairs. That type 
of furniture will be easy for storage and transpor-
tation 

4. Smart pipes 
Skylar Tibbits 
(MIT) 

Water pipes of varied capacity. It will be able to 
expand, contract but also pulsate. Could be used 
in automotive, construction sector or for medical 
purposes. 

5. 
4D Printing: 
Solar Cells 

MIT/ SUTD 
4D printing approach that can create high resolu-
tion multimaterial shape memory polymer archi-
tectures 

6. Smart aircraft MIT/Airbus 

Developing heat and air pressure responsive 
carbon materials. The material can be merged 
with many other materials, respond to various 
triggers and used for building smart aircrafts  

7. 
Folding  
structures 

Lawrence Liver-
more National 
Laboratory 

Using smart ink for printing shape changing  
objects that can fold and unfold themselves  

8. 
Artificial mus-
cles for robots 

Nottingham 
Trent University 

Creation of low power artificial muscles that repli-
cate the form and movement of live organisms 

9. 
Soft robotic 
facial muscles 

University of 
Arkansas at 
Fayetteville  

Using dielectric elastomer actuator (DEA) for 
development soft robotic facial muscles 

10. 
Cancer-fighting 
robots 

Autodesk 
Nano robots - devices that could self-assemble or 
change basing on specific conditions within the 
human body, also detect and kill infected cells 

Source: own work based on: Ge et al. [2017], Ge et al. [2016], Bakarich et al. [2015], Bullis [2014], Koslow 

[2015]. 

 
A lot of research concern self-assembling furniture and shape changing 

vehicles. The Autodesk Research investigates printing technology that could 
be used for development self-assembling chairs. That type of furniture will be 
easy for storage and transportation. The consumer will not waste time for final 
assembling of re-assembling. 4D printing is also used for developing smart 
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vehicles and crafts. Researchers from Massachusetts Institute of Technology in 
cooperation with the engineers from Airbus developed carbon materials that 
can change their shapes stimulated by temperature, air pressure or other en-
vironmental conditions. Created materials could be used in production of 
lighter and more energy efficient aircrafts [Bullis 2014]. Also, the research per-
formed by Lawrence Livermore National Laboratory resulted in creating tech-
nology for printing self-folding and self-unfolding objects. The developed 
technology can be used in healthcare, aerospace and for building robots 
[Mearian 2016]. 

Research in the area of 4D printing is aimed also to develop 3D objects that 
could support or replace elements of living organisms. Ge et al. developed 
new printing technology for creating high resolution (up to a few microns) 
multimaterial shape memory polymer. The developed polymer can be stimu-
lated with heat, light and electricity and used for developing smart products 
like biomedical devices, wearable devices, artificial muscles [Ge et al. 2016]. 
Also, an interesting project is development of artificial muscles for robots. The 
research is conducted by the researchers from Nottingham Trent University 
and aims to create low power artificial muscles that replicate the form and 
movement of live organisms [Koslow 2015]. The interesting application of 4D 
printing is the research performed by a group from the University of Arkansas 
at Fayetteville that created technology for developing soft robotic facial mus-
cles [Cai et al. 2015]. 
 
Improving manufacturing and business processes  
with 4D printing 
 
4D printing technology can change the business processes, it can simplify the 
manufacturing, storage and transportation process. Object can be produced 
in a shape easy for transportation and only take final form at the end of supply 
chain. This kind of objects will be also easier to store and organize of eco-
logistics processes. This technology can be the starting point for creating new 
businesses: 4D design, 4D production of self-transforming clothes, jewelry, 
wearables. That kind of clothes can react on user’s personal conditions (e.g. 
body temperature, pulse, depth and speed of breath) or unique demands. 
Production with the use of limited scope of materials that allow for printing self-
transforming products will lead to reduction of natural resources wastage and 
help maintain sustainable environment. However, at present the technology is 
not commercialized and it is not quite clear what kind of material (filament) will 
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be required. After commercialization of rubber, carbon, composite material 
suppliers will gain huge importance. Today’s technology companies like 3D 
Systems Corporation, Autodesk, Dassault Systèmes, ExOne Co., Hewlett Packard 
invest a lot in 4D R&D to commercialize the 4D printing technology. 

In the future 4D printing technology can be used also to overcome man-
power requirement in an extreme environment. For example, the self-
assembled satellite components or constructions that need to be rebuild 
deeply under the water can be created [Khoo et al. 2015, p.119]. So new busi-
nesses, services like repair services in space, under the water or other in inac-
cessible (to humans) environments could be developed. 
The medicine industry can develop new types of organs, prosthesis, muscles 
and use 4D printed object in non-invasive surgery. The 4D printing technology 
is at present used for creating functional prototypes of organs. Using 4D print-
ing on mass scale can change energy demand. Robotics, wearables or biomedi-
cal devices can use solar energy or body temperature, humidity to perform 
some actions instead of consuming electrical energy stored in batteries. 

4D printing can change the way of doing business. The e-commerce could 
be developed by small 4D printing shops offering smart printed objects. The 
final products could be created not in central factory but near the client or even 
by the final client, so the supply chains could be shortened. 3D and 4D printing 
could then change the global factories into local manufactories so democratize 
of production process that requires the reorganization of supply chains. With 
the 4D printing technology current clients will become both designers, makers, 
suppliers and consumers of smart goods [Wiechetek, Gola 2018]. 

Finally, 4D printing technology will change the educational process in de-
sign, manufacturing, logistics and marketing. Development and selling smart 
objects will need interdisciplinary knowledge both from the area of biology, 
physics, civil engineering, IT and many other disciplines. 

 
Conclusions 
 
4D printing is a promising technology that can change markets, industrial proc-
esses, and supply chain organization. The performed analysis of business re-
ports, scientific articles and latest innovative 4D printing projects, shows that: 
 printing 3D objects with biologically and physically programmed materials 

is a young, but fast developing technology that interests both big technol-
ogy companies with huge R&D budgets and small startup companies with 
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innovative ideas all over the world but mostly in the USA, Asia-Pacific re-
gion and Europe; 

 4D printing is already used in aerospace, architecture, art, automotive, 
commerce, education, engineering, fashion, jewelry, manufacturing, medi-
cine, military, product, research, sport and many other areas; 

 the recently implemented 4D printing projects and scientific research con-
cern developing new smart materials that can be used for printing and 
finding new area of applications for printed smart objects, smart infrastruc-
ture (valves, pipes), self-folding and unfolding objects (packages, furni-
ture), shape morphing vehicles or crafts, but also smart objects that can 
support or substitute the elements of live organisms (smart prosthesis, arti-
ficial muscles) and fight the diseases; 

 the main driver of 4D printing markets will be the commercialization of 
present R&D projects. In the next years the sectors most interested in 4D 
printing will be military, defense, aerospace, automotive, textile and 
healthcare; 

 4D printing technology will have positive impact on markets and busi-
nesses development, it will allow for creating new business models, lower 
the capital investments, reduce time to market and meet unique clients’ 
needs, however it can cause also new problems and risks like high initial 
costs, rising security and intellectual property issues. 

 
Future research 
 
In the future the authors want to explore the interests of Polish users, scien-
tists and business representatives in the area of 4D printing. Using the quanti-
tative research, we would like to know if 4D term is known, what areas of 4D 
printing usage are perceived by users and business owners to be the most 
promising. Finally, it is of our interest if they would like to use this technology 
to optimize business processes, support educational activity or make the eve-
ryday live easier and more enjoyable. 
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Security Management in Urban Logistics Using a Tram 
Driving Simulator in MPK Łódź 
 
 
Abstract: The safety of public transport in urban logistics is increased in many ways. In order to 
improve safety, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji in Łódź purchased tramway simulators 
that will be used for training. They are used in various fields, have many advantages, and de-
pending on the needs are constructed at the level of different classes. On the basis of the re-
search, two simulators purchased by MPK in Łódź were analyzed in terms of their operation and 
function. In addition, groups of tram drivers were identified, who should first training on simu-
lators. In the last part, the intersections that have the most incidents by trams are identified. 
Key words: transport security, urban logistics, driving simulators. 
 

Introduction 
 
The 2017 research “Analiza zdarzeń drogowych na wybranych skrzy-
żowaniach w Łodzi z udziałem pojazdów komunikacji zbiorowej w latach 
2012–2016” (“Analysis of Traffic Incidents Involving Public Transport Vehicles 
at Selected Intersections in Łódź in 2012–2016”) conducted under a grant 
awarded by the Vice-Chancellor of the University of Łódź showed that inci-

                                       
1 rjk5511@gmail.com 
2 klaudiastanikk@gmail.com 
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dents involving trams occurred twice as frequently as incidents involving 
buses [Kozłowski, Stanik 2017]. At the same time, the City Transport Company 
MPK Łódź Sp. z o.o. decided to purchase a tram driving simulator, which of-
fered an opportunity to continue the research. Considering the significance of 
improving road traffic safety and the possibility of putting research results 
into practice, it was decided to make an attempt to carry out such research. 
The research project “Podniesienie bezpieczeństwa w logistyce miejskiej 
w wyniku zastosowania symulatora jazdy tramwajem dla poszczególnych 
grup uczestników ruchu” (“Improvement in Urban Logistics Safety of Different 
Groups of Traffic Participants as a Consequence of the Use of a Tram Driving 
Simulator”) was submitted to a new edition of the competition organised by 
the Vice-Chancellor of the University of Łódź. Reviews of the project were 
positive, and it was awarded a grant. The course of the research undertaken is 
described in the third subsection of this publication. This article aims to: 
1. Identify the most dangerous places in terms of the risk of traffic incidents 

involving trams in order to include them in the tram driving simulator; 
2. Determine the group of tram drivers that should undergo training using 

the simulator in question. 
The article has been prepared based on the material obtained from MPK Sp. 
z o.o. as well as national and foreign scientific studies. 
 
The role and advantages of simulators 
 
A simulator is a device reflecting the actual conditions using virtual reality. 
The more advanced the simulator, the more realistic the surroundings ren-
dered. In order for the characteristics the city traffic to be realistic, simulations 
should be based on the actual traffic data concerning a given place [Rogace-
wicz 2016, p. 52]. Attention is also paid to an analogy with reality and the 
trainee’s sensations and behaviour [Go ́rowski, Rogacewicz 2017, p. 15]. 
 Simulators are commonly used in many areas, such as transport logistics 
[Faulin, Grasman, Juan 2019, p. 12; Fernández-Izquierdo, Muñoz-Torres, León 
2013, p. 113]. The main advantage of using simulators during training courses 
is safety. Despite feeling as if they were driving the vehicle in real conditions, 
trainees remain in virtual reality. Moreover, many simulators make it possible 
to recreate dangerous situations, so the trainees can get accustomed to inci-
dents they may encounter in the future. The trainees get the chance to learn 
the right responses to dangerous situations. Thus, during this initial stage 
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they can get to know the responsibilities of a tram driver without risking the 
safety of themselves or third parties [Skalny 2014, pp. 22–25].  
 Another significant benefit is the cost since training drivers in a simulator is 
much cheaper than training them in real vehicles [Rogacewicz 2016, p. 52]. 
Machines offer a possibility of implementing training scenarios covering un-
common occurrences, such as bad weather, strange behaviour of passengers, 
breakdowns, and dangerous manoeuvres.  
 The most advanced simulators use cabins suspended on moving plat-
forms, which reflects the vehicle’s dynamics. The software controls the 
movement of platform cylinders in accordance with the set driving parame-
ters. Simpler simulators are not usually fully enclosed, so the trainees’ sensa-
tions are completely different. They do not feel like in an enclosed space, so 
their perception of visual and auditory stimuli is different. In most cases, such 
simulators are just simplified control panels [Górowski, Ozon 2017, pp. 29–37]. 
The simulators discussed in this publication are simulators of a higher class, 
fully reflecting all kinds of situations a tram driver may encounter. Simulator 
cabins are based on real trams used in the Łódź infrastructure. However, they 
are not top-class simulators as they do not offer the simulation of the driving 
dynamics. 
 It looks like in the future the use of simulators for employee training will be 
more and more common [Holt 2013, p. 216; Pride, Hughes, Kapoor 2009, p. 
264]. The factor contributing to this phenomenon will definitely be the devel-
opment of dedicated solutions in this area.  
 
Research methodology and course 
 
In the first stage, an interview with the Director of MPK Łódź Spółka z o.o. was 
conducted. During the meeting that took place on November 27, 2018, we 
received general information about plans concerning the constructed simula-
tors of 805 and Pesa trams, and we were shown a cabin of the 805 tram. An-
other interview was conducted with a person directly responsible for the con-
struction of the machine.  
 Then, documentation concerning devices necessary to use the simulators 
was provided together with descriptions of their basic functionalities and 
software modules. Thanks to this it was possible to analyse a large number of 
situations trainees/tram drivers might face, and to understand why the simu-
lator was needed. 
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 After that we obtained a database necessary to perform this analysis. The 
database included data on all traffic incidents involving trams of MPK Łódź in 
2014–2018 (3,564 incidents in total). It also provided such information as date 
and time, the exact place of the incident, type (accident/collision), city, and 
where the tram was headed. It further detailed whether the person responsible 
for the incident was the tram driver or a third person, and the tram driver’s age. 
 Based on the database obtained, a table was compiled with incidents in-
volving vehicles of MPK Łódź divided according to the cities in which they 
took place. Then, adverse events were divided according to the tram drivers’ 
age in order to determine the age group involved in the largest number of 
incidents. This was followed by analysis of the relationship between the num-
ber of years of work experience and the number of events. Groups of years of 
work experience involved in the most and the least number of adverse events 
were identified. 
 Also, 16 intersections were identified, where at least 25 incidents took 
place over the last five years. Three most dangerous intersections were se-
lected, which should be included in the simulator’s software. Then, accidents 
and collisions were analysed in terms of the person responsible. It was as-
sumed that the six intersections where more than 30% of incidents were 
caused by the tram drivers were problematic to them, and that including 
these locations in the simulators would improve safety there. 
 
Characteristics of the analysed simulators 
 
MPK Łódź employs about 1,800 tram drivers. Providing them with proper 
training is a priority, which is why apart from the basic training plans, MPK 
Łódź decided to purchase tram driving simulators. A decision was made to 
purchase cabins of the Konstal 805Na and Pesa 122NaL trams with proper 
equipment and additional elements for training purposes. The table below 
presents a list of devices necessary to run the simulators (table 1): 
 One of the factors that contributed to the purchase of simulators was the 
fact that tram driving licences are issued for an unlimited period of time, 
unlike bus driving licences that require drivers to take a training course every 
5 years. It is also worth noting that there are more than 345 km of tram tracks 
in Łódź [Tramwaje w Łodzi], and the percentage of embedded tracks is much 
higher than in other cities. 
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 Before commencing work on the form of the simulator and its functional-
ities, construction engineers and designers got to know similar machines 
available on the Polish market. These machines include: 
 NGT6 tram simulator developed by the Rail Vehicle Institute at the Faculty 

of Mechanical Engineering of the Cracow University of Technology [Pier-
wszy w Polsce symulator tramwaju NGT6 na PK]; 

 105 N tram simulator at the Museum of Technology and Transport in 
Szczecin [Pierwszy polski symulator tramwaju]; 

 A tram simulator in Warsaw [Jedyna taka maszyna w Europie. Szkolą się na 
niej warszawscy motorniczy]. 

 
Table 1. Devices necessary for the proper operation of a simulator 

KONSTAL 805Na PESA 122NaL 
Cabin computer with software controlling 
the Konstal 805Na cabin including the emis-
sion of cabin sounds. 

Cabin computer with software controlling 
the PESA 122NaL cabin including the emis-
sion of cabin sounds. 

Simulator computer with software simulat-
ing the driving scenery and ambient sounds. 

Simulator computer with software simulat-
ing the driving scenery and ambient 
sounds. 

Instructor’s computer with instructor’s soft-
ware for the Konstal 805Na carriage. 

Instructor’s computer with instructor’s 
software for the PESA 122NaL carriage. 

A set of 3 projectors. A set of 3 projectors. 

A set of 3 projection screens. A set of 3 projection screens. 

Training room 
A screen with the minimum display size of 32" for watching the CCTV camera feed, with  
a multi-position mounting bracket. 

Source: own work based on the data received from MPK Łódź. 

 
 During the following stage, after proper agreements have been signed and 
schedules prepared, the construction began. The first to be built was the 805 
tram (figure 1), and the Pesa simulator is scheduled to be completed by the 
end of April 2019. Despite the fact that the machine is nearly the same as 
a real tram, there are some significant differences. First of all, the simulator is 
shorter and suspended lower than a typical 805 tram. During the training, the 
trainees, as a result of the natural functioning of the labyrinth, may feel sick, 
which does not mean that they will feel the same way while driving the actual 
tram. 
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Photo 1. 805 tram simulator 

 

Source: photo by Klaudia Stanik. 

 
 Simulators fully render the traffic and dangerous situations on the road. 
Pre-set incidents include, for example, a branch on the tramway system and 
heavy braking. The instructor can also programme the simulator so that the 
trainee has to change the track direction (then the trainee needs to get out of 
the simulator and select the required actions on the tablet in front of the ve-
hicle). The software of the simulator cabins will be able to render traffic situa-
tions described in individual modules (Table 2). 
 
Table 2. Simulator software modules 

Entering the traffic: 

 from a tram terminus, 

 leaving the tram depot, 

 with approaching vehicles, 

 from tram stops, 

 from tram trackage without right of way. 

Pedestrians: 

 responses to sound signals, 

 suddenly entering the road in front of the tram, 

 the tram turns into a street without a pe-

destrian crossing, but pedestrians cross the 

street anyway. 

Driving:  

 a separate roadway, 

 roadworks, 

 tram depot, 

 curves, up slopes, considering section 

insulators, 

 a possibility of derailment. 

Passing:  

 provoking passing at switches, 

 passing in a narrow intertrack space where 

passing is forbidden and the right of way is 

determined, 

 cars or bicycles overtaking the tram on the 

left. 
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Tab. 2 

A possibility of monitoring the way the 

infrastructure is exploited:  
 section insulators along the way, 

 lowered OHL, 

 entering a switch, 

 changing the points, 

 passing through crossings, 

 operating infrared infrastructure at the 
depot, such as gates, automatic wash 
plants, 

 using trackage in a poor technical 
condition, 

 returning to the depot in case the 
tram is damaged. 

Places in the city of Łódź available in the simu-

lator software: 
 Żabieniec terminus, 

 Olechów terminus,  

 Włókniarzy/Bandurskiego intersection, 

 Legionów/Zachodnia intersection, 

 Piotrkowska/Przybyszewskiego intersection, 

 Piotrkowska Centrum stop (Piotrkowska/ 
Mickiewicza/Kościuszki),  

 Piłsudskiego/Rydza Śmigłego intersection, 

 Lotników Lwowskich Roundabout, 

 The track system at Łódź Fabryczna Railway 
Station, 

 Włókniarzy/Limanowskiego intersection. 

Intersections:  

 passing through different types of 
intersections and pedestrian crossings, 

 rail vehicles crossing paths with other 
vehicles, 

 changing the lane, 

 getting blocked by a different tram, 

 Crossing the road with ‘Tram ahead’ 
signs. 

Tram stops:  

 double and quadruple, 

 controlling passengers getting on and off 
in rear-view mirrors, 

 on a slanting track, on a separate roadway 
for public transport, request stops, stops lo-
cated on the outside of the trackage curve. 

Source: own work based on the data received from MPK Łódź. 

 
 The Łódź tram driving simulator is a cabin model. This is what makes it 
different from the Warsaw simulator, which only has control panels and three 
screens used for simulations. A large difference is that when tram drivers get 
into the cabin, they feel as if they were driving a real tram, even though the 
training takes place in a simulator. When the training only uses panels and 
screens, it is difficult to focus as one can see other people around.  
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Determining the Group of Tram Drivers That Should Undergo 
Training Using the Simulator 
 
Tram driving simulators are created and used for training purposes in order to 
improve road safety. It is believed that thanks to these machines the percent-
age of incidents involving trams will fall.  
 Over the last five years, there have been more than 3,500 traffic incidents 
involving the trams of MPK Łódź, and nearly 3,200 of them took place in Łódź. 
Detailed data can be found in table 3 below. 
 
Table 3. Incidents involving trams of MPK Łódź in 2014-2018 divided according to cities 

City Collision Accident In total 

Łódź 2901 276 3177 

Zgierz 123 5 128 

Konstantynów Łódzki 86 7 93 

Pabianice 70 2 72 

Ksawerów 31 2 33 

Ozorków 22 3 25 

Emilia 11 1 12 

Lućmierz 8 - 8 

Mirosławice 6 - 6 

Lutomiersk 4 - 4 

Słowik 4 - 4 

Żabiczki 2 - 2 

In total 3,268 296 3,564 

Source: own work based on the data received from MPK Łódź. 

 
 These incidents were analysed in terms of the tram driver’s age in order to 
determine whether there is a dominant age group involved in collisions and 
accidents. According to the data, these events involved drivers aged 22–70. 
The analysis excluded incidents involving drivers below 24 years of age and 
those over 59 years of age. This results from the fact that there are few drivers 
at this age employed, so there were less than twenty incidents involving 
them. Chart 1 shows incidents involving trams of MPK Łódź divided according 
to the age of tram drivers. 
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Chart 1. Incidents involving trams of MPK Łódź according to the tram driver’s age and the 
person responsible for the incident 

 
Source: own work based on the data received from MPK Łódź. 

 
 Chart 1 indicates that the number of incidents involving tram drivers at 
different ages is rather irregular. There is no clear tendency according to 
which, for example, older tram drivers are involved in fewer incidents. There is 
a slightly lower number of incidents in the 52+ group, which results from the 
drivers’ experience and the fact that there are fewer drivers at this age em-
ployed. One can also see that tram drivers aged 24–37 years took part in more 
incidents than their older colleagues. 
 Then analysis of the relationship between the number of years of work 
experience and the number of incidents was carried out. This data can be 
found below. 
 Analysing the data from the above table, one can clearly see that the 
greater the work experience of tram drivers, the lower the number of inci-
dents they are involved in. It is also worth paying attention to tram drivers 
with the least number of years of work experience, who were involved in the 
greatest number of incidents. 
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Table 4. The relationship between the number of years of work experience and the  
number of incidents 

Years of work experience 2016 2017 2018 In total 

0 135 214 120 469 

1 66 118 142 326 

2 19 46 76 141 

3 116 17 47 180 

4 82 71 14 167 

5 54 76 62 192 

6 32 45 47 124 

7 61 42 38 141 

8 12 59 34 105 

9 0 14 47 61 

10 0 3 19 22 

11 0 0 3 3 

12 0 0 0 0 

13 0 1 0 1 

14 3 0 2 5 

15 12 9 1 22 

16 7 21 5 33 

17 11 3 15 29 

18 12 7 2 21 

19 4 10 12 26 

20 7 11 16 34 

21 16 3 8 27 

22 9 14 7 30 

23 16 6 8 30 

24 6 13 10 29 

25 12 11 15 38 

26 16 11 7 34 

27 1 16 8 25 

28 3 4 10 17 

29 2 2 2 6 

30 4 4 3 11 
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Years of work experience 2016 2017 2018 In total 

31 1 5 4 10 

32 6 3 7 16 

33 12 3 1 16 

34 1 4 1 6 

35 1 1 4 6 

36 2 1 0 3 

37 1 4 3 8 

38 1 1 1 3 

39 3 2 1 6 

40 4 1 1 6 

41 0 1 1 2 

42 0 0 1 1 

Source: data received from MPK Łódź. 

 
Identification of the most dangerous places in order to include 
them in the tram driving simulator 
 
After the age analysis of tram drivers involved in road incidents, an attempt 
was made to identify intersections with the greatest number of incidents. 
Table 4 includes a list of intersections with at least 25 collisions/accidents in 
the years 2014–2018. 
MPK Łódź included the following road infrastructure locations in the simula-
tor software: 
 Żabieniec terminus, 
 Olechów terminus, 
 Włókniarzy/Bandurskiego intersection,  
 Legionów/Zachodnia intersection, 
 Piotrkowska/Przybyszewskiego intersection, 
 Piotrkowska Centrum stop, 
 Piłsudskiego/Rydza Śmigłego intersection,  
 Lotników Lwowskich Roundabout, 
 The track system at Łódź Fabryczna Railway Station,  
 Włókniarzy/Limanowskiego intersection. 
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Table 4. The percentage of incidents caused by the tram driver 

Street Before/after/at 

The total 
number 
of inci-
dents 

2014 
(from 
April) 

2015 2016 2017 2018 

% of inci-
dents 
caused by 
the tram 
driver 

S. Przybyszew-
skiego 

J. Kilińskiego 71 7 9 6 17 32 35.21% 

Gen. J. Dąbrow-
skiego 

P. Gojawiczy-
ńskiej 47 12 10 5 8 12 2.13% 

J. Kilińskiego 
W. Broniew-
skiego 39 11 3 7 15 3 5.13% 

S. Przybyszew-
skiego 

Łęczycka 36 1 6 6 10 13 13.89% 

Pomorska Konstytucyjna 34 6 7 9 6 6 2.94% 

Prezydenta G. 

Narutowicza 

Dr. S. Kop-

cińskiego 
32 4 9 4 8 7 31.25% 

B. Limanowskiego J. Woronicza 32 5 12 3 8 4 6.25% 

Wojska Polskiego Sporna 32 6 9 7 6 4 12.50% 

B. Limanowskiego Mokra 29 9 4 3 7 6 0.00% 

Wojska Polskiego Franciszkańska 27 3 1 5 12 6 44.44% 

Zgierska 
Św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus 27 6 5 4 8 4 0.00% 

S. Przybyszew-
skiego 

Al. Marsz. E. 
Śmigłego-Rydza 26 5 4 8 5 4 30.77% 

Al. Ks. Bp. W. 
Bandurskiego 

Al. Włókniarzy 26 0 4 5 11 6 61.54% 

J. Kilińskiego Milionowa 26 6 2 6 6 6 15.38% 

Pomorska 
Solidarności 
Roundabout 26 13 5 8 0 0 34.62% 

J. Kilińskiego 
S. Przybyszew-
skiego 25 3 4 5 8 5 36.00% 

Source: own work based on the data received from MPK Łódź. 

 
 Based on table 4, it can be said that there are a few more places that the 
simulator software should include. The analysis excluded the Solidarności 
Roundabout/Pomorska Street location, where the index is 34.62%, however, 
in 2017 and 2018 there were no incidents there. Safety at this intersection 
improved thanks to the alteration of this area. 
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 After intersections with the largest number of road incidents involving 
MPK Łódź trams were identified, the number of incidents in each year was 
analysed. The most alarming intersections are those with a large number of 
incidents that occurred last year as this means that the safety problem had 
not been solved there. Based on the above, one can mostly indicate S. Przy-
byszewskiego Street intersecting J. Kilińskiego Street (32 events in 2018), the 
intersection of S. Przybyszewskiego Street and Łęczycka Street (13 events in 
2018), and the intersection of Gen. J. Dąbrowskiego Street and P. Gojawic-
zyńskiej Street (12 events in 2018). These three locations should definitely be 
included in the software of Łódź simulators.  
 The same intersections were analysed in terms of the person responsible 
for the incident and divided into those caused by third persons and those 
caused by the tram driver. The percentage of incidents caused by the tram 
driver was calculated for individual intersections. 61.5% of all incidents at the 
intersection of Al. Ks. Bp. W. Bandurskiego and Al. Włókniarzy were caused by 
the tram driver. Another top intersection in this analysis is the intersection of 
Wojska Polskiego and Franciszkańska Streets (44%). Other intersections at 
which tram drivers frequently cause adverse events include: 
 J. Kilińskiego/S. Przybyszewskiego (36.00%), 
 S. Przybyszewskiego/J. Kilińskiego (35.21%), 
 Prezydenta G. Narutowicza/ Dr. S. Kopcińskiego (31.25%), 
 S. Przybyszewskiego/Al. Marsz. E. Śmigłego-Rydza (30.77%). 
Including the above intersections in the simulator software would definitely 
improve tram drivers’ skills and road safety. 
 
Summary 
 
Based on the analyses and deliberations provided in this publication, the fol-
lowing conclusions have been drawn: 
1. Simulators developed by MPK Sp. z o.o. in Łódź render the actual traffic 

conditions well, and they are very effective tools for training tram drivers 
and other road users (e.g. car drivers, pedestrians). Their use might con-
tribute to the improvement of road safety. 

2. According to the ranking of adverse events involving trams, there is no 
correlation between the number of city inhabitants and such events. This 
means that there are other factors affecting safety in a significant way. 
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3. Training courses using simulators should mostly cover tram drivers with 
the least number of years of work experience since the analyses indicated 
that they are involved in the largest number of incidents. 

4. Analyses of adverse events involving trams at different intersections al-
lowed to identify locations that pose problems for tram drivers. Including 
them in the simulator software should be considered.  
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Unpredictability as a Generator of Decision-Making  
Dilemmas 
 
Abstract: Choosing the methodology of interactive planning of the decision-making process in 
the unpredictable future is in its essence a dilemma. It is divided between the tough approach 
that appears as the currently identified goals of the organization, and the method of soft sys-
temic thinking used to study new relations and structures that are revealed in the future. An 
important element of epistemology is the emergence that manifests itself as the appearance of 
new things and new systems in the process of merging. In this process certain properties not 
found in their predecessors appear in the new systems. The essence of resolving a dilemma is 
continual learning based on the path of cognition of successive states of perceptual reality, in 
accordance with soft systemic thinking. Thus, the interactive planning methodology of ways of 
decision-making in the unpredictable future will not only allow for perceiving changes but will 
also serve to explore new relationships and structures that will be revealed in the future. 
Key words: soft systemic thinking, unpredictability, emergence. 
 

Introduction 
 
The subsequent years of the twenty-first century is a period in which the pace 
of social, cultural, technological or economic changes is getting faster. At the 
same time, every organization and every commercial entity are immersed in 
the changing reality. In the context of the past, present, and future, three 
states must be distinguished in which individual economic entities could, can 
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and will function successively, i.e., once, now and then. All these states have 
been, are and will be conditioned by changing internal and external factors, 
including economic, environmental, as well as cultural and social ones. 
 Concerning the short time horizon, an unpredictable situation/ 
phenomenon for a given organization or a given economic entity may – al-
though of course not necessarily – occur. Well-documented studies of Ameri-
can economy carried out by S. Leduc and Zheng Liu [2015] indicate that the 
shock of uncertainty leads to rising unemployment as well as falling inflation 
and the nominal interest rate. In turn, in relation to the long horizon of time 
and organization that has survived to this moment, an unpredictable, now 
and here, future reality is dealt with. Those are fundamental issues that must 
be considered by every economic entity that adopts long duration as the 
foundation of its strategy and has appropriate related activities entered in this 
strategy. 
 In the work, the authors refer to the perspectives then and consider a di-
lemma, namely «a problem whose solution consists in a difficult choice be-
tween two, equally important, reasons». These solutions refer to the method-
ology of interactive planning of decision-making process in the unpredictable 
future. The dilemma is divided between the tough approach that appears as 
the currently identified goals of the organization, and the method of soft sys-
temic thinking used to study new relations and structures that are revealed in 
the future. 
 
Predictability of the unpredictable future 
 
“Thinking about the future, a bit more exact than intuition is based mainly on 
extrapolations of existing trends. This kind of thinking assumes in an obvious 
way that the tendencies observed in the past will not change significantly and 
will continue similarly in the future. If this assumption, generally tacitly ac-
cepted, proves to be accurate, then extrapolated forecasts may work. Most 
often, however, the hypothesis turns out to be wrong. As demonstrated by 
the experience of even the last century, qualitative changes are the most im-
portant factors shaping the course of long historical processes. Extrapolation 
of trends is extremely unreliable because of the qualitative changes that gen-
erally exceed the horizon of the imagination, which is shaped by the experi-
ences of the past. 
 Once the conditional form is rejected, little can be said about the future 
quite apart from the fact that it will come” [Wnuk-Lipiński 2005, p. 302].  
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 The surrounding reality is a global system in which life develops and vari-
ous processes determined by both the forces of nature and the forces of the 
socio-economic system created by man occur [Cempel 2000; Hansson 2011]. 
This great system is characterized by the fact that it consists of numerous sub-
systems, and each of them has its own and different purpose of the action. 
Moreover, between them there are multiple linear and non-linear, direct and 
indirect often distant in space and time, negative as well as positive feed-
backs. Everything is connected to everything. Due to the fact that everything 
is connected to everything, it appears that one is not able to know the future 
states of the great system [Hansson 2011, Marciszewski 2001]. In the light of 
our cognitive, methodological or computational abilities, it is not possible to 
determine new states in the future and thus forecast [Clayton 2010]. 
 The theory of highly complex systems, as well as the theory of chaos, indi-
cate the unknowability of future system states [Dombrowski 2012]. Similarly, 
it is irrelevant that if we had full information about the initial conditions, i.e., 
the present, we could know the states of the future [Janikowski 2011, 2012]. 
According to Popper [1999], that it is not possible to delude ourselves that we 
will be able to predict the future. We have an asymmetry between the past 
and the future; we deal with a closed past and an open future. At the same 
time, it is worth pointing out that this is the answer to the canonical question 
of whether the world is deterministic or not. The answer is that successive 
slices of reality are indeterministic [Popper 1996]. 
 In the light of the ongoing considerations, the interest is in the future 
states, as well as the fact that in the cone of the future all points are possible. 
Solving problems that cannot be solved with the currently available knowl-
edge is the essence of the strategy referring to unpredictable changes. Think-
ing about unpredictable changes requires a departure from the classic para-
digm, based on the following principles: 
 “defining the problems abstracted from the surrounding world, and the 

hidden assumption that problems can be solved; 
 • optimization, that is searching for the best solution; 
 reductionism, i.e., examination of the system with the use of a very limited 

number of elements (or variables) and interactions between them; 
 basing the research approach on data and models and their combinations; 
 quantification of information; 
 objectivity, that is, the assumption that the scientist is an unprejudiced 

observer located outside the system under examination, thereby assuming 
that the truth is independent of the observer; 
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 the tendency to omit an individual in search of generalizations, strength-
ened by reductionism, quantification (namely the use of averages), and the 
objective approach; 

 the assumption that the passage of time is a linear process, i.e., it takes 
place at a rate adopted by everyone, accurately measured in physical 
measurements” [Linstone 1984, p. 36]. 

 Obviously, the above follows the evolution of the understanding of reality, 
or rather today, like [Tsouvalis, Checkland 1996], it is presumed that only the 
apprehending of the perceptual reality takes place. Subsequent milestones 
depict it below in the selective and synthetical manner: 
 1543 – Copernicus refutes the geocentric theory of the construction of the 

universe; the Earth and thus man are not the center of the universum; 
 1858 – Ch. R. Darwin publishes the theory about the emergence of animal 

and vegetable species by natural selection; man does not occupy a special 
position in the evolution, but is subject to the same laws as other organ-
isms; 

 1900 – S. Freud, on the path of psychoanalysis, states that man is not 
a completely rational and moral unit. Irrationalism and instinct (especially 
sexual) are important factors determining the action of a man who is not 
the master of his behavior; 

 1916 – A. Einstein announces the theory of relativity – our perception of 
time and space is relative; 

 1927 – W. K. Heisenberg discovers the principle of uncertainty – we cannot 
know everything about the reality in which we live; 

 1931 – K. Gödel publishes the statement: if the T theory is consistent, it is 
incomplete. Every language of science, every theory, has its own limit; we 
will never understand what is beyond our intelligence; 

 1950 – B. L. Whorf and E. Sapir formulate the principle of relativity of per-
ception – linguistic patterns determine the cognition of the world; 

 1950 – W. Strzemiński states that the view of reality is determined not by 
the biological perception of visual sensations, but by the historically condi-
tioned development of the vision consciousness; 

 1969 – U. Thant in the report “Man and the environment” makes humanity 
aware of the global aspects of environmental degradation; 

 1986 – Chernobyl, above all the Europeans become aware of the relativity 
of «not in my backyard», and thus of the global nature of environmental 
problems. 
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 It is worth emphasizing that the understanding of perceptual reality is an 
evolutionary process, although from time to time very strong impulses occur 
in it, as it is defined by the metaphor of a black swan [Taleb 2010; Janikowski 
2011]. 
 
Emergence 
 
In the world here and now, the unpredictable unit situation exists in most 
people as a category of impulse type and is associated with rare phenomena 
(changes). Using the language of mathematics, it is a pulse function of the 
Dirac delta type. That is a non-continuous function, referred to as an impulse 
stroke. Despite the recognized reality, predictable economic, social, environ-
mental and cultural conditions in which a given entity operates, an “unex-
pectedly” unpredictable situation arises that requires an adequate (almost) 
immediate decision-making reaction. 
 In the horizontal dimension of changes in determinants, in any future, they 
may become different from the current state. At the same time, the essence of 
unpredictability is the consequence of the appearance of unpredictable con-
ditions. With regard to the long horizon of time and the organization that has 
survived to a given moment, an unpredictable now and here future reality, or 
else then and there reality, is dealt with. 
 In the cone of the future, various phenomena may occur, including the 
process of merging existing things that arise from the unpredictability of 
changes in conditions. As a result of the joint operation, a new item (system) 
may appear with properties that are currently unknown. The remedy for this is 
non-algorithmic thinking characteristic of people, of their transgressive action 
and going beyond. Only those endowed with innovation and creativity can 
solve issues resulting from unpredictable changes in an organized manner. 
The essence is systemic thinking, which is the fifth discipline according to 
Senge [1990]. 
 An essential element of epistemology is the emergence that manifests 
itself as the appearance of new things and new systems in the process of 
merging. In this process, specific properties not found in their predecessors 
appear in the new systems. At the same time, this perception generates 
a dilemma related to the planning methodology of ways of decision-making. 
The approach of soft systemic thinking is possible to study and identify new 
relationships and structures that are revealed in the future as a counterpoint 
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to the tough approach, which captures the now identified goals of the organi-
zation as goals in the future. 
 In other words, it is the essence of the method of building intellectual capi-
tal and its use in the form of soft systemic thinking in opposition to hard sys-
temic thinking. The first one is based on the paradigm of learning, while the 
other – on the optimization paradigm [Rokita, Dziubińska 2016]. Systemic 
thinking, both hard and soft, should be used with methodological awareness, 
with the relational approach to the conducted analyzes and syntheses [Check-
land 2001, 2010, Checkland, Tsouvalis 1997]. Checkland rightly draws atten-
tion to the commonly committed, not excluding even the precursors of sys-
temic thinking, error in the form of the same use of the term system for two 
different things: an abstract cognitive instrument and a presumed ontological 
whole that is part of the perceptual reality. 
 
Learning process 
 
The essence of the considerations boils down to the plane of iterative learning 
about reality. Unnamed items do not exist, they are recognized only when 
named. 
 Learning should be based on the foundation of a paradigm whose essence 
is formulated by the following principles [Cempel 2000]: 
 Reversing the relation of parts to the whole as a shift from the concept of 

the Part to the concept of the Whole; 
 The features of components can be understood only on the basis of the 

dynamics of the whole; 
 Component parts cease to exist – what we call a part is simply a fragment 

of an inseparable network of relationships; 
 A turn from the Concept of the Structure to the Concept of the Process; 
 The traditional paradigm assumed that there exist primary structures as well 

as forces and mechanisms causing them to interact, thanks to which proc-
esses arise – according to the contemporary paradigm, each structure is un-
derstood as a manifestation of the process that it conceals within itself; 

 The network of relationships is dynamic in nature; 
 A turn from the concept of Objective science towards the concept of Epis-

temic science; 
 The traditional paradigm assumed that the scientific descriptions are ob-

jective, and therefore independent of the observer and the process of 
cognition. The modern paradigm assumes that epistemology, and hence 
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the understanding of the process of knowledge formation, should be di-
rectly included in the description of the natural phenomena studied; 

 A shift from the concept of Objective science towards the concept of Epis-
temic science; 

 There is no consensus on the proper nature of epistemology, however, 
there is a widespread belief that epistemology must be an integral part of 
any scientific theory; 

 A turn from the concept of Building towards the concept of the Network as 
a metaphor of knowledge; 

 The metaphor of knowledge as a building consisting of fundamental and 
absolute truths, principles, building bricks, etc., has dominated in the sci-
ence and philosophy of the West for thousands of years; 

 In the view of the modern paradigm, the metaphor of the building is re-
placed by the metaphor of the network; 

 A shift from the concept of Building towards the concept of the Network as 
a metaphor of knowledge; 

 We perceive reality as a network of mutual relations, and while describing 
it we also create a network of mutual relations occurring between ob-
served phenomena; 

 There are no absolute hierarchies or absolute foundations in this network; 
 A turn from the metaphor of the building to the metaphor of the network 

implies abandoning the understanding of physics as an ideal for the 
evaluation and modeling of other sciences and as the main source of the 
metaphor of the scientific description; 

 A shift from the concept of Truth to the concept of the Approximate De-
scription; 

 The Cartesian paradigm was based on the conviction that scientific knowl-
edge is capable of giving us absolute and ultimate certainty; 

 In the context of the modern paradigm, it is believed that all concepts, 
theories and discoveries are limited and approximate; 

 A shift from the concept of Truth to the concept of the Approximate De-
scription; 

 Science will never provide a comprehensive and definitive understanding 
of reality; 

 Researchers do not deal with the truth (in the sense of a complete corre-
spondence between the description and the phenomenon being de-
scribed), but with limited and approximate descriptions of reality, which, 
following Popper [1999], should be subjected to continuous falsification. 
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 At the same time, the cycle of learning proposed by Checkland consists of 
seven stages [Rokita, Dziubińska 2016, p. 254]: 
1.  “Recognition of a problematic situation; 
2.  Its identification and definition; 
3.  Formulation of the so-called “root definition”; 
4.  Creating a conceptual model; 
5.  Comparison of the model with the real world; 
6.  Determining the necessary, acceptable changes; 
7.  Undertaking action to change the problem situation”. 
 The adoption and application of soft systemic thinking result in the emer-
gence of new problem situations. They are different from those they were 
initially. In turn, the appearing ones must be learned, and thus, from a formal 
point, the issue under consideration must be perceived as an endless process. 
There is a change in attitudes and behavior of participants towards new, de-
sired and executable changes in this iterative process of reception and per-
ception. 
  Soft thinking is based on a diverse view of reality [Linstone 1984] and is 
a response to the methodological dilemma of interactive planning of deci-
sion-making methods in an unpredictable future. The answer for a future-
oriented organization is: it must be a “learning organization” [Rokita, Dziubiń-
ska 2016, Rokita 2011, Senge 1990]. It should be characterized by systemic 
thinking, adaptive capacity, the ability to continually learn and use the double 
learning loop. The above also applies to the so-called two-stream model of 
soft systemic thinking [Rokita, Dziubińska 2016]. 
 The latter refers directly to the culture about which, based on an IT com-
parison, one can say that it is software used by hardware, i.e., society. “Society 
is the real, material basis and enclosure of culture, and it is the program of its 
meaningful action” [Lipiec 2005, p. 108]. The nature of the social system de-
pends on this program and is dependent on a specific culture. Thus, if this 
program is appropriate, then it is possible for the social system to function 
efficiently in the future. 
 
Summary and conclusions 
 
Every organization and every economic entity are immersed in the changing 
reality. At any moment now, a situation/phenomenon unpredictable for their 
activities can, although of course not necessarily, occur. Likewise, it will be in 
the future since if the conditional form is rejected, little can be said about the 
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future quite apart from the fact that it will come. However, if we act consciously 
and rationally, this connotation should trigger a new path of conduct – the 
educational path, the way of knowing successive states of perceptual reality, 
based on soft systemic thinking. Thereby the methodology of interactive 
planning of decision-making methods in the unpredictable future will allow 
not only to perceive changes but will also serve to explore new relationships 
and structures that will be revealed in the future. Thus, it solves the dilemma 
concerning the directional approach referring to the methodology of 
interactive planning of decision-making methods in an unpredictable future. 
It ought to be an approach to soft systemic thinking, which is used to study 
new relationships and structures emerging in the future. 
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Introduction 
 
Innovations play an increasingly important role in modern economies. Inno-
vations affect the current state of the economy and development and deter-
mine structural changes in a wide range. Innovative (new or significantly im-
proved) products, technological processes, services, marketing and organiza-
tional methods have a significant impact on the condition of enterprises. 
Without introducing innovations and increasing expenditures on research 
and development, fast and dynamic development is practically impossible. 
These dependencies are particularly visible in the manufacturing sector, 
whose condition affects the rate of development of the entire economy. 
 The main intention of the article is to attempt to estimate the level of in-
novation of manufacturing enterprises in the countries of Central and Eastern 
Europe in 2008–2016 with the forecast for 2017–2019. The paper presents the 
evaluation of innovation of enterprises in the manufacturing sector in Central 
and Eastern Europe. Synthetic indicators of innovation of enterprises from the 
manufacturing sector of countries for Central and Eastern Europe (each coun-
try separately and total) in 2008–2016 were created and the forecast for 2017–
2019 was presented. 
 
Innovation of enterprises  theoretical aspect 
 
Innovation is one of the main driving forces of economic development 
[Drucker 1992, pp. 271–272]. These include “the successful implementation of 
a new or significantly improved product or process, a new organizational 
method or a new marketing method in economic practice, workplace organi-
zation or relations with the environment” [GUS 2010, pp. 140–141]. The term 
“successful” refers to the achievement of a positive economic result, while the 
term “new” refers to a specific implementing entity (organization, company, 
person) [Rynkiewicz 2015, p. 75]. 
 Among the various criteria for classification of innovations, the basic (classi-
cal) criteria are those that allow the distinction [Mazur-Wierzbicka 2015, p. 99]: 
 technological innovations, i.e. those taking place within the product 

(product innovations) and those related to the production process (proc-
ess innovations); 

 non-technological innovations, which include organizational and market-
ing innovations. 
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 In colloquial terms, the concept of innovation means something new  
and different from existing solutions. Enterprises that want to be innovative 
must have the ability to create an environment that is ready for commerciali-
zation (rapid implementation) of new products [Tylżanowski 2013, p. 289]. 
J. A. Schumpeter defined innovativeness of enterprises in a broad sense as 
[Bujak 2011, p. 86]:  
 improving the products manufactured so far and introducing new ones, 
 activating and opening new sales markets, 
 introducing new production methods and improving existing ones, 
 actions aimed at modernizing and applying new sales methods, 
 the use of new types of raw materials and materials, 
 modernization in the field of production organization. 
 The basis for the company's innovation is searching for new solutions. The aim 
of innovating enterprises is to improve quality and increase competitiveness, 
improve and modernize products, processes, better adaptation to the environ-
ment, or improve organization and working methods [Bujak 2011, p. 87]. 
 In the modern economy manufacture plays a key role, it is an important 
source of income for national economies, it creates jobs (directly and indi-
rectly), productivity and innovation. Modern conditions of manufacture de-
velopment in terms of technology and innovation include [Poniatowska-
Jaksch 2015, p. 20]: 
 new materials (biotechnologies, nanotechnologies, light materials); 
 design; 
 production technologies (simulation, model digitization, visualization, ro-

botization, computer-aided design – new standards in 3D, “green” industry – 
improvement of productivity and reduction of greenhouse gas emissions); 

 information systems; 
 business models (mass adaptation to individual customer needs, circular 

economy – taking into account the wide use of recycling). 
 
Purpose and methodology of the study 
 
The processes of globalization, the development of modern technologies and 
the progressing convergence of industries have a decisive impact on the func-
tioning and development of enterprises. Obtaining a competitive advantage 
and sustainable development of business entities are conditioned by the 
creation of product, process, organizational and marketing innovations [Misz-
tal 2017, p. 27]. Manufacturing enterprises are one of the foundations of many 
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economies in the world [Dec, Szczerbak 2015, p. 215]. The innovative activities 
implemented by manufacturing enterprises bring many benefits, including, 
among others: expanding the market, introducing new products and services 
to the markets, applying new production technology and keeping up with in-
creasingly demanding consumer requirements [Mazur-Wierzbicka 2015, p. 97]. 
 The aim of the study is an attempt to estimate the level of innovation of 
manufacturing enterprises in the countries of Central and Eastern Europe in 
2008–2016 with the forecast for 2017–2019. 
 The research area includes enterprises operating in: Bulgaria, Croatia, the 
Czech Republic, Estonia, Lithuania, Latvia, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia 
and Hungary (the common feature of the countries is membership in the 
European Union). The data used in the analysis come from the European Sta-
tistical Office (Eurostat). The survey was based on the Statistical Classification 
of Economic Activities in the European Community (NACE Rev. 2) – section C – 
manufacturing, which includes [Eurostat]: 
 10 – production of food products (for example: meat, fish, fruits and vege-

tables, fats and oils, dairy products, grain mill products, animal feed, other 
food products); 

 11 – production of beverages (non-alcoholic beverages, mineral water, 
alcoholic beverages, mainly obtained by fermentation, beer and wine, dis-
tilled alcoholic beverages); 

 12 – production of tobacco products (tobacco processing, to a form suit-
able for direct consumption); 

 13 – production of textile products (for example: fabrics, knitted fabrics, 
bed linen, blankets, carpets); 

 14 – production of clothing (for example: outerwear and underwear for 
women, men, children, work clothes, everyday and outgoing); 

 15 – production of hides and skins made of leather (footwear, leather hab-
erdashery); 

 16 – manufacture of wooden products and cork, excluding furniture (for 
example: sawmill products, plywood, veneer, wooden packaging); 

 17 – production of paper and paper products; 
 18 – printing and reproduction of recorded media (for example: printing 

books, newspapers of commercial forms); 
 19 – production and processing of coke and refined petroleum products 

(processing of crude oil and coal, production of such products as: coke, 
petrol, kerosene, heating oil, diesel, production of gases such as: ethane, 
propane, butane); 
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 20 – production of chemicals and chemical products (processing of or-
ganic and inorganic raw materials as a result of chemical processes into 
chemical products); 

 21 – production of basic pharmaceutical substances as well as medicines 
and other pharmaceutical products; 

 22 – production of rubber and plastic products; 
 23 – production of products from other non-metallic mineral materials (for 

example: glass and glassware, ceramic products, cement, gypsum); 
 24 – metal production; 
 25 – manufacture of metal finished products, excluding machinery and 

equipment (including manufacture of weapons and ammunition);, 
 26 – production of computers, electronic and optical products; 
 27 – production of electrical equipment (among others: devices producing 

electricity, electricity distribution and control apparatus, electric lighting 
equipment); 

 28 – manufacture of machinery and equipment, not classified elsewhere; 
 29 – production of motor vehicles, trailers and semi-trailers, 
 30 – manufacture of other transport equipment (vessels and boats, railway 

locomotives and rolling stock, aircraft and spacecraft); 
 31 – furniture production; 
 32 – production of products, other; 
 33 – repair and installation of machines and devices (specialist repairs, in-

stallations and maintenance). 
 The analysis of the level of innovation of manufacturing enterprises in the 
countries of Central and Eastern Europe in 2008–2016 was built on the basis 
of a synthetic indicator of innovation of manufacturing enterprises in coun-
tries operating in Central and Eastern Europe. The integrated indicator was 
calculated in accordance with the standardized sum method, taking into ac-
count the assumption that the innovation of manufacturing enterprises is 
equal to the sum of partial indicators (stimulants): 
x1 – enterprises [number],  
x2 – turnover or gross premiums written [million euro],  
x3 – investment rate (investment/value added at factors cost) [percentage],  
x4 – expenditure on R&D [million euro],  
x5 – product and process innovation [number], 
x6 – organisation and marketing innovation [number]. 
 Selected diagnostic variables (presented in the form of a stimulant) differ 
in units, therefore it is necessary to normalize the variables – deprivation of 
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variable titres and unification of orders of magnitude in order to achieve 
comparability. In order to normalize the variables, the unitarisation method 
was applied. The procedure of uniformization of variables requires the follow-
ing formula [Dziekański 2014, p. 64]: 
- Stimulants:  

 
where: 

X – normalized value of a characteristic for the examined unit, 

xij – value of the j-th feature for the examined unit, 

max – the maximum value of the j-th feature, 

min – the minimum value of the j-th feature. 

 
 Synthetic indicators of innovation of manufacturing enterprises in the 
countries of Central and Eastern Europe in 2008–2016 (successively in each 
country as well as the sum of selected countries) were created assuming the 
same impact of indicators on the aggregate value based on the model 
[Nowak 1995, p. 119]: 
 

 

where: 

Sj – aggregated meter for j-th year, 

n – number of indicators used in the model. 

 

 The study has been extended with the forecast of a synthetic indicator of 
innovation of manufacturing enterprises in the countries of Central and East-
ern Europe for 2017–2019. The forecast was made based on the method of 
extrapolating the trend, assuming that the ratios should not change signifi-
cantly compared to previous periods. 
 
The result of research 
 
The survey was conducted on manufacturing enterprises operating in Central 
and Eastern Europe in 2008–2016. The average number of enterprises in the 
research period was 604 199. In 2008, 563 558 manufacturing enterprises op-
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erated in Central and Eastern Europe, while in 2016, 646,395 (an increase of 
82,837 enterprises). Table 1 shows the test sample. 
 
Table 1. Research sample 

Number of enterprises 
Country 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Average 

Bulgaria 30,288 32,177 30,728 30,135 29,715 30,091 30,374 30,879 31,323 30,634 

Croatia 24,071 25,351 23,809 22,216 21,330 20,673 20,087 19,716 19,475 21,859 

Czech  
Republic 

151,753 156,209 167,344 173,519 173,889 167,688 170,041 172,054 175,425 167,547 

Estonia 5,478 5,441 5,468 5,563 5,927 6,381 6,613 7,053 7,259 6,131 

Hungary 56,346 52,710 52,163 51,521 49,798 47,475 47,614 49,310 49,951 50,765 

Latvia 7,488 7,521 7,872 7,737 8,981 9,537 9,806 10,523 11,090 8,951 

Lithuania 15,768 12,849 12,485 13,729 15,133 16,120 17,975 19,398 19,969 15,936 

Poland 189,636 175,758 176,384 179,138 174,700 174,414 180,639 187,374 196,067 181,568 

Romania 57,305 54652 48,933 45,052 46,004 46,761 48,091 48,405 48,349 49,284 

Slovakia 8,081 8,044 70,271 70,294 66,683 63,208 64,297 63,969 68,413 53,696 

Slovenia 17,344 17,172 17,113 17,012 17,182 18,148 18,561 18,853 19,074 17,829 

Total 563,558 547,884 612,570 615,916 609,342 600,496 614,098 627,534 646,395 604,199 

Source: own study on the basis of Eurostat. 

 

 As a result of the study, synthetic innovation indicators of manufacturing 
enterprises conducting their operations in Central and Eastern Europe in the 
years 2008–2016 were obtained (table 2). Integrated indicators can take val-
ues from 0 to 1 (the higher the level of the indicator, the higher the level of 
innovation of the company). 
 The highest value of integrated indicators of innovation of manufacturing 
enterprises in the countries of Central and Eastern Europe can be observed in: 
 Poland (2016) – 0.827, 
 Romania (2008) – 0.796, 
 Czech Republic (2016) – 0.752. 
 The lowest value of integrated indicators of innovation of manufacturing 
enterprises in the countries of Central and Eastern Europe can be observed in: 
 Poland (2010) – 0,127, 
 Poland (2009) – 0,128, 
 Lithuania (2011) – 0,130. 
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 The forecast of synthetic innovation indicators of manufacturing enter-
prises operating in Central and Eastern Europe for the years 2017–2019 indi-
cates the development of innovation of enterprises operating in the Czech 
Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia, and Slovenia. 
In Bulgaria, Croatia and Romania, one can observe a drop in the level of syn-
thetic innovation indicators of manufacturing enterprises in 2017–2019. Table 
2 presents synthetic innovation indicators of manufacturing enterprises oper-
ating in Central and Eastern Europe in 2008-2016 along with the forecast for 
2017–2019. 
 
Table 2. Synthetic indicator of innovativeness of manufacture enterprises – 2008–2016 
(with forecast for 2017–2019) 

Synthetic indicator of innovativeness of manufacture enterprises 

 Bul-
garia 

Croa-
tia 

Czech 
Re-
public 

Esto-
nia 

Hun-
gary Latvia Lithua

nia 
Po-
land 

Ro-
mania 

Slova-
kia 

Slove-
nia 

2008 0.648 0.703 0.479 0.544 0.478 0.443 0.398 0.455 0.796 0.559 0.482 

2009 0.507 0.458 0.225 0.269 0.278 0.263 0.155 0.128 0.532 0.305 0.262 

2010 0.336 0.326 0.385 0.294 0.399 0.334 0.130 0.127 0.353 0.313 0.302 

2011 0.326 0.306 0.543 0.659 0.546 0.393 0.348 0.262 0.429 0.473 0.395 

2012 0.359 0.262 0.575 0.614 0.588 0.463 0.493 0.361 0.402 0.420 0.503 

2013 0.417 0.282 0.567 0.465 0.533 0.509 0.555 0.486 0.261 0.501 0.576 

2014 0.436 0.280 0.634 0.507 0.534 0.612 0.658 0.673 0.294 0.499 0.623 

2015 0.529 0.512 0.690 0.601 0.475 0.501 0.618 0.721 0.387 0.580 0.661 

2016 0.481 0.543 0.752 0.579 0.634 0.499 0.661 0.827 0.408 0.681 0.731 

2017 0.423 0.359 0.790 0.618 0.619 0.580 0.755 0.831 0.240 0.755 0.599 

2018 0.418 0.349 0.840 0.640 0.643 0.607 0.816 0.907 0.202 0.806 0.626 

2019 0.413 0.339 0.890 0.663 0.668 0.634 0.878 0.984 0.164 0.856 0.652 

Source: own study on the basis of Eurostat. 

 
 Taking into account the results of the study, the synthetic indicator of in-
novation of manufacturing enterprises in Central and Eastern Europe in 2010–
2016 is characterized by an upward trend (development of enterprises' inno-
vativeness). Forecast of the indicator shows that in 2017 there will be a de-
crease in its value, while in 2018–2019 the index will increase. Table 3 and 
figure 1 show the integrated indices of innovation of manufacturing enter-
prises in Central and Eastern Europe in 2010–2016 along with the forecast for 
2017–2019. 
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Table 3. Synthetic indicator of innovativeness of manufacturing enterprises in Central 
and Eastern Europe – 2008–2016 (with forecast for 2017–2019) 

Years 
Synthetic indicator of innovativeness of manufacturing 
enterprises in Central and Eastern Europe 

2008 0.544 

2009 0.307 

2010 0.300w 

2011 0.425w 

2012 0.458w 

2013 0.468w 

2014 0.523w 

2015 0.570w 

2016 0.618w 

2017 0.599 

2018 0.626 

2019 0.652 

Source: own study on the basis of Eurostat. 

 
Summary 
 
Enterprises in the manufacturing sector play a significant role in the modern 
economy - the rate of development of the entire economy depends on them. 
In order to effectively operate in the realities of the economy (subject to con-
stant changes), achieve a competitive advantage and develop the enterprise, 
they need a catalyst – innovation. Innovation, new or significantly improved 
products, services, technological processes, organizational and marketing 
methods have a significant impact on the condition of enterprises. Without 
increasing expenditures on research and development and implementation 
of innovations, fast and dynamic development is practically impossible. 
 The study made it possible to assess that the innovation of manufacturing 
enterprises in Central and Eastern Europe in 2010 – 2016 is characterized by 
an upward trend (development of enterprises' innovativeness). Taking into 
account the results of the survey (period 2008–2016), the most innovative 
were: Poland (2016) – 0.827, Romania (2008) – 0.796 and the Czech Republic 
(2016) – 0.752, the lowest level of innovation was observed in: Poland (2010) – 
0.127, Poland (2009) – 0.128 and Lithuania (2011) – 0.130. The forecast of in-
novation of manufacturing enterprises in Central and Eastern Europe in 2017–
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2019, allows to conclude that in 2017 there will be a decline in innovation of 
manufacturing enterprises in Central and Eastern Europe, while in 2018–2019, 
innovation will increase. 
 
Chart 1. Innovativeness of manufacturing enterprises in Central and Eastern Europe – 
2008–2016 (with forecast for 2017–2019) 

 

Source: own study on the basis of Eurostat. 
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Wstęp 
 
Procesy zaopatrzeniowe są niezwykle ważne w zarządzaniu przedsiębior-
stwem i wywierają istotny wpływ na jego finansowanie. Obszar zaopatrzenia 
w przedsiębiorstwie obejmuje szereg działań, wśród których można wyróżnić 
operacje dotyczące wyboru źródeł zakupów, środka transportu i przewoźnika, 
negocjacje i ustalanie cen oraz zarządzanie jakością kupowanych materiałów. 

                                                            
1 djanczewska@spoleczna.pl 
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W literaturze przedmiotu prezentowane są opracowania na temat problema-
tyki zaopatrzenia w ujęciu ekonomicznym oraz zarządzania logistyką zaopa-
trzenia. Problematyka zrównoważonego rozwoju jest rzadko podejmowana 
w literaturze polskiej w odniesieniu do działań logistycznych, brak jest badań 
dotyczących zrównoważonego rozwoju w aspekcie procesów zaopatrzenio-
wych w polskich przedsiębiorstwach.  
 Celem artykułu jest przedstawienie problematyki zrównoważonego rozwo-
ju w świetle zarządzania systemem logistycznym przedsiębiorstwa, zwłaszcza 
procesem zaopatrzenia. W artykule sformułowano pytania badawcze, na które 
poszukiwano odpowiedzi na podstawie literatury przedmiotu oraz na pod-
stawie badań własnych. 
 P1: Jakie operacje i działania zaopatrzeniowe charakteryzują logistyczne 
procesy zaopatrzeniowe współczesnych przedsiębiorstw z sektora MŚP? 
 P2: Czy można zidentyfikować przejawy systemowych działań przedsię-
biorstw na rzecz zrównoważonego rozwoju? 
 Badania własne prowadzone były w latach 2017–2018 metodą ankietowa-
nia oraz wywiadów bezpośrednich. W badaniach uczestniczyli studenci stu-
diów II stopnia Społecznej Akademii Nauk. Uzyskano wypowiedzi z 100 przed-
siębiorstw z województwa łódzkiego, mazowieckiego oraz wielkopolskiego. 
Do zbierania ankiet oraz opisów case study wykorzystano platformę  
e-learningową. W artykule przedstawiono wynik badania typu case study dla 
przedsiębiorstwa handlowego. 
 
Istota zarządzania logistyką współczesnego przedsiębiorstwa  
 
Współczesne przedsiębiorstwo produkcyjne stanowi ważne ogniwo w sieci 
partnerstwa logistycznego. Rozwój procesów globalizacyjnych i związany 
z tym systematyczny wzrost wymiany handlowej były efektem rozwoju świa-
towej gospodarki i usuwania barier w handlu międzynarodowym oraz rozwo-
ju ICT (Information and Communication Technologies), czyli technologii infor-
macyjnych i komunikacyjnych. Wśród szeregu działań można wyróżnić opera-
cje dotyczące wyboru źródeł zakupów, środka transportu i przewoźnika, ne-
gocjacji i ustalania cen oraz zarządzanie jakością kupowanych pozycji materia-
łowych [Zamkowska, Zagożdżon 2011, s. 10]. Wynikają z tego trzy główne 
cele, stawiane logistyce przedsiębiorstwa w XXI wieku, a mianowicie: 
 konieczność ujednolicenia przepływu surowców, półproduktów i wyrobów 

gotowych oraz usług; 
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 zapewnienie wysokiej efektywności przepływu we wszystkich etapach, co 
pozwoli na obniżenie kosztów przepływu; 

 zapewnienie wysokiego poziomu logistycznej obsługi klienta. 
 Jako podmiot, który wytwarza określone produkty bądź półprodukty, 
przedsiębiorstwo występuje jednocześnie, jako odbiorca pewnych zasobów 
od innych uczestników rynku, i zarazem jako dostawca do przedsiębiorstw 
niezbędnych towarów wytworzonych przez siebie. Jedną z metod obniżania 
kosztów przedsiębiorstwa uczestniczącego w obu rodzajach procesów zaopa-
trzeniowych, jest podnoszenie efektywności systemu logistycznego i tym 
samym procesów logistycznych [Bowersox 1990, ss. 36–43].  
 
System logistyczny przedsiębiorstwa  
 
System logistyczny przedsiębiorstwa stanowi zbiór elementów (podsyste-
mów, zespołów) logistycznych mających odpowiednie właściwości, między 
którymi istnieją określone relacje. Identyfikacja systemu logistycznego oraz 
jego elementów wymagają zdefiniowania następujących danych [Nowakow-
ski 2011, s. 47]:  
 „cel: zgodny z działalnością wszystkich podsystemów (elementów); 
 wejście: decydujące o zasilaniu systemu (materiały, energia, informacje, 

ludzie); 
 proces transformacji: przetworzenia wejścia na wyjście, określany sekwen-

cją podstawowych czynności przetwarzania; 
 wejście: decydujące o zasilaniu systemu (materiały, energia, informacje, 

ludzie); 
 wyjście: wynikające z przyjętego celu; postać rezultatów działania całego 

systemu (produkty lub usługi); 
 otoczenie bliskie i dalekie: tworzone przez odbiorców, dostawców, przepi-

sy formalno-prawne, itp.; 
 infrastruktura systemu: na które składają się m.in.: maszyny, budynki, środ-

ki i infrastruktura transportowa, infrastruktura informatyczna; 
 zasoby: posiadane lub niezbędne do uzupełnienia liczba i struktura za-

trudnionych, ich kwalifikacje, status materialny”. 
 System logistyczny przedsiębiorstwa może być rozpatrywany w trzech 
wymiarach [Nowakowski 2011, s. 47]: 
 wymiar przestrzenny: akcentowany w definicji poprzez połączenie elemen-

tów systemu i przepływu strumieni towarów, który istnieje w przestrzeni 
gospodarczej danego przedsiębiorstwa; 
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 wymiar organizacyjny: polegający na identyfikacji sposobu organizowania 
i budowania relacji pomiędzy elementami systemu; 

 wymiar informacyjny: występuje w przedsiębiorstwie w oparciu o posiada-
ne zasoby wiedzy, techniki IT oraz stosowanie specjalistycznego oprogra-
mowania wspomagającego przepływ informacji. 

 Na rysunku 1 przedstawiony został system logistyczny przedsiębiorstwa, 
w którym można wskazać poszczególne elementy. 
 
Rysunek 1. System logistyczny przedsiębiorstwa  

 

 
Źródło: Christopher 2000, s. 14. 

 
 System logistyczny przedsiębiorstwa funkcjonuje w otoczeniu konkuren-
cyjnym, w którego skład wchodzą obecne i przyszłe przedsiębiorstwa w danej 
branży, regulatorzy, dostawcy oraz odbiorcy [Porter 1985, s. 4]. Na rysunku 1 
zaznaczone są elementy otoczenia: dostawcy oraz odbiorcy. Podsystem prze-
pływu dóbr fizycznych, na którą składają się surówce, półwyroby, materiały 
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dodatkowe, obejmuje dostarczanie dóbr od dostawców na rynku zaopatrze-
niowym do magazynu zaopatrzenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym [Ku-
mar i in. 2015, ss. 92–104]. Podsystem nabywców, stanowiący element skła-
dowy systemu otoczenia, zasilany jest produktami (bądź półproduktami). 
Podsystem przedsięwzięcia przemysłowego zawiera elementy dotyczące dzia-
łań i operacji logistycznych wewnątrz przedsiębiorstwa, włącznie z magazy-
nowaniem, transportem wewnętrznym oraz operacjami pomocniczymi, taki-
mi jak kontrola jakości i innymi działaniami. 
 Podsystem logistyczny, zajmujący się pierwszą fazą przepływu dóbr, to 
logistyka zaopatrzenia lub fizyczny system zaopatrzenia [Nowakowski 2011,  
s. 54]. Przepływ materialny jest powiązany integralnie z dwukierunkowym 
przepływem informacji, których charakter oraz treść powinna obejmować 
następujące elementy [Janczewska 2016, s. 149]:  
 informacja o zapotrzebowaniu ilościowym i jakościowym na surowce 

i materiały, które są niezbędne do prowadzenia działalności przez przed-
siębiorstwo; 

 informacja – oferta dostawy surowców i materiałów zawierająca dane 
o cenie, parametrach jakościowych i dostępnych ilościach oraz warunkach 
dostaw i płatności; 

 informacje o aktualnych trendach na rynku;  
 informacje o działaniach konkurentów w branży; 
 informacje o aktualnych regulacjach prawnych; 
 informacje o wszelkich zmianach w strategii rynkowej przedsiębiorstwa; 
 informacje powstające w związku z monitorowaniem procesów w firmie – 

zawarte w raportach controllingowych [Janczewska 2015, ss. 58–73]. 
 System logistyczny przedsiębiorstwa powinien być monitorowany oraz 
poddawany okresowym analizom i ocenom. Według J. Twaroga [2003, s. 49], 
sprawność systemu logistycznego może być analizowana w zależności od 
realizowanych działań rynkowych oraz ich przewidywanych efektów. Monito-
rowanie wskaźników efektywności procesów logistycznych oraz całego sys-
temu logistycznego zwiększa możliwość osiągnięcia następujących korzyści:  
 doskonalenie systemu logistycznego;  
 zapewnienie wysokiego poziomu obsługi nabywców w zakresie jakości;  
 gwarancje terminowości dostaw;  
 dostosowanie się przedsiębiorstw do zmian rynkowych i technologicz-

nych;    
 analizę możliwości i celowości stosowania outsourcingu procesów logi-

stycznych. 
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Miejsce logistyki zaopatrzenia w systemie logistycznym 
przedsiębiorstwa  
 
Definicja  zaopatrzenia  określa miejsce  logistyki  zaopatrzenia w  systemie  logi‐

stycznym  przedsiębiorstwa.  Uważa  się,  że w  skład  działań  zaopatrzeniowych 

wchodzą operacje nabycia materiałów niezbędnych do prowadzenia  rynkowej 

działalności przedsiębiorstwa. Wyróżnia się trzy fazy działań zaopatrzeniowych 

[Skowronek, Sarjusz‐Wolski 2008, ss. 15–52], polegające na przepływie materia‐

łów  i  surowców.  Są  to  następujące  fazy:  dopływ,  odbiór i składowanie oraz 
organizacja przepływu materiałów.  
 Podstawą zapewnienia właściwego i ekonomicznie uzasadnionego zaopa-
trzenia materiałowego w przedsiębiorstwie jest plan zaopatrzenia [Piocha, 
Dyczkowska 2012, s. 734]. Plan ten powstaje w oparciu o zapotrzebowanie 
produkcji i tym samym zależy od zamówień składanych przez nabywców. 
Koordynacja ilości oraz wartości surowców i materiałów niezbędnych do pro-
dukcji jest elementem ogólnego planu ilościowo-wartościowego przedsię-
biorstwa na dany okres. Zatem punktem wyjścia jest opracowanie prognozy 
popytu rynkowego na dane dobra. Strategia zakupów jest powiązana z ogól-
ną strategią przedsiębiorstwa, wyodrębnia się również marketing zaopatrze-
nia. [Skowronek, Sarjusz-Wolski 2008, s. 157]. Sprawne zarządzanie zaopatrze-
niem wymaga wykorzystywania zarówno instrumentów z dziedziny marke-
tingu, jak również logistyki [Bendkowski, Radziejowska 2005, s. 40]. 
 Istnieje wiele modeli i strategii zaopatrzenia, a coraz częściej kryterium 
wyboru, poza aspektami ekonomicznymi, jest ekologiczność [Pruska, Malak 
i in. 2011, s. 1224]. Proces zakupu surowców i materiałów w systemie B2B jest 
realizowany w obszarze wyznaczonym przez rynek zaopatrzeniowy, który dla 
branży cukierniczej niejednokrotnie dotyczy rynków globalnych i znacznie 
różni się od procesu zakupu produktów przez indywidualnego konsumenta 
[Gołembska 2010, s. 202]. Jednym z instrumentów zarządzania logistyką za-
opatrzenia są systemy informatyczne. Należą do nich systemy klasy ERP oraz 
MRP (Material Requirements Planning). Systemy MRP wspomagają zarządzanie 
zaopatrzeniem poprzez generowanie informacji o aktualnym stanie ilościo-
wym materiałów i surowców. Zastosowanie systemu MRP pozwala na: 
 dokładne wyznaczanie kosztów produkcji,  
 precyzyjne określenie czasów dostaw materiałów,  
 ograniczenie zapasów, 
 wykorzystanie zasobów oraz infrastruktury logistycznej, 
 szybkie reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu, 
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 kontrolę etapów produkcji, 
 kontrolę odpadów oraz monitorowanie logistyki odzysku. 
 W podobny sposób należy podejść do analizy infrastruktury logistycznej 
w przedsiębiorstwach [Janczewska 2011, s. 131]. Do głównych zadań logistyki 
zaopatrzenia należą: zapewnienie wymaganej jakości produktów, obniżenie 
kosztów całkowitych, pozyskanie odpowiednich dostawców, zapewnienie 
minimalnego poziomu zapasów, utrzymywanie współpracy z innymi działami 
w przedsiębiorstwie [Abt 2010, s. 20]. W każdym zadaniu można wskazać 
szczególne wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju, takie jak wy-
magania względem dostawców, decyzje „make or buy”, decyzje dotyczące 
ilości kupowanych materiałów oraz zagadnienia transportowe. Na rysunku 2 
przedstawiono główne zadania logistyki zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. 
 
Rysunek 2. Główne zadania logistyki zaopatrzenia w przedsiębiorstwie 

 

Źródło: Abt 2010, s. 20. 
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Logistyka zaopatrzenia – w świetle zrównoważonego rozwoju 
 
Termin „zrównoważony rozwój”, został użyty po raz pierwszy w Raporcie 
Brundtlanda w 1987 roku, zatytułowanym Nasza wspólna przyszłość. Określo-
no w nim pojęcie „zrównoważonego rozwoju”: takiego, w którym potrzeby 
obecnego pokolenia będą tak zaspokojone, aby nie umniejszyć szans przy-
szłych pokoleń na ich zaspokojenie [Valadbigi, Ghobadi 2010, ss. 544–545]. 
Rozwój zrównoważony ma na celu zachowanie równowagi pomiędzy trzema 
systemami  [Bebbington i in. 2009, s. 588], a mianowicie:  
 społecznym,  
 ekonomicznym, 
  ekologicznym.  
Z pojęciem zrównoważonego rozwoju wiąże się pojęcie gospodarki malwo-
wej,  obejmujące wszystkie czynniki, które w gospodarce przyczyniają się do 
zrównoważonego rozwoju poprzez wzmacnianie potencjału kulturowego 
dóbr oraz usług. 
 
Rysunek 3. Trzy wymiary gospodarki zrównoważonej 

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarka_malwowa, dostęp: 10.01.2019. 

 
 Cele na zrównoważonego rozwoju są przedstawione w dokumencie Agen-
da 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju (The Sustainable Development Go-
als), który został przyjęty przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Re-
zolucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 roku w Nowym Jorku. 
W dniu 14 lutego 2017 r. polski rząd przyjął Strategię na rzecz odpowiedzialne-
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go rozwoju, w której określono ponad 700 działań służących zwiększeniu do-
chodu polskich obywateli oraz wzmocnieniu spójności społecznej, gospodar-
czej, środowiskowej i terytorialnej w tym kraju. Agenda 2030 zawiera 17 celów 
zrównoważonego rozwoju. W odniesieniu do realizacji procesów logistycz-
nych, jednym z ważniejszych celów jest cel nr 12, dotyczący zrównoważonej 
konsumpcji i produkcji. Obejmuje on następujące cele szczegółowe: 
1. Poprawę oszczędnego gospodarowania zasobami oraz wydajności w ko-

rzystaniu z materiałów na wszystkich etapach cyklu życia materiałów; 
wzmocnienie wdrożenia strategii innowacyjności i efektywności gospo-
darki oraz monitorowanie poczynionych postępów.  

2. Zapewnienie silnych krajowych ram zrównoważonej konsumpcji i produk-
cji, zintegrowanych z planami na szczeblu krajowym i sektorowym w celu 
promowania zrównoważonych praktyk biznesowych.  

3. Poprawę świadomości społeczeństwa na temat gospodarowania odpada-
mi i produktywności zasobów, wykorzystanie na większą skalę instrumen-
tów gospodarczych w celu wspierania bardziej wydajnego gospodarowa-
nia odpadami, poprawę wydajności w wykorzystaniu materiałów oraz 
wspieranie stabilności finansowania infrastruktury związanej z odpadami, 
między innymi poprzez wzmacnianie efektu zachęty w postaci podatków 
od wydobywania minerałów. 

 Uregulowania prawne, dotyczące ewidencjonowania zrównoważonego 
rozwoju gospodarki, są przedmiotem zainteresowania wielu krajów, które 
przedstawiają raporty ze swoich dotychczasowych działań w tym kierunku 
[Bebbington, Higgins 2009, ss. 588–625]. Współcześnie koncepcja zrównowa-
żonego rozwoju nabiera szczególnego znaczenia, a z ekonomicznego punktu 
widzenia jest to włączenie kwestii ekologicznych do ekonomii w niespotyka-
nym jak dotąd w historii gospodarczej zakresie [Sadowski 2008, s. 129]. Aby 
skutecznie wdrożyć zasadę zrównoważonego rozwoju na poziomie organiza-
cji, należy sformułować strategię na rzecz zrównoważonego rozwoju, a na-
stępnie przełożyć ją na praktykę i realizować we wszystkich procesach przed-
siębiorstwa. Realizacja tej strategii polega między innymi na dostrzeżeniu 
wielowymiarowych związków pomiędzy przedsiębiorstwem a jego otocze-
niem  [Pruska, Malak i in. 2005, s. 1223]. W badaniach zagranicznych występu-
je opinia, iż  największe firmy globalne prowadzą działania niezgodne z zasa-
dami zrównoważonego rozwoju, dążąc do maksymalnych zysków i zwiększa-
nia zasięgu rynkowego [Valadbigi, Ghobadi 2010, ss. 544–545]. W wymiarze 
środowiskowym Polska dąży do poprawy stanu środowiska oraz zrównowa-
żonego gospodarowania zasobami, zapewniających rozwój gospodarczy 
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i wysoką jakość życia przy jednoczesnym zagwarantowaniu szans rozwojo-
wych przyszłych pokoleń [Raport 2018, s. 15]. Jednakże aby zrównoważony 
rozwój został osiągnięty, powinien być rozpatrywany pod kątem filozofii dzia-
łania, która została przyjęta przez poszczególnych uczestników gospodarki, 
a mianowicie: konsumentów, przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe oraz 
inne organizacje [Sidorczuk-Pietraszko 2009, ss. 16–18]. 
 
Badanie case study – przykład działań zgodnych z zasadami 
zrównoważonego rozwoju 
 
Centrum dystrybucji w Jarostach koło Piotrkowa Trybunalskiego zajmuje 22,5 
tys. mkw. powierzchni magazynowej. Prowadzi je zewnętrzny usługodawca – 
FM Logistic – z którym Ikea współpracuje od chwili uruchomienia Centrum 
Dystrybucji X w 2001 roku. Centrum X w Jarostach zapewnia realizację zamó-
wień składanych przez Internet i wysyłanych bezpośrednio do klientów. 
Obecnie takich zamówień jest około 100 tys. Dzięki nowemu rozwiązaniu logi-
stycznemu firma poprawiła jakość dostaw oraz czas realizacji zamówień do 
klientów. Centrum X chce mieć pozytywny wpływ na ludzi i na środowisko. 
Dba o to, aby ideę zrównoważonego rozwoju realizować na wielu płaszczy-
znach i angażować w ten proces swoich współpracowników, partnerów biz-
nesowych i lokalne społeczności. Centrum X przykłada ogromną wagę do 
rozwiązań ekologicznych w obiekcie. Należą do nich następujące działania: 
1. Energia elektryczna na potrzeby magazynu jest kupowana jako pakiet 

100% energii zielonej. X w Polsce produkuje energię elektryczną na wła-
snych farmach wiatrowych dla zbilansowania potrzeb energii elektrycznej 
wszystkich spółek. 

2. Parkingi, place manewrowe i droga dojazdowa do magazynu oświetlane są 
przez lampy LED.  

3. Woda w obiekcie jest podgrzewana przez 16 kolektorów słonecznych. 
4. 2/3 magazynu jest ogrzewane przez pompy ciepła i rekuperację. 
5. Magazyn posiada własną biologiczną oczyszczalnię ścieków oraz instalację 

do oczyszczania wód opadowych z parkingów, dróg i placów manewro-
wych.  

6. Urządzenia do wysokiego składowania zostały wyposażone w systemy 
odzysku energii kinetycznej i zamieniają ją na elektryczną.  

 Do bezpośrednich działań w zakresie logistyki zaopatrzenia Centrum Dys-
trybucji X włączyło wszystkich swoich dostawców, którzy muszą dostosować 
się do standardów polityki sustainable. Wszystkie firmy, które są dostawcami 
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towarów i usług dla Centrum Dystrybucji X w Jarostach, przechodzą proces 
weryfikacji standardu IWAY. Jest to kodeks postępowania dla wszystkich do-
stawców na świecie, który określa minimalne wymagania środowiska, kwestii 
społecznych i warunków pracy. X ściśle współpracuje również ze społeczno-
ścią lokalną. Odkąd w 2000 roku w życie wprowadzony został Kodeks Postę-
powania IWAY w fabrykach, ale też w innych zakładach, u dostawców i part-
nerów biznesowych na całym świecie przeprowadzono kilkaset tysięcy ulep-
szeń w zakresie poszanowania środowiska naturalnego i poprawy warunków 
pracy. Ostatecznie beneficjentami strategii sustainable development, realizo-
wanej przez Centrum Dystrybucji X, są zarówno dostawcy, jak i nabywcy to-
warów z przedsiębiorstwa X. Dla przedsiębiorstwa X przeprowadzanie działań 
związanych z IWAY jest gwarancją stabilnych i wiarygodnych relacji z partne-
rami biznesowymi, którym zależy na zrównoważonym rozwoju2. Centrum 
Dystrybucji X w Jarostach przeznacza co roku prawie 100 000 złotych na dota-
cje i działania edukacyjne w zakresie zrównoważonego rozwoju. 
 
Podsumowanie 
 
Procesy zaopatrzeniowe są niezwykle ważne w zarządzaniu przedsiębior-
stwem i wywierają istotny wpływ na jego finansowy efekt. W tym ujęciu jako 
kluczowa jawi się koncepcja sustainable, przyjęta przez współczesne przed-
siębiorstwa, która powinna być wpisana w strategię logistyczną przedsiębior-
stwa. Przykładem aktywnego podejścia do zrównoważonego rozwoju może 
być Centrum Dystrybucji X, które sformułowało własne zasady i obowiązki 
wynikające z Agendy 2030. Zasady zrównoważonego rozwoju wprowadzone 
przez Centrum Dystrybucji X są obowiązkowe dla dostawców, zatem odnoszą 
się do procesu zaopatrzenia.  Przedstawione działania w ramach sustainable 
development świadczą o dużym zaangażowaniu przedsiębiorstwa w realizację 
polityki zrównoważonego rozwoju. 
 
Zakończenie 
 
Celem artykułu było przedstawienie problematyki zarządzania logistycznego 
przedsiębiorstwem oraz znaczenia procesów zaopatrzeniowych w działalno-
ści rynkowej. Na podstawie studiów literaturowych określono zasady zrów-
noważonego rozwoju zawarte w programach ONZ i odniesiono je do obo-

                                                            
2 Szerzej na temat standardów IWAY w łańcuchu dostaw: https://kampania17celow.pl/ikea/. 



Danuta Janczewska 

 88 

wiązków przedsiębiorstwa realizującego określone cele rynkowe. W artykule 
przedstawiono badania literaturowe oraz badanie typu case study na przykła-
dzie firmy handlowej stosującej własne wymagania zgodne z zasadami susta-
inable development we współpracy z dostawcami. Udzielono odpowiedzi na 
pytania badawcze sformułowane na wstępie. 
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Abstract: The main goal of the article is to attempt to estimate the sustainable development of 
enterprises from the TSL (Transport-Shipping-Logistics) sector in Poland and Central and East-
ern Europe in 2008–2016 with the forecast for 2017–2019. The article was divided into 
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company. The second part of the work is empirical. A comparative analysis was carried out, to 
which data from the European Statistical Office were used. Synthetic indicators of sustainable 
development of enterprises from the TSL sector in Poland and Central and Eastern Europe were 
created, a comparative analysis and a forecast for 2017–2019 were carried out. 
Key words: sustainable development, sustainable development of enterprises, TSL sector. 
 
Introduction 
 
The development of modern enterprises is characterized by complexity, its 
determinants are the result of globalization processes, social changes, devel-
opment of modern ICT technologies, changes in the approach to organization 
and the course of management processes. Development based on economic, 
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social and environmental goals becomes important – sustainable develop-
ment, which is one of the key elements determining the level of competitive-
ness of the company and should be the basis for a long-term approach to 
managing the organization. 
 Taking into account economic, social and environmental benefits, sustain-
able development is of key importance for enterprises in the TSL sector. The 
main intention of the article is to attempt to estimate the sustainable devel-
opment of enterprises of the TSL sector in Poland and Central and Eastern 
Europe in 2008–2016 with the forecast for 2017–2019. Synthetic indicators of 
sustainable development of enterprises from the TSL sector in Poland and 
Central and Eastern Europe were created in this goal. A comparative analysis 
and forecast for 2017–2019 was also conducted. 
 
Sustainable development of enterprises – theoretical aspect 
 
When thinking about the concept – sustainable development, the concept of 
sustainability and development should be defined. Sustainability can be 
called the fundamental human striving to protect and improve the quality of 
his life [Pawłowska 2015, p. 65]. The development is related to the continuity 
of the transformation process (constant movement and interrelated interac-
tions of phenomena occurring in the surrounding reality), that cannot exist 
without stable institutional, technological, ethical, social, legal and organiza-
tional awareness, directions of development subjects shaping [Pawłowska 
2013, p. 359].  
 The term “sustainable development” was first used in 1972 at the 1st UN 
Conference on Environment and Development, while the first definition 
“course of inevitable and desirable economic development which does not 
affect human environment significantly and irreversibly, does not result in 
biosphere degradation and reconciles the laws of nature, economy and cul-
ture” [Poskrobko 1998, p. 75] comes from 1974 and was presented at the Ses-
sion of the Governing Council of the United Nations Environment Program 
(UNEP) [Misztal 2018, p. 28]. 
 The literature on the subject presents two main approaches to sustainable 
development [Skowroński 2006, p. 51, Piontek 2002, p. 51]: 
 economic, in which economic growth is identified with the paradigm of 

environmental protection; 
 ideological and historiosophical, focusing on new behaviors and social 

goals that contribute to the development of the entire civilization. 
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 The essence of sustainable development is the coexistence of economic, 
social and environmental relations through the implementation of the follow-
ing goals [Machowski 2003, pp. 100–101]: 
 economic, based on satisfying material human needs; 
 social, social minimum, food, health, culture and education; 
 ecological, stopping the degradation of the natural environment and 

eliminating threats related to the operation of natural forces. 
 The idea of sustainable development is widely reflected in economic or-
ganizations. It is based on the conviction that economic activity cannot con-
tribute to the deterioration of the level and quality of life of future genera-
tions [Paszkiewicz, Szadziewska 2011, p. 629]. 
 Sustainable development of enterprises includes the triad of goals: eco-
nomic, social, environmental. It is conditioned by many exogenous and en-
dogenous factors that have a decisive influence on the level of competitive-
ness and expansion of business entities. 
 Sustainable development of an enterprise can be defined as improving the 
financial and property situation of the entity, while improving the conditions, 
quality of employees' operations and ensuring compliance with standards 
related to environmental protection (which refers to current and future busi-
ness operations) [Misztal 2018, p. 29]. 
 
Purpose and methodology of the study 
 
Sustainable development due to social and economic, environmental benefits 
is crucial for enterprises from the TSL sector (Transport-Shipping-Logistics) 
[Dubiel 2017, p. 133]. Sustainable development in the operation of enterprises 
should be a factor that determines all decisions made [Misztal 2018, p. 29]. An 
enterprise that is to develop in a sustainable manner must be aware of the 
conditions (in particular, their complexity) in which they operate. The key is 
knowing the connections between individual elements of the company and 
the relationships that occur with the environment. 
 The aim of the study is to assess the sustainable development of enter-
prises from the TSL sector in Poland and Central and Eastern Europe in 2008–
2016 with the forecast for 2017–2019. The data used in the analysis come 
from the European Statistical Office (Eurostat). The study was conducted on 
the basis of the Statistical classification of economic activities in the European 
Community (NACE Rev. 2) – section H – transport and storage, which includes 
the sections [Eurostat]: 
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1) 49 – land transport and pipeline transport: 
 carriage of passengers and goods by means of road and rail transport, 
 pipeline transport; 

2) 50 – water transport: 
 water transport of passengers or goods, scheduled, non-scheduled; 
 towing and pushing in water transport; 
 activities of cruise boats, ferries, water taxis; 

3) 51 – air transport: 
 air, space transport of passengers and goods; 

4) 52 – storage and service activities supporting transport: 
 storage and transport support activities, such as: activities related to 

transport infrastructure (e.g. operation of airports, seaports, tunnels, 
bridges, etc.), 

 the activities of transport agencies and the transhipment of goods; 
5) 53 – postal and courier activities: 

 postal and courier activities, such as pickup, transport and delivery of 
letters and parcels under various arrangements, 

 local delivery and messenger services. 
 The research area includes enterprises operating in eleven countries of 
Central and Eastern Europe: Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Estonia, 
Lithuania, Latvia, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia and Hungary (the com-
mon feature of the states is membership in the European Union). 
The analysis of the sustainable development of enterprises from the TSL sec-
tor in Poland and Central and Eastern Europe in 2008–2016 was built on the 
basis of a synthetic indicator of sustainable development of enterprises from 
the TSL sector (IndSusDev), for Poland and Central and Eastern Europe. The 
integrated indicator was calculated in accordance with the standardized sums 
method, taking into account the assumption that sustainable development of 
enterprises in the TSL sector in Poland and Central and Eastern Europe is 
equal to the sum of partial indicators: economic development indicator (In-
dEco), social development indicator (IndSoc) and environmental develop-
ment indicator (IndEnv), pattern: 
 
IndSusDev = IndEco + IndSoc + IndEnv  
 
Economic development indicator (IndEco) was created from: 
Stimulants: 
x1 – enterprises [number], 
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x2 – turnover or gross premiums written [million euro], 
x3 – production value [million euro], 
x4 – value added at factor cost [million euro], 
x5 – gross operating surplus [million euro], 
x6 – total purchases of goods and services [million euro], 
x7 – gross investment in tangible goods [million euro]; 
Destimulants: 
x8 – average personnel costs (personnel costs per employee) [thousand euro]. 
Social development indicator (IndSoc) was created from: 
Stimulants: 
x9 – wages and Salaries [million euro], 
x10 – social security costs [million euro], 
x11 – employees [number], 
x12 – age adjusted labour productivity (apparent labour productivity by aver-
age personnel costs) [percentage], 
x13 – gross value added per employee [thousand euro], 
x14 – growth rate of employment [percentage], 
x15 – investment per person employed [thousand euro]; 
Destimulants: 
x16 – personnel costs [million euro]. 
Environmental development indicator (IndEnv) was created from: 
Destimulants: 
x17 – carbon dioxide emission [tonne], 
x18 – methane emission [tonne], 
x19 – nitrous oxide emission [tonne], 
x20 – sulphur oxides emission [tonne], 
x21 – ammonia emission [tonne], 
x22 – carbon monoxide emission [tonne], 
x23 – nitrogen oxides emission [tonne]. 
 Selected diagnostic variables (presented in the form of stimulants and des-
timulations) differ in units, therefore it is necessary to normalize the variables 
– deprivation of variable titres and unification of orders of magnitude in order 
to achieve comparability. In order to normalize the variables, the unitarization 
method was applied. The procedure of unitization of variables requires the 
following formula [Dziekański 2014, p. 64]: 
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Stimulants: 

 
Destimulants: 

 
where: 

X – normalized value of a characteristic for the examined unit, 

xij – value of the j-th feature for the examined unit, 

max – the maximum value of the j-th feature, 

min – the minimum value of the j-th feature. 
 
 The synthetic index of sustainable development and its individual compo-
nents were created assuming the same impact of indicators on the value of 
the aggregated meter based on the model [Nowak 1995, p. 119]: 
 

 
 

where: 

Sj – aggregated meter for j-th year, 

n – number of indicators used in the model. 

 
 In the final stage of study about the sustainable development of enter-
prises from the TSL sector in Poland and Central and Eastern Europe in 2008–
2016 was presented by the forecast for 2017–2019. The forecast was made 
based on the method of extrapolating the trend, assuming that the ratios 
should not change significantly compared to previous periods. 
 
The result of research 
 
The research was conducted on the basis of enterprises from the Central and 
Eastern Europe TSL sector, operating in the years 2008–2016. The average 
number of enterprises in the research period was 319,528. In 2008, there were 
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311,133 enterprises, while in 2016 – 349,375. The number of enterprises in-
creased by 38,242 in 2008–2016. The research sample is presented in table 1. 
 
Table 1. Research sample 

Number of enterprises 
Country 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Average 

Bulgaria 16,965 19,306 19,084 19,062 19,003 19,461 20,304 21,223 22,711 19,680 

Croatia 10,964 11,706 10,853 9,815 9,208 8,839 8,642 8,562 8,372 9,662 

Czech  

Republic 
39,345 39,548 41,873 41,153 40,064 38,944 38,610 38,159 38,439 39,571 

Estonia 3,861 3,873 4,027 4,232 4,479 4,761 4,842 5,052 5,244 4,486 

Hungary 32,788 31,382 30,731 30,254 28,578 26,730 26,137 27,039 27,668 29,034 

Latvia 5,387 5,445 5,570 5,426 6,303 6,560 6,951 7,307 7,654 6,289 

Lithuania 7,264 7,048 6,792 7,331 9,843 10,776 11,595 12,312 13,603 9,618 

Poland 148,756 131,974 138,649 145,939 141,739 135,210 140,736 145,993 153,586 142,509 

Romania 34,489 35,064 32,774 31,713 34,064 36,127 39,666 41,746 44,504 36,683 

Slovakia 2,373 553 14,290 16,783 16,734 16,389 16,578 18,039 19,020 13,418 

Slovenia 8,941 8,807 8,688 8,510 8,491 8,432 8,313 8,445 8,574 8,578 

Total 311,133 294,706 313,331 320,218 318,506 312,229 322,374 333,877 349,375 319,528 

Source: own study on the basis of Eurostat. 

 
 As a result of the study, synthetic indicators of sustainable development of 
enterprises from the TSL sector operating in Poland and Central and Eastern 
Europe in 2008–2016 were obtained (table 2, table 3). Integrated indicators 
can take values from 0 to 1 (the higher the indicator level, the higher the de-
gree of development). 
 The average value of the synthetic indicator of economic, social and envi-
ronmental development of Polish enterprises from the TSL sector in 2008–
2016 was: 0.509 (IndEco), 0.511 (IndSoc), 0.596 (IndEnv). The average value of 
the synthetic indicator of sustainable development of Polish enterprises from 
the TSL sector in 2008–2016 amounted to 0.539. The highest value of the in-
tegrated indicator can be observed in 2015 (0.754), 2014 (0.744), 2016 (0.658), 
and the lowest in 2009 (0.290), 2010 (0.326), 2008 (0.427). Table 2 presents 
integrated indicators of development: economic, social, environmental and 
sustainable development for Polish enterprises from the TSL sector operating 
in the years 2008–2016. 
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Table 2. Integrated indicators of economic development (IndEco), social (IndSoc), envi-
ronmental (IndEnv) and sustainable development (IndSusDev) – enterprises from the TSL 
sector – Poland (2008–2016) 

Year Synthetic 
indicator 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Average 

IndEco 0.451 0.143 0.303 0.515 0.462 0.486 0.651 0.751 0.820 0.509 

IndSoc 0.446 0.125 0.403 0.553 0.503 0.438 0.650 0.728 0.752 0.511 

IndEnv 0.383 0.601 0.273 0.466 0.662 0.864 0.930 0.784 0.400 0.596 

IndSusDev 0.427 0.290 0.326 0.511 0.542 0.596 0.744 0.754 0.658 0.539 

Source: own study on the basis of Eurostat. 

 
 The maximum value of the average synthetic indicator of economic, social 
and environmental development of enterprises from the TSL sector operating 
in Central and Eastern Europe in 2008–2016 was 0.847 (Lithuania, 2016), 0,790 
(Bulgaria, 2016) and 0.895 (Hungary, 2012) while the minimum: 0.130 (Slova-
kia, 2009), 0.150 (Lithuania, 2009), 0.008 (Czech Republic, 2008). 
 The maximum average value of the synthetic indicator of sustainable de-
velopment of enterprises from the TSL sector operating in Central and Eastern 
Europe in 2008–2016 amounted to 0.753 (Croatia, 2015), while the minimum – 
0.247 (Hungary, 2009). Table 3 presents integrated development indicators: 
economic, social, environmental and sustainable development for enterprises 
from the TSL sector in Central and Eastern Europe, operating in 2008–2016. 
 Taking into account the results of the study, the synthetic indicator of sus-
tainable development of Polish enterprises in the TSL sector is characterized 
by an upward trend in 2009–2015, in 2016 there was a decline in the index 
(0.658). The forecast indicates an increase in the indicator in 2017–2019. 
 The synthetic indicator of sustainable development of enterprises from the 
TSL sector operating in Central and Eastern Europe is characterized by an up-
ward trend in 2009–2015, in 2016 there was a decline in the ratio (0.624). The 
forecast indicates an increase in the indicator in 2017–2019. 
 Comparing the synthetic indicator of sustainable development of enter-
prises in the TSL sector in Poland and Central and Eastern Europe, it can be 
concluded that in Poland there is a faster sustainable development of enter-
prises in the TSL sector than in the countries of Central and Eastern Europe. 
Table 4 and chart 1 present integrated indicators of sustainable development 
of enterprises from the TSL sector operating in Poland and Central and East-
ern Europe in the years 2008–2019. 
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Table 3. Integrated indicators of economic development (IndEco), social (IndSoc),  
environmental (IndEnv) and sustainable development (IndSusDev) – enterprises  
from the TSL sector – Central and Eastern Europe (2008–2016) 

Year 
Coun

try 

Syn-
thetic 
indi-
cator 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aver
age 

Ind- 
Eco 

0.400 0.169 0.278 0.356 0.379 0.491 0.680 0.763 0.823 0.482 

Ind- 
Soc 

0.508 0.283 0.267 0.377 0.327 0.457 0.593 0.719 0.790 0.480 

Ind- 
Env 

0.598 0.505 0.801 0.797 0.571 0.773 0.666 0.487 0.385 0.620 
Bul-

garia 

IndSus
Dev 0.502 0.319 0.449 0.510 0.426 0.574 0.647 0.656 0.666 0.528 

Ind- 
Eco 

0.791 0.371 0.312 0.260 0.141 0.206 0.475 0.705 0.548 0.423 

Ind- 
Soc 

0.640 0.311 0.261 0.260 0.212 0.276 0.622 0.709 0.496 0.421 

Ind- 
Env 

0.261 0.147 0.432 0.567 0.727 0.557 0.769 0.846 0.706 0.557 
Croa-

tia 

IndSus
Dev 0.564 0.276 0.335 0.362 0.360 0.346 0.622 0.753 0.583 0.467 

Ind 
Eco 

0.767 0.164 0.483 0.686 0.571 0.514 0.481 0.629 0.603 0.544 

Ind- 
Soc 

0.563 0.257 0.393 0.505 0.391 0.42 0.391 0.618 0.608 0.461 

Ind- 
Env 

0.008 0.774 0.668 0.761 0.853 0.856 0.838 0.743 0.689 0.688 

Czech 
Re-

pub-
lic 

IndSus
Dev 0.446 0.398 0.515 0.651 0.605 0.597 0.570 0.663 0.633 0.564 

Ind- 
Eco 

0.371 0.152 0.357 0.648 0.797 0.809 0.601 0.536 0.545 0.535 

Ind- 
Soc 

0.430 0.231 0.357 0.557 0.655 0.651 0.598 0.562 0.538 0.509 

Ind- 
Env 

0.315 0.695 0.260 0.752 0.593 0.501 0.658 0.829 0.473 0.564 
Esto-

nia 

IndSus
Dev 0.372 0.359 0.324 0.652 0.682 0.654 0.619 0.642 0.518 0.536 

Ind- 
Eco 

0.493 0.272 0.322 0.452 0.376 0.489 0.658 0.767 0.683 0.501 

Ind- 
Soc 

0.363 0.229 0.254 0.347 0.315 0.421 0.643 0.751 0.708 0.448 

Ind- 
Env 

0.048 0.241 0.486 0.576 0.895 0.798 0.609 0.566 0.652 0.541 

Hun-
gary 

IndSus 
Dev 

0.302 0.247 0.354 0.458 0.529 0.569 0.637 0.695 0.681 0.497 
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Year 
Coun

try 

Syn-
thetic 
indi-
cator 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aver
age 

Ind- 
Eco 

0.564 0.152 0.213 0.457 0.811 0.778 0.827 0.807 0.694 0.589 

Ind- 
Soc 

0.691 0.291 0.283 0.475 0.744 0.701 0.712 0.678 0.578 0.573 

Ind- 
Env 

0.158 0.656 0.290 0.512 0.640 0.615 0.586 0.478 0.803 0.526 
Lat-
via 

IndSus
Dev 0.471 0.366 0.262 0.481 0.732 0.698 0.709 0.654 0.692 0.563 

Ind- 
Eco 

0.443 0.130 0.289 0.549 0.688 0.753 0.790 0.785 0.847 0.586 

Ind 
Soc 

0.426 0.150 0.289 0.597 0.595 0.635 0.652 0.630 0.723 0.522 

Ind- 
Env 

0.353 0.871 0.791 0.701 0.703 0.682 0.360 0.478 0.233 0.575 
Lithu
ania 

IndSus
Dev 0.408 0.383 0.457 0.616 0.662 0.690 0.601 0.631 0.601 0.561 

Ind 
Eco 

0.503 0.211 0.277 0.488 0.497 0.542 0.682 0.797 0.800 0.533 

Ind 
Soc 

0.598 0.267 0.288 0.530 0.468 0.497 0.546 0.597 0.715 0.501 

Ind 
Env 

0.226 0.881 0.631 0.554 0.804 0.648 0.608 0.500 0.274 0.570 

Roma
nia 

IndSus
Dev 0.442 0.453 0.399 0.524 0.590 0.563 0.612 0.631 0.596 0.534 

Ind 
Eco 

0.315 0.125 0.406 0.608 0.660 0.703 0.738 0.764 0.665 0.554 

Ind 
Soc 

0.287 0.194 0.453 0.615 0.582 0.644 0.430 0.530 0.371 0.456 

Ind- 
Env 

0.179 0.437 0.524 0.592 0.786 0.700 0.704 0.642 0.629 0.577 
Slo-

vakia 

IndSus
Dev 0.260 0.252 0.461 0.605 0.676 0.683 0.624 0.645 0.555 0.529 

Ind- 
Eco 

0.661 0.278 0.459 0.477 0.461 0.466 0.461 0.586 0.706 0.506 

Ind- 
Soc 

0.626 0.484 0.567 0.365 0.440 0.429 0.488 0.575 0.663 0.515 

Ind 
Env 

0.128 0.546 0.629 0.471 0.582 0.728 0.841 0.819 0.772 0.613 
Slo-

venia 

IndSus
Dev 0.471 0.436 0.552 0.438 0.494 0.541 0.597 0.660 0.714 0.545 

Source: own study on the basis of Eurostat. 
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Table 4. Integrated indicators of sustainable development of enterprises from the TSL 
sector – Poland and Central and Eastern Europe (2008–2019) 

Years 

IndSusDev 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Poland 0.427 0.290 0.326 0.511 0.542 0.596 0.744 0.754 0.658 0.808 0.862 0.862 

Enterprises 
from Central 
and Eastern 
Europe 

0.424 0.349 0.411 0.530 0.575 0.591 0.624 0.663 0.624 0.718 0.755 0.793 

Source: own study on the basis of Eurostat. 

 
Chart 1. Sustainable development of enterprises from the TSL sector – Poland and the 
countries of Central and Eastern Europe (2008–2019) 

 

Source: own study on the basis of Eurostat. 

 
Summary 
 
Sustainable development of an enterprise is a long-term social and economic 
development that enables current and future effective operation, including 
a value system in which the natural environment occupies an important place 
and is protected. Harmonizing the economic, social and environmental goals 
of the company ensures its sustainable development. Sustainable develop-
ment of enterprises depends on many determinants whose correct charac-
terization constitutes an opportunity for the expansion of business entities. 
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An enterprise wishing to develop in a sustainable manner must be aware of 
the complexity of the conditions in which it operates. It is important to know 
the connections between each of its elements and the relationships that oc-
cur with the environment. 
 The conducted study allowed to conclude that the sustainable develop-
ment of Polish enterprises as well as those operating in Central and Eastern 
Europe in sector TSL has an upward trend. Taking into account the enterprises 
of the TSL sector conducting their operations in Poland and Central and East-
ern Europe, it can be concluded that since 2013, a faster sustainable devel-
opment of Polish enterprises from the TSL sector has been taking place. 
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Zwinne zarządzanie na rzecz skutecznej obsługi klienta3 
– przykład działań PKP S.A. 
 
 
Agile Management for Effective Customer Service – an Example  
of the Activities of PKP S.A. 
 
Abstract: The paper undertakes the issue of Agile management in customer service provided 
by PKP S.A (Polish State Railways JSC). New approach to the management is a key factor in the 
process of services delivery on the railway stations. The train station is the first and foremost 
point of customer contact in the process of using rail services. The article presents the essence 
of the Agile and Lean approach in creation of customer relations and support provided by PKP. 
The paper underlines the crucial role of the organisation knowledge of client needs in the 
course of creating customer satisfaction. The thesis of the article is illustrated by results of re-
searches that, in the authors opinion, contribute to minimising gaps between customer expec-
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tations and the actual level of service. The article also presents the process of development of 
an innovative IT solution – Station App – as an example of customer focused product, managed 
and implemented in the Agile model. Moreover it indicates operational implications of the 
Agile approach in an organization that provides public services. 
Key words: service, customer service, agile, lean, theory of vulnerabilities, service packages, 
satisfaction research, the quality of the services. 

 
Wstęp  
 
We współczesnym świecie przedsiębiorstwa stają bezustannie wobec wyzwa-
nia zapewnienia swoim klientom usług najwyżej jakości, w kanałach komuni-
kacji zgodnych z aktualnymi potrzebami użytkownika. Polskie Koleje Pań-
stwowe S.A. (PKP S.A.), jako przedsiębiorstwo zapewniające usługi o charakte-
rze publicznym w sektorze transportu (zarządzające infrastrukturą usługową – 
dworcami kolejowymi), musi wciąż nadrabiać lukę innowacyjną, która dzieli 
kolej od szybciej rozwijających się, konkurencyjnych gałęzi transportu – jak 
np. transport lotniczy. Innowacyjność przedsiębiorstw jest jednym z filarów 
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 
do 2030 r.), przyjętej w lutym 2016 r. [Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju 2017, s. 85 i nast.]. W ramach celu: „Trwały wzrost gospodarczy opar-
ty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną”, za najważniejsze 
uznano zwiększanie stopnia zaawansowania technologicznego produktów, 
powstawanie nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych na pod-
stawie własnych zasobów przedsiębiorstw, a także  oparcie w większym stop-
niu przewag konkurencyjnych w handlu zagranicznym na jakości i innowacyj-
ności proponowanych produktów. PKP S.A. od 2016 roku realizuje strategię 
[Strategia PKP S.A. na lata 2016–2023, 2017], uwzględniającą rozwój obszaru 
innowacji i nowych usług na poziomie celów strategicznych. Stopniowo 
wdrażane są rozwiązania zarówno w zakresie aspektów formalnych i zarząd-
czych, jak i projekty realizowane we współpracy z przedsiębiorstwami inno-
wacyjnymi. W ramach tych projektów pozyskiwane są przez PKP S.A. rozwią-
zania odpowiadające na kluczowe potrzeby pasażerów, a jednocześnie niosą-
ce nowe wartości dla klienta. Rola i znaczenie innowacji w transporcie kolejo-
wym są szczególnie istotne [zob. Antonowicz, Prokopowicz 2014]. Podejmo-
wanie optymalnych decyzji zarządczych obliguje do pozyskiwania rzetelnych 
i aktualnych informacji. Badania i analizy strategiczne są ważnym źródłem 
wiedzy w PKP S.A. Prowadzone w tym obszarze działania mają na celu ewalu-
ację satysfakcji z usług i produktów oferowanych na dworcach, stanowią źró-
dło wiedzy o użytkownikach dworców oraz umożliwiają zidentyfikowanie ich 
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potrzeb, a także poprzedzają wprowadzanie nowych usług i rozwiązań. 
W artykule sięgnięto do badania pakietów usług dla dworców kolejowych, 
zrealizowanych w 2018 r. przez PKP S.A. Dokonano analizy potrzeb użytkow-
ników w odniesieniu do usług/funkcjonalności kluczowych dla dworca oraz 
tych, które mogą przyczynić się do wzrostu komfort użytkowników dworców 
oraz pomogą zwiększyć potencjał komercyjny dworców.  
 Celem artykułu jest przedstawienie strategicznych, operacyjnych i funkcjo-
nalnych aspektów zastosowania zwinnego i szczupłego podejścia (Agile i Le-
an) w tworzeniu nowej jakości4 i nowych usług5 dla klientów, na przykładzie 
przedsiębiorstwa sektora publicznego, tj. Polskich Kolei Państwowych S.A. 
 
Agile i Lean – istota podejścia w  PKP S.A. 
 
Podejście Agile / Lean rozumiemy tutaj nie jako metodykę zarządzania projek-
tami IT i procesami produkcyjnymi, lecz jako nowy paradygmat zarządzania, 
zakładający wdrożenie w przedsiębiorstwie kultury projektowej adresowanej 
do klienta, uwzględniającej permanentne dostosowanie do potrzeb, czyli 
„zwinne” zarządzanie zmianą. Inicjalnie Agile (adaptacyjne zarządzanie pro-
jektami) powstało jako grupa metod zarządzania projektami, pozwalająca, 
w odróżnieniu od innych, na natychmiastowe rozpoczęcie, uporządkowane 
poprowadzenie i zakończenie z sukcesem projektów, przy kierowaniu się cały 
czas przepływem wartości dodanej dla odbiorcy produktów projektu. Należy 
również stwierdzić, że jest to iteracyjna metoda określania wymagań dla reali-
zacji projektów rozwoju technologii informacyjnych i sprzętowych, w sposób 
elastyczny i wysoce interaktywny. Słowo Agile (ang. zwinny) pochodzi od ła-
cińskiego agilis (ten, który potrafi działać).  
 Ta grupa metod powstała w odpowiedzi na wyzwania związane z projek-
towaniem procesów rozwoju oprogramowania, programiści zaczęli używać 
podobnych zasad ok. 1950 r. W 1990 r. techniki te były szeroko znane jako 
alternatywne podejścia do zarządzania projektami. Ważnym punktem w hi-
storii Agile było stworzenie przez Schwabera oraz Sutherlanda terminu oraz 
całej metodyki prowadzenia projektów Scrum6 [Schwaber, Sutherland 2013]. 
                                                            

4 Jakość będziemy rozumieli jako stopień spełnienia potrzeb klienta, 
5 Usługa np. wedle Kotlera to wszelka działalność lub korzyść, która jedna ze stron może zaofe-

rować drugiej, z zasady niematerialna i nieprowadząca do uzyskania własności [Kotler 2005, s. 447]. 
6 Metodyka Scrum to metodyka, która daje możliwość rozwiązywania złożonych proble-

mów, adaptacji produktu do wymagań klienta. Scrum umożliwia wydajne i innowacyjne kre-
owanie produktu, o możliwie jak najwyższej jakości dla klienta, ze względu na iteracyjny (przy-
rostowy) proces kontroli. Ogólne założenia metodyki Scrum opublikowano w 1986 roku, 
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Swój ostateczny kształt Agile Project Management uzyskał dzięki Manifest 
Agile Software Development, który został formalnie spisany jako dokument 
w lutym 2001 roku w USA. [https://agilemanifesto.org/, dostęp: 14.03.2019]. 
 Podejście Lean7 definiowane jest m.in. jako „planowe podejście do rozpo-
znawania i eliminacji marnotrawstwa poprzez ciągłą poprawę produktu 
w trakcie jego wytwarzania na żądanie klienta”. Lean stanowi sposób na pro-
wadzenie działalności, oparty na szczupłych zasadach prowadzenia biznesu, 
począwszy od wysłuchania klientów i zrozumienia ich potrzeb aż po dostar-
czanie produktów i usług. Podstawowymi krokami do wprowadzenia szczu-
płego zarządzania są stabilizacja, standaryzacja, wizualizacja i ciągłe doskona-
lenie [Locher 2012, s. 18]. W kontekście zaproponowanego rozumienia obsłu-
gi klienta i procesu świadczenia usług, zwinny proces świadczenia usług moż-
na opisać w kontekście modelu zwinnego procesu obsługi klienta (zob. rys. 1).  
 
Rysunek 1. Zintegrowany model zwinnej obsługi klienta 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Harrison, van Hoek 2010. s. 273. 

                                                                                                                                                   
w artykule The New New Product Development Game, w czasopiśmie Harward Bussines Review, 
którego autorami byli: Hirotaka Takeuchi i Ikujiro Nonaka. Artykuł opisywał wyniki badań nad 
sposobami tworzenia nowego produktu przeprowadzonych w firmach: Canon, Honda, Fuit-
Xerox, Brother, 3M, Epson, HP, Xeror. Firmy te były obserwowane w trakcie wdrażania metody 
Lean Management oraz teorii złożonych systemów adaptacyjnych. 

7 Zob. pojęcie prezentowane przez: https://www.valin.com/documents/pdf/Bosch_ 
Lean_Manufacturing_Guidebook.pdf [dostęp: 11.03.2018]. 
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 Tego typu działanie ma ścisły związek z podejściem stosowanym w teorii 
luk, będącej podstawą polityki obsługi klienta w Grupie PKP. Kluczowym na-
rzędziem stosowanym we wdrożeniu tego podejścia jest cykliczne zbieranie 
danych z badań społecznych w celu eliminacji luk informacyjnych i zrozumie-
niu potrzeb klienta, w kontekście modelu stworzonego przez Parasuramana, 
Zeithaml i Barry’ego [Parasuraman, Zeithaml, Barry 2019]. Wspomniany model 
uwzględnia perspektywę percepcji jakości zarówno przedsiębiorstwa (PKP 
S.A.), jak i klienta, a poprzez identyfikację i eliminację luk informacyjnych stwa-
rzanych przez różnice tych dwóch perspektyw, pomaga zminimalizować ryzy-
ko obniżenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo. Zidentyfi-
kowane luki niwelowane są w następujący sposób:  
1) Różnica (luka) pomiędzy oczekiwaniami klienta a postrzeganiem tych 

oczekiwań przez PKP S.A. jest niwelowana przede wszystkim przez badania 
jakościowe dotyczące szeroko rozumianych oczekiwań klientów. Przeglą-
dowe badania tego typu o charakterze ogólnym, dotyczące obszaru dwor-
ców, planowane są w odstępie czteroletnim, zaś badania konkretnych 
usług lub konkretnych inwestycji realizowane są poprzez dedykowane ja-
kościowe projekty badawcze oraz konsultacje i warsztaty społeczne; 

2) Różnica (luka) między postrzeganiem oczekiwań klientów przez PKP S.A.  
a specyfikacją usług jest niwelowana przez ogólnopolskie ilościowe bada-
nia zakresu usług na dworcach różnych kategorii (tzw. badania pakietów 
świadczonych usług) oraz pośrednio także przez okresowe badania jako-
ściowe o charakterze ogólnym. Ilościowe badania pakietów usług rekomen-
dowane są do przeprowadzania wraz z okresową weryfikacją kategoryzacji 
dworców oraz zakresu usług na poszczególnych kategoriach dworców; 

3) Różnica (luka) między specyfikacją jakości usług a jakością świadczenia 
usług niwelowana jest poprzez okresowe ogólnopolskie ilościowe badania 
satysfakcji użytkowników dworców planowane rocznych interwałach cza-
sowych. Luka jest także niwelowana poprzez audyt wewnętrzny oraz kon-
trolę typu mystery shopper; 

4) Różnica (luka) między jakością świadczenia usług a informacjami, które 
klient ma na temat usług, jest niwelowana poprzez badania mystery 
shopper8, bieżącą analizę treści reklamacji oraz analizę wszystkich źródeł 

                                                            
8 Mystery shopping to specyficzne badanie wykorzystujące technikę obserwacji uczestniczą-

cej, którego celem jest stwierdzenie poziomu jakości obsługi klientów w punktach sprzedaży 
(POS). Badanie to polega na obserwacjach uczestniczących, poczynionych poprzez specjalnie 
przeszkolonych ankieterów) w punktach sprzedaży lub jakichkolwiek placówkach w których 
dochodzi do interakcji klient – pracownik firmy. Mystery shopping pomaga w podniesieniu 
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danych jakościowych pochodzących bezpośrednio od klienta, między in-
nymi z badań jakościowych; 

5) Różnica (luka) między poziomem spełniania oczekiwań a postrzeganiem 
usługi przez klienta niwelowana jest poprzez jednoczesne zestawienie ba-
dań z różnych źródeł, między innymi wyników badań satysfakcji z bada-
niami jakościowymi o charakterze ogólnym oraz z danymi dotyczącymi wi-
zerunku PKP S.A. i dworców będących składową różnorodnych badań ilo-
ściowych (między innymi także badań satysfakcji). 

 Podejście to uznaje za kluczowe monitorowanie wartości dla klienta9 jako 
najważniejszego parametru. Jest to zgodne zarówno z publiczną misją przed-
siębiorstwa, jak i nowoczesnym podejściem do prowadzenia biznesu w kon-
cepcji agile i lean.  
 
Badanie potrzeb klientów dworców kolejowych  
jako podstawa obsługi klienta  
 
Dla celów realizacji opisanego powyżej podejścia w stosunku do dworców 
kolejowych rozumianych jako podstawowy produkt PKP S.A., stworzone zo-
stało pojęcia „pakietów usług”, czyli zestawów cech produktowych usług, 
które powinny być oferowane w określonej na podstawie opinii klientów, 
jakości. Pakiety usług opracowywane są według metodologii MoSCoW10 (must 
have, should have, could have i won’t have). Takie podejście zastosowane zostało 
w szczegółowym badaniu pakietów usług dla dworców kolejowych, zrealizo-
wanym w 2018 r. przez PKP S.A. [Raport z badania – materiały własne PKP S.A.]. 
 Badanie pakietów usług to badanie ilościowe przeprowadzone metodą 
wywiadów indywidualnych realizowanych przez ankietera przy użyciu table-
tów (TAPI). Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezenta-
tywnej próbie użytkowników dworców w wieku 16–80 lat (zarówno podróż-
nych – założono minimalny udział na poziomie 70%, jak i osób, które odwie-

                                                                                                                                                   
standardu obsługi klienta, dlatego badania te są szczególnie ważne dla tych firm, których 
główną strategią działania jest jakość obsługi. 

9 Dla celów niniejszego opracowania wartość dla klienta to nadwyżka subiektywnie po-
strzeganych przez klienta korzyści nad subiektywnie postrzeganymi kosztami związanymi  
z nabywaniem i użytkowaniem danego produktu, usługi. Do korzyści zalicza się zaspokojenie 
potrzeb przez używane produkty/usługi, natomiast jako koszty określa się ich wymiar pieniężny 
oraz utracony czas, niewygodę, ponoszone wysiłki oraz negatywne emocje [Dobiegała-Korona 
2015, s. 84]. 

10 Metoda MoSCoW to część metodyki lean, pozwalającej na gradacyjne podejście do po-
szczególnych elementów zbioru usług pod kątem oczekiwań klienta. 
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dzają dworzec w celach niezwiązanych z podróżą). Badanie przeprowadzono 
na próbie N = 2262; dla poszczególnych kategorii dworców: premium = 529 (13 
lokalizacji); wojewódzkie = 278 (8 lokalizacji); regionalne = 393 (16 lokalizacji); 
lokalne = 507 (27 lokalizacji); aglomeracyjne = 356 (14 lokalizacji); turystyczne = 
199 (7 lokalizacji). Tematyka pytań dotyczyła różnorodnych produktów i usług, 
jakie istnieją lub potencjalnie mogłyby istnieć na badanym dworcu (pytano 
o zestaw 75 usług/funkcjonalności). Użytkownicy ocenili przydatność produk-
tów i usług z punktu widzenia funkcji i potrzeb danej lokalizacji, określając je, 
jako „niezbędne”, „potrzebne” lub „ani niezbędne, ani potrzebne”. Ponadto 
respondenci odpowiedzieli na szereg pytań dotyczących: danych demograficz-
nych, typowego użytkowania dworca i sposobu podróżowania oraz udzielili 
odpowiedzi na pytania jakościowe pogłębiające kwestie problemowe. 
 Celem badania było poznanie potrzeb pasażerów i ich gradacja, w oparciu 
na założeniu, że nie wszystkie potrzeby mogą być zaspokojone w tym samym 
czasie (ze względu na przeszkody finansowe i infrastrukturalne). Do badania 
wybierano lokalizacje najbardziej typowe dla danej kategorii tzn. takie, które 
w różnych ujęciach dotychczasowych (aktualizowanych na przestrzeni czasu) 
algorytmów kategoryzacyjnych okazywały się reprezentantami tej samej ka-
tegorii. W ramach danej kategorii wybierano zestaw dworców reprezentują-
cych możliwie najbardziej różnorodny obszar geograficzny. W danym obsza-
rze geograficznym wybierano lokalizacje z danej kategorii o największych 
średnich przepływach pasażerskich. W badaniu uwzględniono następujące 
obszary usług: Informacja, Zakup biletu, Miejsce oczekiwania, Węzeł sanitarny, 
Czystość, Skomunikowanie dworca, Oferta usługowo-handlowa, E-usługi, 
Udogodnienia dla opiekunów i PRM11, Zarządzanie bezpieczeństwem dworca.  
 W przypadku każdej z poszczególnych usług lub funkcjonalności, zgromadzo-
nych w grupach tematycznych, badany posiadał trzy możliwości odpowiedzi: 
1. Niezbędna: W taki sposób badani oznaczali usługi najbardziej krytyczne 

z ich punktu widzenia. Taką odpowiedź kwalifikowano jako odpowiednik 
kategorii must have; 

2. Potrzebna: Jeśli usługa nie wydawała się krytyczna, lecz byłaby przydatna 
w danej lokalizacji, respondent mógł ją oznaczyć jako potrzebną. W meto-
dologii MoSCoW taka sytuacja odpowiada kategoriom should/could; 

3. Brak odpowiedzi: Badany mógł nie oznaczać daje usługi jako potrzebnej 
i niezbędnej; taka usługa była zaliczana do kategorii won’t. 

                                                            
11 Persons of Reduced Mobility – osoby o ograniczonej mobilności, dla których udogodnienia 

określają techniczne specyfikacje interoperacyjności na rynku pasażerskich usług kolejowych. 
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 Dla każdego z obszarów usług określone zostały szczegółowe funkcjonal-
ności; poniżej zaprezentowany jest przykładowy szczegółowy opis obszaru 
„informacja pasażerska”: 
1. Statyczne oznaczenia dworca, drogowskazy oraz informacje dotyczące 

nawigacji na dworcu oraz ruchu kolejowego (np. papierowe rozkłady jaz-
dy, drogowskazy). 

2. Statyczne oznaczenia i drogowskazy kierujące do ważnych punktów han-
dlowo-usługowych i gastronomicznych na dworcu. 

3. Wyświetlacze z bieżącymi informacjami na temat ruchu pociągów.  
4. Informacja głosowa o ruchu pociągów. 
5. Informatorzy mobilni w okresach wzmożonego ruchu lub zmianach orga-

nizacji ruchu. 
6. Punkt informacji o ruchu kolejowym (z pracownikiem w okienku). 
7. Info Dworzec – punkt informacji (z pracownikiem) o dworcu i dostępnych 

na nim usługach oraz o najbliższym otoczeniu dworca.  
8. Mapa całego obiektu z oznaczeniem kas, peronów, punktów handlowo-

usługowych, przystanków komunikacji. 
9. Tablica z planem miasta. 
10. Biuro informacji turystycznej.  
 Badanie pokazało szczegółową gradację potrzeb użytkowników (ogółem 
dla wszystkich badanych elementów pakietów usług, kolejność według: „nie-
zbędne”). 
 Wyniki badania, przetworzone według wybranej metodologii (zastosowa-
nie metody MoSCow oraz relatywnych wag Johnsona12 [Johnson 2000] dla 
wyników badania satysfakcji) pozwalają na stworzenie pakietów usług must 
have dla każdej z kategorii dworca, których zapewnienie powinno mieć klu-
czowy wpływ na satysfakcję pasażerów kolei, korzystających z dworców kole-

                                                            
12 Metoda relatywnych wag Johnsona pozwala na wyliczenie udziału danej zmiennej we 

wspólnej wariancji ze zmienną zależną. Metoda ta jest rozbudowanym wariantem analizy 
głównych składowych (PCA) – poszerzonym o obliczenie korelacji pomiędzy zmienną zależną  
i poszczególnymi składowymi modelu oraz obliczenie wagi poszczególnych predyktorów.  
W badaniach prowadzonych przez PKP S.A. metoda relatywnych wag Johnsona pozwala ocenić 
wpływ poszczególnych obszarów satysfakcji na całokształt satysfakcji z wizyty na dworcu oraz 
wpływ satysfakcji z poszczególnych elementów doświadczenia klienta w danym obszarze na 
ocenę całości tego obszaru (np. wpływ godzin dostępności danego dworca na satysfakcję  
z komfortu na dworcu czy też wpływ satysfakcji z obszaru „komfort na dworcu” na ogólną satys-
fakcję z wizyty na dworcu).  Zastosowanie tej metody pozwala uniknąć wpływu korelacji po-
między ocenami powiązanych ze sobą elementów doświadczenia użytkownika dworca (taki 
problem pojawia się w przypadku stosowania innych metod regresji).   
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jowych jako pierwszego elementu w procesie obsługi i świadczenia usług 
przewozu osób transportem kolejowym.  
 
Wykres 1. Wykaz usług niezbędnych na dworcach kolejowych  kategoria „must have” 

 
Źródło: Raport z badania, materiały własne PKP S.A. 2018. 
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Wykres 2. Wykaz usług niezbędnych na dworcach kolejowych – kategorie „should /could” 

 

Źródło: Raport z badania, materiały własne PKP S.A. 2018. 
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Wykres 3. Wykaz usług niezbędnych na dworcach kolejowych – kategorie should /could 

 

Źródło: Raport z badania, materiały własne PKP S.A. 2018. 
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Wykres 4. Wykaz usług niezbędnych na dworcach kolejowych – kategoria won’t 

Źródło: Raport z badania, materiały własne PKP S.A. 2018. 

 
 
Aplikacja dworcowa jako przykład tworzenia rozwiązania 
produktowego na podstawie oczekiwań klienta w modelu Agile 
 
Jednym z kluczowych projektów, które obecnie są realizowane w PKP S.A., jest 
wdrożenie usprawnionego modelu informacji dworcowej. Kluczowe wyzwa-
nie, wobec których stoi sektor transportowy, to integracja informacji dla pasa-
żera, i systemy, prowadzące go „za rękę” od początku aż do końca podroży. 
Tego rodzaju rozwiązania są szczególnie istotne w kontekście podróżujących 
osób o ograniczonej mobilności, w szczególności osób z niepełnosprawno-
ściami. Dworzec postrzegany jest jako interfejs pomiędzy podróżą pociągiem 
a funkcjonowaniem pasażera w przestrzeni transportu publicznego, a jedno-
cześnie zgodnie z definicją13, wdrożoną do Ustawy o Transporcie Kolejowym 

                                                            
13 Dworzec kolejowy – usytuowany na obszarze kolejowym obiekt budowlany lub zespół 

obiektów budowlanych do obsługi podróżnych lub usług towarzyszących tej obsłudze, który 
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w 2017 r, stanowi infrastrukturę usługową, której celem jest zapewnienie nie-
zbędnych usług pasażerskich (w szczególności zakupu biletu i dostępu do 
rozkładu jazdy).  
 W projekcie przyjęto, że nowy produkt w zakresie informacji dworcowej 
powinien mieć charakter zdigitalizowany (aplikacja mobilna) i pozwolić na 
integrację w jednym interfejsie zarówno informacji o budynku dworcowym 
(dojścia na perony, informacje o utrudnieniach, istniejące urządzenia dla pa-
sażerów, dostępne usługi i ich lokalizacja); jak i informacji kolejowej (tablica 
dworcowa, informacje o opóźnieniach, zmianach peronów), a także modułu 
zakupu biletu i zakupu innych usług uzupełniających (parking, transport 
współdzielony). W badaniu ważności pakietów usług ogółem na dworcach 
wszystkich kategorii 61,7% użytkowników wskazało takie rozwiązanie jako 
niezbędne lub potrzebne [Raport z badania, materiały własne PKP S.A. 2018]. 
Zastosowanie adaptacyjnej metodyki projektowej uzasadnione jest nie tylko 
informatycznym charakterem przedsięwzięcia, ale także koniecznością za-
pewniania wystarczającej elastyczności, by wdrożone rozwiązanie było jak 
najlepiej dostosowane do zmiennych potrzeb klienta i by zachować racjonal-
ne zasady współpracy z przedsiębiorstwem innowacyjnym, z którym projekt 
będzie realizowany. Tego rodzaju współdziałanie powinno być zdefiniowane 
co do celu, lecz z uwzględnieniem zasady elastyczności, która powoli na stop-
niowe wdrożenie, zapewniające akceptację poszczególnych kroków zarówno 
w organizacji kontraktującej rozwiązanie, jak i w środowisku klientów. Założe-
niem jest, że PKP S.A. projektuje i wdraża rozwiązanie szyte na miarę – we 
współpracy z przedsiębiorstwem innowacyjnym, dla którego współpraca ta 
jest szansą na rozwój i zaistnienie produktowe. Organizacyjnie projekt zakłada 
dwie fazy: pilotażu – pozwalającego na próbne wdrożenie wybranego rozwią-
zania/produktu w zmniejszonym wymiarze (tylko w wybranych lokaliza-
cjach/kanałach/komórkach organizacyjnych – w zależności od specyfiki) oraz 
pełnego wdrożenia (poprzez trwałą implementację produktu lub usługi, opra-
cowanego w ramach projektu do katalogu działań spółki, z trwale założonym 
rozwojem funkcjonalnym i skalowaniem). Kluczem do zapewnienia rozwoju 
produktu jest stałe szacowanie jego efektów i objęcie dedykowanymi bada-
niami. Podejście to znacząco różni się od procesu: określenie wymagań – za-
kup potrzebnego rozwiązania – wdrożenie i jest możliwe do zaimplemento-

                                                                                                                                                   
może również obejmować urządzenia do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem 
ruchu pociągów. 
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wania pod warunkiem wykorzystania elastycznych metod współpracy pomię-
dzy odbiorcą technologii a jej producentem.  
 Dla sektora finansów publicznych aspekty formalno-prawne kontraktowa-
nia mają znaczenie kluczowe. Zachowanie podejścia agile w tym aspekcie 
wymaga przyjęcia do stosowania dedykowanych procedur, opartych na mo-
delu dialogu / negocjacji, przy jednoczesnym zachowaniu zasad równej kon-
kurencji. W tym duchu, gwarantującym nie tylko pozyskanie innowacji, ale też 
trwałość współpracy partnerów, znowelizowane zostało w ostatnich latach 
Prawo Zamówień Publicznych, przy wdrożeniu zasad kontraktowania pu-
blicznego opisanych w tzw. Dyrektywach nowego podejścia do Zamówień 
Publicznych z 2014 r.14. W przypadku omawianego projektu nawiązana została 
współpraca z partnerem, który uzyskał nagrodę PKP S.A. w konkursie InNO-
Wacje kolej 2023, organizowanym w ramach projektu ARP Innovation Pitch. 
Konkurs ten zorganizowany został podczas I Kongresu Kolejowego, którego 
organizatorami były spółki Grupy PKP, był otwarty dla przedsiębiorstw inno-
wacyjnych, a poszukiwane były innowacyjne rozwiązania w konkretnie zdefi-
niowanych obszarach, w tym digitalizacji  informacji pasażerskiej.  
 Prowadzenie tego rodzaju projektu wymaga od organizacji przejścia zu-
pełnie nowej drogi organizacyjnej i odrzucenia części ograniczeń dotychczas 
stosowanych metodyk projektowych (jak PRINCE2). Współpraca z przedsię-
biorstwem, które dopiero rozpoczyna zdobywanie doświadczeń biznesowych, 
a jednocześnie dysponuje innowacyjną technologią, musi być oparte o funk-
cję celu, którym jest wartość wdrażanego rozwiązania, a nie tworzenie doku-
mentacji projektowej. W takim podejściu po stronie partnera posiadane zaso-
by wykorzystywane są do realizacji realnego celu projektu – stworzenia pro-
duktu dopasowanego do potrzeb odbiorców – a partner korporacyjny rów-
nież korzysta na zasadach Lean na obniżeniu wolumenu działań formalnych 
na rzecz prac projektowych i walidujących. Projekt jest realizowany przez mul-
tidyscyplinarny i ewoluujący zespół projektowy zainicjowany w strukturach 
PKP S.A. Stopniowo byli do niego włączani eksperci z innych komórek organi-
zacyjnych, współpracującego przedsiębiorstwa innowacyjnego i innych spół-
ek Grupy PKP. Obecnie Spółka wdraża również nowy model raportowania  
                                                            

14 Europejskie ramy prawne, dotyczące zamówień publicznych, obejmują obecnie: Dyrek-
tywę 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, Dyrektywę 2014/25/UE w sprawie udziela-
nia zamówień prze podmioty działające w sektorze gospodarki wodnej, energetyki transportu i 
usług pocztowych, Dyrektywę 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji. Dyrektywy te zawie-
rają nowe rozwiązania, w szczególności w zakresie lepszego wykorzystania zamówień publicz-
nych dla wsparcia innowacji oraz poprawy możliwości udziału w nich sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw.  
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i oceny wyników projektów innowacyjnych na poziomie dedykowanego ciała, 
którego członkowie są głównymi interesariuszami projektów oraz ekspertami 
w obszarach generujących najwięcej ryzyk, np. spraw klienta, bezpieczeństwa, 
finansów. Takie rozwiązanie w naturalny sposób eliminuje bariery formalne, 
przy jednoczesnym stałym nadzorze menedżerskim i efektywnościowym. 
Kluczowym założeniem tego systemu organizacyjnego jest możliwość przeni-
kania się kolejnych faz projektu i ich powtarzanie na podstawie uzyskanych 
wniosków badawczych, bez klasycznego modelu kamieni milowych oraz moż-
liwość raportowania w dowolnej fazie etapu, bez wymuszenia sztywnego 
cyklu raportowego. W metodyce Scrum zespół pracuje według metody kolej-
nych kroków, tworząc dla każdego z nich wstępny plan, a następnie dokonu-
jąc przeglądu efektów. Teoretyczne rozwiązania przewidują, że taki cykl po-
winien trwać średnio 4 tygodnie [Ćwiklicki, Włodarek 2010, s. 8], jednak na 
potrzeby omawianego projektu przyjęto tygodniowe raportowanie, dostoso-
wanie elastycznie do postępów prac (brak spotkań w przypadku braku no-
wych informacji lub spotkania w zespołach). Jak wskazuje firma doradcza De-
loitte [Raport Deloitte 2018] „w strukturach organizacji zwinnych, odmiennie 
od klasycznych organizacji hierarchicznych, kluczowe są współdziałanie, 
orientacja na cel, umiejętność dostarczania w pełni operacyjnego, bizneso-
wego produktu. Członkowie zespołu o odmiennych kompetencjach zachowu-
ją swoją organizacyjną autonomię i skupiają się na swoich obszarach kompe-
tencyjnych, zachowując jednocześnie zdolność do dzielenia się wiedzą  
 współpracy w zakresie uzyskania efektu pożądanego przez wszystkich intere-
sariuszy projektu”. Projekt znajduje się obecnie w fazie operacyjnej i zacho-
wanie jego „zwinnego” charakteru jest wciąż wyzwaniem. W przypadku uzy-
skania według przyjętego podejścia sukcesu produktowego, projekt będzie 
istotnym benchmarkiem działania w przyszłości.  
 
Operacyjne implikacje stosowania podejścia Agile  
w organizacji 
 
Jak twierdzi Cobb [2012, s. 92], przejście na bardziej elastyczną strategię wy-
twarzania dla swojego biznesu może być radykalną zmianą w organizacji 
i kulturze lub tylko mniejszą zmianą kierunku działania. To stwierdzenie 
w doskonały sposób obrazuje wyzwanie, przed którym stoi organizacja, chcą-
ca zmienić podejście do swoich usług na bardziej proklienckie i innowacyjne. 
Założeniem organizacji musi być nastawienie na tworzenie łańcucha wartości 
dla klientów i szybka reakcja na ich zmieniające się potrzeby. Proces ten może 
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być zapoczątkowany w pionie produktowym przedsiębiorstwa, jednak doce-
lowo zwinne podejście musi zostać zaakceptowane w organizacji jako system.  
 Główną przewagą metodyk zwinnych jest możliwość rozpoczęcia projek-
tów w sytuacji braku pewności w zakresie całego planu osiągnięcia celów 
projektu. Dają one możliwość usystematyzowania prac nad takim projektem 
w sposób, który gwarantuje, że zespół, mimo braku posiadania pełnego pla-
nu, pozostanie na właściwej drodze i będzie wykonywał właściwe zadania. 
Kluczem do wyboru tego rodzaju metodyki dla projektu powinny być prze-
słanki: innowacyjności, zachowania elastyczności, wdrażania produktu na 
dynamicznym rynku [Wachnik 2016]. Patrząc na metodykę pod kątem zasto-
sowania w procesie, wydaje się optymalna w przypadku: nowego wynalazku, 
nowej szansy i znaczącej zmiany modelu działania.  
 Za kluczowe dla efektu projektu uznać należy utrzymanie wybranych zasad 
manifestu Agile, z zastrzeżeniem, że projekt nie ma wyłącznie charakteru in-
formatycznego, a jego wartość nie sprowadza się wyłącznie do oprogramo-
wania. Najważniejsze wytyczne manifestu to: 
1. Najwyższy priorytet ma zadowolenie klienta, dzięki wczesnemu i ciągłemu 

wdrażaniu wartościowego produktu; 
2. Bądźcie gotowi na zmiany wymagań nawet na późnym etapie jego rozwoju. 
3. Zapewnijcie [uczestnikom zespołu] potrzebne środowisko oraz wsparcie 

i zaufajcie, że wykonają powierzone zadanie. 
 Te trzy zasady można przeciwstawić zasadom, które wyznaczają realizacje 
wielu projektów w dużej, hierarchicznej strukturze, szczególnie w sferze finan-
sów publicznych: 
1) Kluczowe dla powodzenia projektu jest skuteczne i zgodne z przepisami 

zrealizowanie obowiązujących przepisów i procedur; 
2) Projekt musi być dokładnie zaplanowany i wykonany według planu. Zmia-

ny w produkcie pociągają za sobą (często niemożliwe) zmiany budżetowe 
i w zakresie procedur, w szczególności zakupowych; 

3) Raportowanie w projekcie powinno mieć charakter cykliczny, umożliwiają-
cy zarządzającym ocenę efektów pracy zespołu, według ustalonego wcze-
śniej harmonogramu i kamieni milowych. Decyzyjność ma charakter silo-
sowy i wynika z obowiązujących regulaminów organizacyjnych. 

 Zatem podstawowym pytaniem, na które musi odpowiedzieć przedsię-
biorstwo aspirujące do wdrożenia metodyk agile, jest kwestia zachowania 
właściwej równowagi pomiędzy kontrolą a elastycznością, tak by przyjęta 
metoda działania była zarówno dopasowana do otoczenia biznesowego, jak  
i wykazywała wystarczającą skuteczność komercyjną. Wybór zwinnego podej-
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ścia do prowadzonych projektów tylko po to, by uzyskać szybki sukces, jest 
podejściem skazanym na porażkę. Kluczem do trwałej zmiany DNA organizacji 
na bardziej zwinne jest stopniowanie zmian i skupienie na wartościach, które 
dzięki temu podejściu powinny znaleźć odzwierciedlenie w organizacji. Wiele 
projektów, realizowanych w warunkach ograniczonych zasobów i środków, 
których celem jest zapewnienie dobrej jakości usług publicznych, w modelu 
wyłącznie kosztowym (bez biznesowego zysku dla organizacji), napotyka na 
istotne przeszkody, polegające zazwyczaj na obniżeniu nakładów na projekt 
bez jednoczesnego wytyczenia nowych celów i redefinicji produktów. Swo-
istym panaceum na fiasko tak określonych ram projektowych jest zmniejsze-
nie obciążeń metodologicznych (likwidacja zbędnej papierologii i raportowa-
nia) i skrócenie ścieżki decyzyjnej. 
 
Podsumowanie 
 
Adaptacja metodyk zwinnych do realizacji projektów innowacyjnych w zakre-
sie nowych usług dla klientów i w obsłudze klienta jest nieuniknionym kierun-
kiem w sektorze publicznym, w szczególności w obszarach zapewnienia satys-
fakcji klienta i zachowania wysokiej jakości świadczonych usług. Tempo zmian 
technologicznych i społecznych nie pozwala już na zachowanie tradycyjnego 
podejścia, w szczególności w zakresie planowania cech produktowych na 
początku projektu, bez możliwości elastycznego kształtowania ich na dalszych 
etapach. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, produktów i usług odpowiada-
jących potrzebom klienta jest podstawowym czynnikiem konkurencyjności 
nie tylko jednego podmiotu, ale także całej gospodarki. Jednocześnie wdro-
żenie jednego czy nawet kilku projektów w metodyce zwinnej nie oznacza 
jeszcze całkowitej rezygnacji z myślenia silosowego oraz podejścia admini-
stracyjnego. Wiele projektów nadal będzie realizowanych bardziej efektywnie 
według tradycyjnych metodyk.  
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Wstęp 
 
Cyfrowe społeczności zgromadzone na Twitterze czy Facebooku generują 
petabajty danych stanowiących bardzo cenne źródło informacji dla biznesu. 
Warto dążyć do ich monetyzacji, a to jest możliwe tylko wtedy, gdy dane będą 
w prawidłowy sposób zbierane, oczyszczane, analizowane i interpretowane 
[Baj-Rogowska 2017, ss. 391–395]. W celu pozyskania wcześniej nieznanej 
i użytecznej wiedzy, którą będzie można zmonetyzować, nieustrukturyzowa-
ne dane tekstowe należy poddać procesowi eksploracji za pomocą metody 
text miningu. Wykorzystując odpowiednie algorytmy uczenia maszynowego 
(ang. Machine Learning, ML), można określić wydźwięk każdego opublikowane-
go komentarza. Dzięki zastosowaniu analizy sentymentu (ang. Sentiment Analy-
sis) wykrywa się polaryzację wypowiedzi poprzez ich klasyfikację jako sformu-
łowań o neutralnym, pozytywnym lub negatywnym wydźwięku emocjonalnym. 
 Media społecznościowe (ang. social media) stanowią kanał marketingowy 
bazujący na podstawach sieci WEB 2.0. Istotną cechą tych serwisów interne-
towych jest to, że treści są tworzone i publikowane przez użytkowników da-
nego portalu, a nie przez jego właścicieli. Najpopularniejszy serwis społeczno-
ściowy – Facebook – zdołał przyciągnąć ponad 800 milionów użytkowników, 
wymieniających opinie i chętnie komentujących interesujące ich tematy. In-
formacje zwrotne wynikające z dzielenia się myślami, emocjami wyrażanymi 
w komentarzach na temat różnych produktów i usług stają się kluczowymi 
czynnikami, na których opiera się współczesny biznes. Są one nazywane sen-
tymentami w mediach społecznościowych.  
 Skoro ludzie wyrażają swoje emocje w postach na Facebooku, a emocje 
wpływają na ich zachowanie konsumenckie, to czy wydźwięk opinii zawartych 
na Facebooku może determinować zyski przedsiębiorstwa? Tak postawione 
pytanie stało się inspiracją do podjęcia badań w tym obszarze. 
 Celem niniejszej pracy jest zbadanie, czy opinie o firmie pozyskane z naj-
częściej używanego portalu społecznościowego – Facebooka, poddane anali-
zie sentymentu, są skorelowane z wynikami finansowymi przedsiębiorstwa. 
Do badania wybrano firmę Adidas i dla niej z serwisu społecznościowego  
Facebook zebrano komentarze użytkowników w okresie od 1 października 
2014 do 30 września 2017 roku. 
 W pierwszej części pracy dokonano przeglądu aktualnych badań z obszaru 
analizy sentymentu. Następnie przedstawiono metody i narzędzia użyte 
w badaniu oraz sposób pozyskania materiału badawczego. W kolejnej sekcji, 
mającej charakter empiryczny, przedstawiono wyniki wykonanego badania, 
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które następnie przedyskutowano i podsumowano wyciągniętymi z badania 
wnioskami. 
 
Analiza sentymentu  
 
Analiza sentymentu, nazywana również drążeniem opinii (ang. opinion mi-
ning) lub analizą wydźwięku, bazuje na przetwarzaniu języka naturalnego 
(ang. Natural Language Processing, NLP). Algorytmy zastosowane w tym pro-
cesie umożliwiają identyfikację nie tylko binarnego podziału wypowiedzi (po-
zytywne i negatywne), ale również dają możliwość uzyskania bardziej złożo-
nych klasyfikacji, jak na przykład w sześciowymiarowym modelu Ekmana 
[1993, ss. 384–392], uwzględniającym kategorie odczuć takich, jak: szczęście, 
smutek, strach, złość, zaskoczenie, wstręt (ang. happy, sad, fear, anger, surprise, 
disgust). Klasyfikacja sentymentu może być wykonana przy użyciu następują-
cych podejść: 
1) machine learning, wykorzystującego dwie różne metody: 

 nadzorowane uczenie maszynowe (ang. supervised learning met-
hods) – wymagające dostępności oznakowanych danych; oznakowa-
nie danych jest bardzo czasochłonnym zadaniem i wymaga zaanga-
żowania człowieka jako adnotatora, który każdą instancję danych mu-
si zbadać i oznaczyć; 

 nienadzorowane uczenie maszynowe (ang. unsupervised learning 
methods) – stosuje się np. podział tekstu na zdania i następnie doko-
nuje się klasyfikacji każdego zdania za pomocą list słów kluczowych 
i obliczonych miar podobieństwa zdań; 

2) metody słownikowe – analizujące znajdujące się w nich definicje wyra-
zów i relacje między nimi w oparciu o istniejące słowniki; 

3) podejście hybrydowe – wykorzystuje się to, co najlepsze w powyższych 
podejściach, np. szybkość podejścia słownikowego z dużą precyzją efek-
tów uczenia maszynowego. 

 W świetle badań W. Medhat i in. [2014, s. 1108], najczęściej wykorzystywa-
nym podejściem jest metoda słownikowa. W przebadanych przez tych auto-
rów publikacjach z obszaru analizy sentymentu badacze najczęściej używają 
danych tekstowych będących recenzjami produktów. W dalszej kolejności 
wykorzystuje się dane pozyskane z blogów internetowych, mediów społecz-
nościowych, artykułów prasowych lub wiadomości informacyjnych. 
W kolejnym punkcie zawarto przegląd aktualnej literatury z zakresu badania 
sentymentu wypowiedzi tekstowych.  
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Sentiment  Mining  – przegląd literatury  
 
Analiza nastrojów jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów badań 
w informatyce, a tym samym śledzenie wszystkich działań w tym obszarze 
stanowi duże wyzwanie. Współcześnie jest to metoda szeroko stosowana 
w badaniach. Przeglądając bazę Scopus w okresie ostatnich pięciu lat (dane 
na dzień 16.02.2019 r.) uzyskano 9 941 artykułów zawierających frazę sentiment 
analysis w tytule, abstrakcie lub jako słowo kluczowe. Wyraźnie widać też ten-
dencję rosnącą stosowania tej techniki w badaniach naukowych (rys. 1).  
 
Rysunek 1. Liczba publikacji z obszaru analizy sentymentu opublikowanych  
w bazie Scopus w okresie 2014–2019 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 Z drugiej zaś strony, analizując publikacje indeksowane w bazie Scopus 
w tym samym okresie, można wyodrębnić różnorodne dziedziny naukowe, 
w których prowadzone są badania z wykorzystaniem tej metody. Przedsta-
wiono je na rysunku 2. 
 Największa liczba publikacji dotyczy computer science. W tym obszarze za-
warte są badania nad rozwojem i udoskonalaniem algorytmów Machine Lear-
ning, wykorzystywanych do przetwarzania nieustrukturyzowanych danych. 



Analiza sentymentu jako narzędzie monitorowania wyników finansowych przedsiębiorstwa 

 129 

Rysunek 2. Liczba publikacji z zastosowaniem analizy sentymentu w podziale  
na dziedziny nauki 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 Z punktu widzenia celu niniejszej pracy przeanalizowano artykuły obejmu-
jące trzy obszary: Social Sciences; Business, Management and Accounting oraz 
Economics, Econometrics and Finance. W syntetycznej formie opisy najcie-
kawszych projektów badawczych zawarto w tabeli 1. 
 Dokonany przegląd aktualnych badań w obszarze nauk społecznych poka-
zuje, że w ostatnich latach analiza nastrojów ewoluowała: od analizy recenzji 
produktów/usług online do analizy komentarzy użytkowników w mediach 
społecznościowych na Twitterze i Facebooku. Jej zastosowania pojawiają się 
w kontekstach, takic, jak analiza opinii osób na temat różnych problemów, jak 
klęski żywiołowe [L. Zou i in. 2018, ss. 1422–1441], wydarzeń społecznych [Öz-
türk, Ayvaz 2017, ss. 136–147] i politycznych [Aich i in. 2017, ss. 10172–10176]. 
Pojawia się też wiele tematów poszerzających zakres wykorzystania analizy 
nastrojów, takich jak giełdy papierów wartościowych [Gilbert, Karahalios 2010; 
Bollen, Huina 2011; Ruan i in. 2018, ss. 207–218], kampanie wyborcze [Bagić 
Babac, Podobnik 2018, ss. 327–347], prognozowanie sprzedaży produktów 
[Liu i in. 2007, ss. 607–614]. 
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Tabela 1. Przegląd aktualnych badań 

Autorzy Źródło danych Co badano Wnioski 

N. Öztürk  
i S. Ayvaz 
(2017) 

Twitter 

Wyrażane uczucia  
w opiniach wobec 
syryjskiego kryzysu 
uchodźczego. Zebra-
no tweety w dwóch 
językach, w tureckim 
i angielskim. 

Sentyment z tweetów z Turcji 
znacznie różnił się (więcej pozy-
tywnych) od sentymentu  
z tweetów napisanych w języku 
angielskim. 

Y. Ruan  
i in. (2018) 

Twitter Yahoo! 
Finance (dane 
finansowe) 

Czy informacje o 
nastrojach na Twitte-
rze mogą pomóc  
w analizie rynku akcji 
firmy? 

Nastroje na Twitterze odzwier-
ciedlają zwroty z akcji. 

N. Antonio  
i in.  
(2018) 

Opinie z Interne-
tu (Booking i 
TripAdvisor) 

Analizy opinii online 
oceny usług hotelar-
skich, uwzględniają-
ce recenzje w języku 
angielskim, hiszpań-
skim i portugalskim. 

Kontekst kulturowy wywiera 
wpływ na opinie. 
Recenzje napisane w języku 
angielskim osiągają wyższe 
oceny w porównaniu do recen-
zji hiszpańskich lub portugal-
skich. 

L. Zou i in. 
(2018) 

Twitter 
 

Wzorce aktywności 
na Twitterze podczas 
huraganu Sandy, w 
Stanach Zjednoczo-
nych w 2012 r. 

Wiedza z analizy danych z me-
diów społecznościowych może 
dostarczyć cennych informacji 
użytecznych w obszarze zarzą-
dzania kryzysowego (np. do 
zwiększenia odporności na 
klęski żywiołowe). 

P. Tetlock  
i in. 
(2008) 

Wall Street  
Journal (WSJ) 
i Dow Jones 
News Service 
(DJNS) 

Badano, czy analizy 
danych tekstowych 
mogą być przydatne 
do przewidywania 
zysków księgowych i 
zysków z akcji przed-
siębiorstw. 

Frakcje negatywnych słów 
dotyczących poszczególnych 
firm prognozują niskie dochody 
przedsiębiorstw. Ceny akcji 
przedsiębiorstw na krótko nie 
reagują na informacje zawarte 
w słowach negatywnych. 

J. Bollen  
i M. Huina 
(2011) 

Twitter 
 

Czy nastroje użyt-
kowników Twittera 
są skorelowane z 
wartością Dow Jones 
(Dow Jones Industrial 
Average, DJIA)? 

Diagnoza nastroju  w wymiarze 
binarnym (pozytywny i nega-
tywny) nie wykazywały istotnej 
korelacji ze zmianami na gieł-
dzie papierów wartościowych. 
Natomiast wielowymiarowa 
analiza nastrojów panujących 
wśród użytkowników Twittera, 
uwzględniająca katego-
rie: spokojny, czujny, pewny, 
żywotny, dobry, szczęśliwy, prze-
widywała zachowania indeksu 
aż w 87,6%. 
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E. Gilbert  
i 
K. Karahalios 
(2010) 

Posty ze strony 
LiveJournal 

Czy emocje z blogów 
(niepokój, zmartwie-
nie i strach) wpływają 
na przyszłe ceny 
giełdowe? 

Wzrost wyrażeń lęku przewidują 
presję na obniżenie S & P 500 
indeksów. 

Y. Liu i in. 
(2007) 

Blogi  
internetowe 

Nastroje z blogów do 
prognozowania 
sprzedaży produk-
tów. 

Model prognozowania sprzeda-
ży produktów odzwierciedla 
wpływ nastrojów. Na podstawie 
wcześniejszych wyników sprze-
daży można prognozować 
przyszłe wyniki sprzedaży. 

M. Bagić 
Babac  
i 
V. Podobnik  
(2018) 

Facebook 

Analiza postów pu-
blikowanych na 
Facebooku podczas 
kampanii wyborczej 
w 2015 r. w Chorwa-
cji. 

Wyniki wskazują, że komunikaty 
polityczne o pozytywnych emo-
cjach wywołują pozytywną 
reakcję obywateli, podczas gdy 
treści neutralne są bardziej 
skłonne do wywoływania nega-
tywnych komentarzy i krytyki 
oraz wspierania przeciwnika. 
Inną konsekwencją wyników 
jest to, że dwukierunkowa i 
tolerancyjna komunikacja akto-
rów politycznych zwiększa 
zaangażowanie obywateli, 
podczas gdy komunikacja jed-
nokierunkowa go zmniejsza. 

S. Aich i in. 
(2017) 

Twitter 
 

Analiza oparta na 
nastrojach społecz-
ności Twitter na 
zmianę polityczną  
w Korei Południowej. 

Stwierdzono istotną korelację 
między wynikiem nastrojów 
tweetów a indeksem finanso-
wym, który pokazuje wpływ na 
gospodarkę kraju. 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Choć niektórzy badacze poszukiwali korelacji nastrojów użytkowników 
social media np. z wartością indeksu Dow Jones czy ich wpływu na przyszłe 
ceny giełdowe, to nie odnaleziono badania podobnego do wykonanego 
w niniejszej pracy. Pewne podobieństwa w zakresie oddziaływania frakcji ne-
gatywnego sentymentu można odnaleźć w pracy Tetlock i in. [2008], w któ-
rym badano, czy analizy danych tekstowych mogą być przydatne do przewi-
dywania zysków księgowych i zysków z akcji przedsiębiorstw.  
 Skoro negatywne emocje z blogów wpływają na przyszłe ceny giełdowe 
akcji przedsiębiorstw [Gilbert, Karahalios 2010], a nastroje na Twitterze od-
zwierciedlają zwroty z akcji [Ruan i in. 2018], zdecydowano się na poszukiwa-
nia oddziaływania wydźwięku opinii uzyskanych z postów Facebooka na fi-



Anna Baj-Rogowska 

 132 

nansowe wskaźniki przedsiębiorstwa. W podpunktach kolejnej sekcji opisano 
podejście zastosowane w badaniu.  
 
Metodyka badania  
 
Adidas jako podmiot badania  

Niemiecka firma Adidas jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na 
świecie, zajmujących się produkcją obuwia i odzieży sportowej. Jej historia 
rozpoczęła się w 1924 roku, kiedy bracia Adolf i Rudolf Dasslerowie założyli 
fabrykę obuwia o nazwie Gebrüder Dassler Schuhfabrik. W wyniku rodzinnych 
nieporozumień w 1948 r. przedsiębiorstwo uległo podziałowi na dwie spółki 
akcyjne, a tę kierowaną przez Adolfa Dasslera nazwano Adidas. Od tamtej 
pory, mimo licznych kontrowersji i skandali, jakie łączą się z tym przedsiębior-
stwem, Adidas znajduje się w czołówce światowych firm z branży sportowej 
i cały czas doskonale prosperuje, udowadniając to wysokimi notowaniami 
swoich akcji na giełdzie.  
 Liczne sukcesy i długotrwała fala popularności marki Adidas na światowym 
rynku stanowią przesłanki zainteresowania tym podmiotem i zadecydowały 
o jego wyborze do badania. 

Gromadzenie materiału badawczego i zastosowane metody  

Materiał badawczy stanowiły zebrane posty użytkowników Facebooka (wy-
łącznie w języku angielskim) na temat firmy Adidas, opublikowane w okresie 
od 1 października 2014 do 30 września 2017 roku. Pozyskano i przebadano 
137 863 postów z Facebooka, które zostały pogrupowane na dwanaście okre-
sów odpowiadających kolejnym kwartałom (od IVQ 2014 do IIIQ 2017). Mate-
riał badawczy, stanowiący dane tekstowe, został zebrany i przetworzony za 
pomocą komercyjnego oprogramowania ProSuite. Jest to program dostarcza-
jący zaawansowanych narzędzi do przeprowadzenia pełnej i dogłębnej anali-
zy danych, składający się z następujących modułów [Provalis Research 2019]: 
 QDA Miner – jakościowa analiza danych, 
 WordStat – analiza treści i eksploracja tekstu, 
 SimStat – analiza statystyczna.  
 Do eksploracji nieustrukturyzowanych danych tekstowych pozyskanych 
z Facebooka zastosowano metodę analizy sentymentu. Analizę sentymentu 
wykonano w oparciu o metodę słownikową. Wykorzystano słownik WordStat 
Sentiment.CAT, zawierający ponad 9 164 negatywnych i 4 847 pozytywnych 
wzorców słów. Daje on możliwość klasyfikacji tekstu w kategorie takie, jak 
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pozytywne, negatywne oraz słowa neutralne, które mogą być zignorowane, 
bo nie wnoszą wartości do analizy. Ekstrakcja sentymentu do negatywnego 
wydźwięku jest przeprowadzana z uwzględnieniem poniższych reguł klasyfi-
kacji:  
 słowa negatywne niepoprzedzone zaprzeczeniem w ciągu trzech słów 

w tym samym zdaniu, 
 słowa pozytywne poprzedzone negacją w ciągu trzech słów w tym samym 

zdaniu.  
 Zasady pozytywnego sentymentu są następujące:  
 słowa pozytywne, które nie zostały poprzedzone negacją,  
 wyrażenia negatywne po negacji. 
Analiza sentymentu została wykonana zgodnie z etapami przedstawionymi na 
rysunku 3. 
 
Rysunek 3. Etapy procesu badania analizy sentymentu 

 

Źródło: Baj-Rogowska 2017, ss. 391–395. 

 
 Aby zrealizować cel pracy, czyli zbadać, czy rozkład opinii uzyskany z ba-
dania analizy sentymentu jest skorelowany z wynikami finansowymi przed-
siębiorstwa, ustalono, iż będą analizowane następujące zmienne: 
 x, czyli zysk /strata brutto (ang. gross profit / loss);  
 y, czyli wynik na działalności operacyjnej – EBIT (ang. operating result - EBIT);   
 z, czyli zysk/strata netto (ang. net profit/earnings/loss). 
 Podmioty takie jak Adidas, publikują wyżej wymienione wskaźniki co kwar-
tał w swoich sprawozdaniach finansowych. Dane te pozyskano dzięki analizie 
sprawozdań finansowych firmy Adidas. 
 Na podstawie zgromadzonych danych obliczono zależności korelacyjne 
pomiędzy zmiennymi (współczynniki korelacji liniowej Pearsona). Interpreta-
cję na temat siły korelacji (r) oparto na klasyfikacji według J.P. Guilforda [1965]: 
 | r | = 0 – brak korelacji, 
 0,0 < | r | ≤ 0,1 – korelacja nikła, 
 0,1 < | r | ≤ 0,3 – korelacja słaba,  
 0,3 < | r | ≤ 0,5 – korelacja przeciętna, 
 0,5 < | r | ≤ 0,7 – korelacja wysoka, 
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 0,7 < | r | ≤ 0,9 – korelacja bardzo wysoka, 
 0,9 < | r | < 1,0 – korelacja niemal pełna, 
 | r | = 1 – korelacja pełna. 
 
Wyniki  
 
Zgodnie z celem pracy, dokonano analizy sentymentu danych pobranych dla 
każdego kwartału w badanym okresie. W efekcie otrzymano wyniki, które 
zwizualizowano na rysunku 4. 
 
Rysunek 4. Procentowy rozkład opinii użytkowników Facebooka na temat firmy Adidas 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Pozyskane ze sprawozdań finansowych dane w zakresie trzech zmiennych 
zawarto w tabeli 2. Obliczone korelacje między badanymi zmiennymi przed-
stawiono w tabeli 3. 
 
Tabela 2. Wyniki finansowe firmy Adidas w 12 kwartałach (wartości w mln €) 

 4Q 2014 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 

Zysk brutto  1 532 2 008 1 889 2 304 

Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) -44 345 234 505 

Zysk netto  -312 223 147 314 
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 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 

Zysk brutto  1 966 2 358 2 159 2 574 

Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) -24 490 414 563 

Zysk netto  -44 351 291 387 

 4Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 

Zysk brutto  2 288 2 790 2 437 1 647 

Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) 23 632 511 399 

Zysk netto  -10 456 159 415 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Tabela 3. Siła korelacji pomiędzy zmiennymi 

Korelacja Pozytywne opinie Negatywne opinie 

Zysk brutto  0,461884 -0,466651 

Wynik na działalności operacyjnej  (EBIT) 0,285854 -0,287212 

Zysk netto  0,230728 -0,231226 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Na poziomie istotności 0,1 zweryfikowano hipotezy o dodatnim/ujemnym 
związku między komentarzami (pozytywnymi i negatywnymi) oraz trzema wskaź-
nikami finansowymi. Nie wszystkie zidentyfikowane związki są statystycznie istotne 
(t0,1;10 ≈ 1,37218). Wartości obliczonych statystyk testowych podano w tabeli 4. 
 
Tabela 4. Wartości statystyk testowych t-studenta pomiędzy zmiennymi 

Statystyki t-student Pozytywne opinie Negatywne opinie 

Zysk brutto  1,64679 -1,6685 

Wynik na działalności operacyjnej  (EBIT) 0,94331 -0,9482 

Zysk netto  0,74986 -0,7516 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Dyskusja 
 
W szerokim ujęciu w niniejszym badaniu poszukuje się odpowiedzi na pyta-
nie, czy publikowane opinie użytkowników mediów społecznościowych na 
temat firmy oddziałują na jej wyniki finansowe. Innymi słowy, czy rozkład opi-
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nii uzyskany z badania analizy sentymentu (w podziale na frakcje pozytywne i 
negatywne) jest skorelowany z dochodami przedsiębiorstwa. 
 Empiryczne wyniki analizy wskazują na istnienie zależności między senty-
mentem opinii a osiąganymi wynikami finansowymi przedsiębiorstwa. Przy 
czym: testowany statystycznie związek między zyskiem brutto i pozytywnymi 
oraz odpowiednio negatywnymi opiniami jest statystycznie istotny i nie wyni-
ka z przyczyn losowych, tylko między zmiennymi istnieje zależność o charak-
terze przyczynowo-skutkowym. Natomiast testy istotności współczynnika 
korelacji dla wyniku na działalności operacyjnej (EBIT) i zysku netto nie wyka-
zały związków statystycznie istotnych. Z przeprowadzonego badania można 
wyciągnąć następujące wnioski: 
1. Występuje dodatnia, statystycznie istotna korelacja pomiędzy pozytyw-

nymi opiniami a zyskiem brutto oraz ujemna korelacja pomiędzy nega-
tywnymi opiniami a zyskiem brutto.  

2. Siła tej korelacji w odniesieniu do zysku brutto jest na poziomie przeciętnym. 
3. Wraz ze wzrostem pozytywnych opinii rośnie wartość zysku brutto, nato-

miast wzrostowi negatywnych opinii towarzyszy spadek zysku brutto 
przedsiębiorstwa; 

4. Zmienność zysku brutto jest wyjaśniana: w 21% zmiennością liczby pozy-
tywnych postów (współczynnik determinacji = 0,2133), natomiast w 22% 
zmiennością liczby negatywnych postów (współczynnik determinacji = 
0,2177). Negatywne opinie nieco silniej oddziałują na dochód przedsię-
biorstwa niż pozytywne wypowiedzi. 

 Prezentowane powyżej wnioski z badania wydają się oczywiste i logiczne, 
jednakże wymagały empirycznej walidacji. Podobne wyniki otrzymali P. Te-
tlock i in. [2008, ss. 1437–1467] w zakresie oddziaływania frakcji słów nega-
tywnych w wiadomościach tekstowych dotyczących przewidywania niskich 
dochodów przedsiębiorstw. 
 Biorąc pod uwagę fakt, że media społecznościowe stały się wirtualnym 
miejscem spotkań klientów z marką, produktem bądź z usługami, badanie 
pokazuje, że w trosce o przyszłe dochody przedsiębiorstwa powinny zarzą-
dzać swoim wizerunkiem i monitorować treści generowane przez cyfrowe 
społeczności. Proces ten nazywany jest social listeningiem. Jego istotą jest 
bieżące monitorowanie (wyszukiwanie i analizowanie pod względem ilościo-
wym i jakościowym) treści publikowanych online przez klientów przedsiębior-
stwa. Pozyskuje się w ten sposób wartościową wiedzę, która umożliwia zwin-
ne zarządzanie, wychodzące naprzeciw oczekiwaniom klientów firmy. Można 
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wykryć sytuacje kryzysowe i bardzo szybko reagować prewencyjnie, aby za-
pobiegać eskalacji zidentyfikowanych problemów.  
 Podsumowując, opinie klientów, stanowiące nieustrukturyzowane dane, 
publikowane w mediach społecznościowych, stały się ogromnym źródłem 
informacji. Algorytmy text miningu (eksploracji tekstu) określą sentyment każ-
dej opinii użytkownika. Dzięki social listeningowi, wspartemu odpowiednią 
strategią komunikacyjną, można pozyskać negatywne wzmianki i szybko  
zapobiec kryzysowi, zanim w pełni się rozwinie. Te działania z pewnością się 
opłacą z uwagi na kształtowanie pozytywnego obrazu marki, ale również, jak 
pokazało badanie, zaowocują lepszym wynikiem finansowym przedsiębiorstwa. 
 Przeprowadzone badanie posiada również pewne ograniczenia. Wśród 
nich należy wymienić np. pomiar wartości tylko dla 12 kwartałów czy analizy 
przeprowadzone tylko dla jednej firmy. W kolejnych pracach autorka zamierza 
kontynuować ten temat w znacznie poszerzonej skali. 
 
Zakończenie  
 
Facebook został uznany za kluczowy kanał społecznościowy wykorzystywany 
w biznesie przez marketerów w 2018 roku. W celu budowania relacji z klien-
tem i prowadzenia działań marketingowych, korzysta z niego aż 96% bada-
nych respondentów [Raport State of Social 2018]. Nieustannie przyciąga on 
dużą liczbę użytkowników dzielących się opiniami i przemyśleniami, nawiązu-
jących indywidulane relacje z marką. Wymienione przesłanki wpłynęły na de-
cyzję wyboru tej platformy do pozyskania danych do badania.  
 Tworząc profil w takim serwisie, firma informuje, że jest zaangażowana 
w budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem i będzie reagować na oczekiwa-
nia swoich klientów. Aby im sprostać, musi prowadzić nieustanne działania moni-
torujące. Ten wysiłek się opłaci, gdyż jak pokazały wyniki podjętego w pracy ba-
dania, pozytywne opinie na temat firmy przyniosą jej większe zyski brutto.  
 Należy podkreślić, że jest to pierwsze badanie, w którym poszukuje się 
oddziaływania wydźwięku publikowanych w mediach społecznościowych 
opinii użytkowników na temat firmy na osiągane wyniki finansowe przez 
przedsiębiorstwo. Wartością tej pracy jest wykazanie statystycznie istotnych 
związków między zmiennymi, a mianowicie że: 
 wraz ze wzrostem pozytywnych opinii o firmie rośnie wartość zysku brutto;  
 wzrostowi negatywnych opinii towarzyszy spadek zysku brutto przedsię-

biorstwa.  
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 Wiedza ta jest użyteczna dla przedsiębiorców, którzy powinni mieć świa-
domość, że monitorowanie mediów społecznościowych (social listening) staje 
się niezbędnym działaniem współczesnej firmy, a jej pozytywny obraz  
w oczach klientów z pewnością przełoży się na większe dochody. 
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Wprowadzenie 
 
Postępująca internetyzacja i cyfryzacja wywołuje zmiany zarówno w zacho-
waniach klientów, jak i detalistów. Zastosowanie nowoczesnych technologii 
w handlu stwarza klientom wiele możliwości korzystania z kanałów oferowa-
nych przez detalistów [Sullivan, Hyun 2016]. Era cyfrowa wywołuje istotne 
zmiany w zachowaniach konsumentów i konieczność dostosowania się deta-
listów do tych zmian przy szczególnym uwzględnieniu potrzeb i pragnień 
klientów [Rathnayaka 2018]. Według Raportu PWC [www1] Polacy cenią 
i tradycyjne, i elektroniczne kanały obsługi, które oferują różne możliwości, 
jeśli wziąć pod uwagę wygodę, czas zakupu, doradztwo czy wypróbowanie 
produktu. Wyznacznikiem wysokiej jakości obsługi jest przede wszystkim 
szybkość i wygoda. Klienci zmieniają kanały w czasie obsługi – elektroniczne 
są skuteczniejsze podczas rozwiązywania nieskomplikowanych problemów, 
w przypadku spraw trudniejszych klienci wybierają jednak kanały tradycyjne. 
Do najważniejszych trendów w handlu detalicznym z punktu widzenia obsłu-
gi klienta (KPMG Global Retail Trends 2018) [www2] należą: wzrastające zna-
czenie doświadczeń konsumenta, wzrost znaczenia sztucznej inteligencji 
w obsłudze klienta oraz transparentność działań i informacji. Według raportu 
Comarch Kantar „Future of shopping”3 [www3] zachowania klientów różnicuje 
ich wiek – im młodszy konsument, tym większa otwartość na rozwiązania on-
line oraz rozwiązania cyfrowe, w których możliwa jest oczekiwana przez klien-
tów indywidualizacja i personalizacja obsługi. 
 Celem artykułu jest identyfikacja wirtualnych rozwiązań stosowanych 
przez detalistów w obsłudze klienta oraz przedstawienie wybranych 
najlepszych praktyk w tym obszarze. W tym celu wykorzystano wtórne źródła 
informacji – przede wszystkim najnowsze raporty dotyczące handlu 
detalicznego na świecie. Celem artykułu jest również identyfikacja wybranych 
elementów zachowań konsumentów (przedstawicieli pokolenia Y) wobec 
wirtualizacji procesu obsługi klienta. Realizacji tego celu posłużyły wyniki ba-
dań bezpośrednich przeprowadzonych techniką ankiety rozdawanej. 
 

                                                 
3 Badania przeprowadzone w 6 krajach (Wielka Brytania, Dania, Włochy, Holandia i Polska) 

na próbie 3029 respondentów techniką wywiadów online (panel online).  
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Wirtualizacja zachowań przedsiębiorstw handlowych  
w obsłudze klienta 
 
Do najważniejszych czynników otoczenia, które mają zasadniczy wpływ na 
zachowania przedsiębiorstw handlowych4 wobec klientów, należą rozwój 
nowoczesnych technologii informacyjnych oraz wirtualizacja zachowań 
konsumentów. Przenoszenie zachowań nabywczych do cyberprzestrzeni 
skutkuje koniecznością podejmowania działań przez detalistów pozwalających 
na realizowanie ich funkcji i osiąganie celów.  
 Wirtualizację zachowań przedsiębiorstw handlowych można określić, jako 
proces zmian zachodzących w ich zachowaniach (przede wszystkim w celach 
i możliwościach wyboru sposobów ich realizacji), które wynikają z oddziały-
wania środowiska wirtualnego na przedsiębiorstwa. Przejawami wirtualizacji 
marketingu [Mazurek 2013; Mazurek 2012], w tym także wirtualizacji obsługi 
klienta, są postępująca dematerializacja zasobów, nastawienie na interakcje 
z klientami, wzrost znaczenia klientów w relacjach z przedsiębiorstwem oraz 
istotne znaczenie współpracy w ramach układów sieciowych. Wirtualizacja 
zachowań przedsiębiorstw handlowych wobec klienta to proces, w którym 
zadania i funkcje bazują na środowisku wirtualnym [Kucia 2015]. 
 Obsługa klienta w handlu detalicznym to przede wszystkim zespół działań 
zmierzających do zaspokojenia potrzeb klientów i spełnienia ich oczekiwań 
pod względem zapewnienia odpowiedniego asortymentu produktów, udo-
stępnienia oferty w dogodnym miejscu i czasie w cenie odzwierciedlającej 
relacje pomiędzy oferowanymi korzyściami a kosztami nabycia produktów, 
zapewnienia odpowiedniej metody sprzedaży oraz tworzenia systemu komu-
nikacji z nabywcą. Wirtualizacja obsługi klienta może dotyczyć każdego z eta-
pów obsługi klienta (przedtransakcyjnego, transakcyjnego i potransakcyjne-
go) i przejawiać się przeniesieniem poszczególnych elementów obsługi do 
cyberprzestrzeni (tabela 1).  
 

                                                 
4 Zachowania przedsiębiorstw handlowych to ich reakcje na określone czynniki wewnętrzne 

(bodźce) i zewnętrzne (uwarunkowania otoczenia). Poprzez reakcje przedsiębiorstwa ustosun-
kowują się do tych czynników lub je przekształcają [Kędzior, Karcz 1998]. Zachowania przedsię-
biorstw handlowych rozpatrywać można w układzie podmiotowo-przedmiotowym (struktural-
nym) oraz funkcjonalnym dotyczącym rodzaju i zakresu działań. Zachowania wobec klientów 
wpisują się w funkcjonalne aspekty zachowań przedsiębiorstw handlowych, a wśród nich 
szczególne znaczenie mają te, które związane są z wykorzystaniem instrumentów marketingo-
wych, w tym również tych kształtujących obsługę klienta w handlu detalicznym.  
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Tabela 1. Obsługa klienta w przedsiębiorstwie handlowym – potencjalne obszary  
wirtualizacji 

Etapy obsługi klienta 

Przedtransakcyjny Transakcyjny Potransakcyjny 
- badania klientów,  
- informowanie o produktach,  
- prezentowanie możliwości 
wykorzystania produktów, 
- prezentowanie oferty 
komplementarnej/ 
substytucyjnej, 
- umożliwienie sprawdzenia 
dostępności produktu i 
miejsca zakupu,  
- promowanie oferty, 
- udostępnienie informacji 
o dotychczas zakupionych 
produktach, 
- zapewnienie wglądu 
w informacje o stopniu 
zaangażowania klienta 
w programy lojalnościowe 
- udostępnianie opinii  
innych klientów oraz  
ekspertów, 
- stworzenie możliwości 
planowania zakupów, 
- informowanie o warun-
kach transakcji, warunkach 
dostaw i płatnościach,  
- odpowiadanie na zapytania, 
- doradztwo 

- udostępnianie formularza 
zamówień,  
- składanie zamówień,  
- rozliczanie transakcji,  
- zapewnienie różnych 
możliwości dokonywania 
płatności, 
- informowanie o dostępno-
ści produktów substytucyj-
nych/ komplementarnych,  
- promowanie głównie za 
pomocą narzędzi promocji 
sprzedaży, 
- doradztwo poprzez stronę 
internetową i aplikacje 
mobilne oraz z wykorzysta-
niem awatarów 

- serwis internetowy, 
- przyjmowanie i rozpatrywa-
nie skarg i zażaleń,  
- gromadzenie informacji na 
temat opinii i propozycji 
klientów dotyczących oferty, 
- udostępnianie programów 
lojalnościowych, klubów 
stałych klientów, 
- proponowanie innych  
produktów,  
- przesyłanie newslettera 
- zaangażowanie w działal-
ność detalisty (udział  
w grach, konkursach,  
ocenach, doradztwie konsu-
menckim), 
- tworzenie społeczności 
internetowych skupionych 
wokół kwestii ważnych dla 
konsumentów 

Źródło: [Kucharska 2016, ss. 61–70]. 

 
 Wirtualizację obsługi klienta można rozpatrywać, uwzględniając obszary 
innowacji w handlu, takie jak metody obsługi, koncepcje działania detalistów 
(formaty), wyposażenie techniczne oraz oddziaływanie na klienta – różne 
sposoby i techniki prezentowania towaru oraz przyciągania uwagi i zainte-
resowania klienta [Chwałek 2014]. Wirtualizacja poszczególnych elementów 
obsługi klienta w znaczącym stopniu zależy od rodzaju kupowanych produktów, 
a w szczególności od tego, na ile konsumenci są w stanie określić jakość tych 
produktów z perspektywy kupującego w Internecie – na ile możliwa jest ocena 
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produktu na odległość [Śmigielska 2013]. Niezależnie jednak od rodzaju 
produktów wirtualizacja obsługi dotyczy również działań służących budowaniu 
relacji z klientami opartych na rozpoznaniu dominujących trendów w zacho-
waniach konsumentów. 
 
Wirtualizacja obsługi klienta w handlu żywnością oraz odzieżą/ 
obuwiem w praktyce detalistów – przykłady 
 
Zmiany w zachowaniach konsumentów wywołane między innymi postępują-
cą cyfryzacją oraz internetyzacją generują głębokie zmiany w zachowaniach 
detalistów, także tych działających na rynku żywności oraz odzieży i obuwia. 
Nowe technologie umożliwiają pełne lub częściowe zwirtualizowanie obsługi 
klienta na wszystkich jej etapach. Analiza raportów dotyczących innowacji, 
cyfrowych rozwiązań i wirtualizacji w handlu pozwala na zaprezentowanie 
wybranych przykładów wirtualizacji obsługi klienta w handlu żywnością oraz 
odzieżą i obuwiem (tabela 2).  
 
Tabela 2. Przykłady wirtualizacji obsługi klienta w handlu żywnością  
oraz odzieżą i obuwiem 
 

Wyszczególnienie Charakterystyka 

Uniwersalne rozwiązania dla handlu detalicznego 

Bidooh Facial 
Recognition  
Advertising 

Platforma Bidooh wykorzystuje system analizy twarzy klienta patrzą-
cego na reklamę, używając inteligentnych czujników i cyfrowej tech-
nologii. Może wykryć dane poszczególnych konsumentów, którzy 
oglądają reklamy cyfrowe (wiek, płeć, emocje klienta). Możliwa jest 
prezentacja w czasie rzeczywistym spersonalizowanych komunika-
tów do klientów. 

Facepay Autoryzacja płatności odbywa się przez skanowanie twarzy klienta za 
pomocą kamery 3D. System wykorzystuje zdjęcie klienta z własnej 
bazy, rozpoznając 600 punktów na twarzy i odległości między nimi. 
Do autoryzacji płatności potrzebne jest mrugnięcie – wiadomo wte-
dy, że system skanuje twarz, a nie fotografię.   

Aisle411 Korzystając z tej aplikacji, klienci mogą zobaczyć mapę, która wyświe-
tli się podczas przejścia przez sklep oraz określić dokładną lokalizację 
poszukiwanego produktu. 

Offer Moments Dynamiczne billboardy zmieniają się w miarę przechodzenia klienta 
w sklepie i dostosowują komunikat/ofertę do konkretnego klienta. 

SmartAssistant Dzięki cyfrowym doradcom SMART ASSISTANT można zadawać pyta-
nia, odkrywać ukryte potrzeby, wyjaśniać, kształcić i wspierać decyzje, 
uwzględniając potrzeby klienta, jego preferencje i oczekiwania. 
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Tab. 2. cd. 

Specyficzne rozwiązania w handlu żywnością 

Kroger Digital 
Shelves 

Inteligentna technologia półkowa z różnymi aplikacjami pokazują-
cymi informacje o wartościach odżywczych oraz współpracująca ze 
smartfonami klientów. 

Lidl Wine Chatbot Chatbota Margot w roli „kelnera” w sekcji produktowej wina w Lidlu 
pomaga klientom w razie jakichkolwiek pytań, doradza, jakie wino 
należy podać do posiłku (kojarzy produkty z oferty Lidla z asortymen-
tem oferowanych win). 

Moby Shop Sklep Moby to prototyp sklepu bez personelu, bez kasy fiskalnej. Aby 
wejść do jednostki, klienci muszą pobrać aplikację; mogą następnie 
zeskanować wszystkie przedmioty, które chcą kupić lub dodać je do 
inteligentnego koszyka, który automatycznie śledzi, co kupują. Po 
opuszczeniu sklepu karta klienta jest automatycznie obciążana.  

Yihaodian Virtual 
Store 

Yihaodian założył 1000 wirtualnych sklepów w parkach, kampusach 
uniwersyteckich i przestrzeniach biurowych. Są one widoczne dla 
każdego, kto jest podłączony do aplikacji sprzedawcy za pośrednic-
twem smartfona. Sklep jest wyposażony w wirtualne odpowiedniki 
produktów żywnościowych, które można zeskanować za pomocą 
smartfona i włożyć do wirtualnego koszyka z opcją dostawy w póź-
niejszym terminie. 

Waitrose and Asda  
Teperature controlled  
Click & Collect 

Paczkomaty z kontrolą temperatury do przechowywania zamówionych 
produktów. Klienci otrzymują kod PIN, którego używają do odbioru 
zakupów. Szafki można aktywować za pomocą aplikacji. 

Peapod Użytkownicy smartfonów mogą skanować kody QR i zainstalować 
aplikację, aby dokonać zakupów z dostawą do domu.  

Auchan Auchan w Chinach posiada sklep w formacie „drive trough”. Klienci 
kupują online, a odbierają produkty w dowolnym sklepie typu  
Auchan Drive. 

Walmart Walmart Japan (Seiyu) wykorzystuje Twitter w celu zaangażowania 
konsumentów do wyboru produktów, które powinny być 
w promocji. Konsumenci mogli głosować na Twitterze na 10 tys. 
produktów. Sklep obniżył ceny 100 produktów na 4 tygodnie. 

Specyficzne rozwiązania w handlu odzieżą i obuwiem 

Zara Click & Collect 
Robots 

Dla wyeliminowania kolejek w systemie Click & Collect Zara opraco-
wała robot, który odbiera zamówiony produkt i przenosi go do spe-
cjalnego koszyka, z którego klient może odebrać zamówienie. Klienci 
w sklepie muszą tylko wprowadzić kod kolekcji, aby aktywować cały 
proces. W 2018 r. próbna usługa była dostępna w USA. 

H&M Image Search Image Search pozwala konsumentowi opublikować w aplikacji H&M 
obraz, który widzieli np. na portalach społecznościowych. Następnie 
aplikacja prezentuje kilka produktów z oferty H&M online najbardziej 
podobnych do opublikowanego obrazu i umożliwia natychmiastowy 
zakup. Pozwala to H&M na sprzedaż własnych produktów, które 
wyglądają podobnie do innych. 
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Tab. 2. cd. 

Nike Maker’s Ex-
perience Personal-
isation 

Umożliwia klientom projektowanie własnych produktów. Podczas 
oczekiwania w sklepie klienci zachęcani są do tworzenia spersonalizo-
wanych produktów za pomocą specjalnych aplikacji. Mogą również 
używać gotowych szablonów lub tworzyć własne buty od podstaw.  

YrStore Klient ma możliwość niestandardowego projektowania odzieży 
i przesłania projektu za pośrednictwem ekranu dotykowego. Cały 
proces trwa zaledwie kilka minut. 

Rebecca Minkoff 
magic mirrors, 
Uniqlo Magic Mirror 

Interaktywne lustra w przebieralni sugerują dopasowanie produktów 
do klienta, który może przeglądać asortyment w lustrze, wybierając 
konkretne produkty, bez przymierzania. 

Utme! (Uniqlo 
concept app) 

Korzystając z aplikacji, klienci mogą zamówić niestandardowo zapro-
jektowane koszule. Ponadto mogą sprzedawać swoje projekty za 
pośrednictwem aplikacji „Marketplace”. 

Klepierre Inspiration 
Corridor 

Cyfrowy korytarz w sklepie, który proponuje produkty dopasowane 
do klienta, na podstawie skanowania jego ciała. 

Żródło: opracowanie własne na podstawie: [www4], [www5], [www6], [www7], [www8], [www9], [www10], 
[www11],[www12], [www13], [www14] [www15] [www16]. 
 
 Niektóre z przedstawionych rozwiązań mają uniwersalny charakter i mogą 
być wykorzystane przez detalistów z różnych branż – np. analiza twarzy klien-
ta i dostosowanie do niego w czasie rzeczywistym reklam czy innych informa-
cji wyświetlanych na cyfrowych billboardach, możliwość płacenia „twarzą”, 
aplikacje pozwalające na lokalizację produktu w sklepie czy korzystanie z asy-
stenta cyfrowego. W handlu detalicznym żywnością powstają wirtualne skle-
py, w których produkty żywnościowe mają swoje wirtualne odpowiedniki, 
które można zeskanować i zakupić z wybraną przez siebie opcją odbioru, np. 
w „termopaczkomacie” z kontrolowaną temperaturą. Wirtualizacja obsługi 
w handlu żywnością to także chatboty doradzające klientom wybór wina do 
konkretnej potrawy z oferty sklepu, a także aplikacje służące klientom pomocą 
w wyborze produktów zgodnych z dietą klienta. Wirtualizacja obejmuje rów-
nież półki sklepowe, w których wykorzystywana jest inteligentna cyfrowa 
technologia półkowa z aplikacjami pokazującymi informacje o wartościach 
odżywczych produktu oraz współpracująca ze smartfonami klientów. Detaliści 
na rynku odzieżowym wprowadzają rozmaite rozwiązania, które mają 
usprawnić obsługę klienta, wzbogacić doświadczenia zakupowe, inspirować 
klientów, dostarczać im wysoce spersonalizowanych produktów według au-
torskiego projektu. Wykorzystują cyfrowe lustra czy przymierzalnie, umożli-
wiające „wypróbowanie produktu” bez konieczności fizycznego przymierza-
nia odzieży. Wybrane przykłady stosowanych przez detalistów rozwiązań 
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w zakresie wirtualizacji obsługi klienta na rynku żywności oraz odzieży i obu-
wia wskazują, że dzięki nowym technologiom wzrastają możliwości poprawy 
procesu obsługi klienta, jej przyspieszenia, „uprzyjemnienia”, wzbogacenia, 
spersonalizowania; wprowadza się także ułatwienia dla klientów w zakresie 
dokonywania wyborów z szerokiej gamy oferowanych produktów poprzez 
prezentowanie dedykowanych klientowi, dopasowanych propozycji ofert. 
W tej sytuacji interesujące wydaje się rozpoznanie, na ile wirtualne rozwiąza-
nia proponowane przez detalistów na rynku żywności oraz odzieży i obuwia 
są istotne dla klientów oraz w jakim stopniu klienci korzystają z dostępnych 
obecnie rozwiązań.  
 
Wirtualizacja obsługi klienta w handlu żywnością  
oraz odzieżą i obuwiem – wyniki badań bezpośrednich  
 
W celu rozpoznania zachowań konsumentów związanych z wirtualizacją ob-
sługi klienta w handlu przeprowadzono badania bezpośrednie wśród przed-
stawicieli pokolenia Y. Choć brak jednoznacznych wytycznych dotyczących 
określania przedziału czasowego, który wskazywałby na przynależność do 
tego segmentu społeczeństwa, to jednak badacze są zgodni co do jego cech 
[Gołąb-Andrzejak 2016, s. 141]. Dla pokolenia Y charakterystyczne jest wyko-
rzystywanie nowoczesnych technologii w każdej dziedzinie życia i bycie nie-
ustannie online, sięganie po rozwiązania cyfrowe oferowane przez przedsię-
biorstwa (dlatego w stosunku do przedstawicieli tego pokolenia używa się 
także określenia digital natives). Przyjmując, że pokolenie Y w Polsce to osoby 
urodzone w latach 80. i 90. XX wieku5, można zauważyć, że grupa ta stanowi 
około jedną czwartą ludności kraju. Są to osoby dorosłe, ale młode (najmłod-
szy przedstawiciel ma obecnie 19 lat, a najstarszy – 39 lat) i dobrze wykształ-
cone. Rozwiązania wirtualne oferowane przez detalistów są z pewnością kie-
rowane do tego pokolenia, stąd w badaniach bezpośrednich skupiono się 
właśnie na tym segmencie konsumentów. W badaniach uwzględniono za-
chowania tego pokolenia związane z obsługą klientów w handlu żywnością 
oraz odzieżą i obuwiem z uwagi na fakt, że wydatki na te produkty stanowią 
istotną pozycję w budżetach gospodarstw domowych. Badania bezpośrednie 
zostały przeprowadzone w lutym 2019 roku wśród 340 przedstawicieli poko-
lenia Y – studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kryterium 
                                                 

5 W literaturze przyjmuje się różne ramy czasowe dla tego pokolenia, jednak często zakłada 
się, że do pokolenia Y (nazywanego czasem pokoleniem milenialsów) należą osoby urodzone 
w latach 1980–1999. 
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doboru respondentów był wiek. Badania przeprowadzono techniką ankiety 
audytoryjnej z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego.  
 W próbie kobiety stanowią 72%, a średni wiek respondenta wynosi 21 lat. 
Zdecydowana większość badanych legitymuje się wykształceniem średnim 
(80%), a pozostała wyższym – 20%. Prawie 56% stanowią osoby niepracujące. 
Niemal 66% respondentów ocenia swoją sytuację materialną jako dobrą, 
a 17% – jako bardzo dobrą. Ponad 46% badanych to mieszkańcy dużych miast 
(powyżej 100 tys. mieszkańców), co czwarty badany jest mieszkańcem śred-
niego miasta (20–100 tysięcy mieszkańców). Co piąty respondent mieszka na 
wsi. Prawie wszyscy respondenci posiadają smartfon (80%) oraz laptop (90%). 
Ponad połowa ma telewizor z dostępem do Internetu (55%), prawie 40% – 
komputer stacjonarny, a co trzeci – tablet. Niemal ¼ badanych posiada także 
konsolę do gier. Badanych poproszono o wskazanie, w jakim stopniu wpisują 
się w trendy konsumenckie prognozowane dla roku 20196 (tab. 3). Ponad ¾ 
badanych przyznaje, że chce prostych i przejrzystych rozwiązań oferowanych 
na rynku oraz oczekuje wyeliminowania wszystkich składników, które mają 
negatywny wpływ na zdrowie i życie. Prawie 70% badanych oczekuje od 
przedsiębiorstw rozwiązań pozwalających zaoszczędzić czas oraz aplikacji 
umożliwiających lepszą organizację codziennych zadań (tabela 3).  
 Prawie 65% badanych przyznaje, że chce mieć pełną kontrolę nad swoim 
życiem. Eksplorują, odkrywają i wykorzystują ogromną ilość informacji, 
zwłaszcza od innych konsumentów. Wykorzystują Internet jako platformę 
wymiany informacji. Najmniej respondentów przyznaje, że ogranicza czas 
spędzany w Internecie i ceni sobie kontakty offline. 
 W świetle deklaracji badanych przedstawicieli pokolenia Y dotyczących ich 
zachowań istotne wydaje się rozpoznanie, na ile korzystają z wirtualnych ele-
mentów obsługi klienta i jakie mają one dla nich znaczenie w przypadku żyw-
ności oraz odzieży i obuwia. 
 Respondenci zostali poproszeni o wskazanie ich dominujących zachowań 
na poszczególnych etapach procesu nabywania dwóch grup produktów – 
żywności oraz odzieży/obuwia (tab. 4). 
 Badani zdecydowanie częściej deklarują korzystanie z wirtualnych niż sta-
cjonarnych możliwości stwarzanych przez detalistów w przypadku odzie-
ży/obuwia – szczególnie w zakresie pozyskiwania informacji o produktach 
(91%) oraz miejscach ich zakupu (88%). Ponad ¾ badanych planuje zakupy 

                                                 
6 Szerzej na ten temat zobacz: [Angus, Westbrook 2019; Kucharska 2016, ss. 83–86; Polski 

rynek handlu spożywczego w 2010–2020 roku 2016]. 
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odzieży/obuwia, głównie wykorzystując wirtualne rozwiązania. Zakupy żyw-
ności zdecydowanie częściej związane są ze stacjonarną ofertą detalisty. Wyją-
tek stanowi pozyskiwanie informacji o produktach oraz dokonywanie oceny 
miejsca zakupu żywności – w tych przypadkach niemal jednakowo ważne dla 
konsumentów są stacjonarne i wirtualne rozwiązania.  
 
Tabela 3. Trendy konsumenckie na rok 2019 a zachowania pokolenia Y  
– deklaracje respondentów (w%)* 
 

Wyszczególnienie 
Zga-
dzam 

się 

Nie mam 
zdania 

Nie 
zga-

dzam się 
Chcę rozwiązań prostych i przejrzystych. Oczekuję 
wyeliminowania tych rzeczy, które mają negatywny 
wpływ na moje zdrowie i życie.  

75,5 12,3 12,2 

Oczekuję od przedsiębiorstw rozwiązań pozwalających 
na zaoszczędzenie czasu. Chcę aplikacji mobilnych 
pomagających lepiej zorganizować życie. 

67,6 15,7 16,7 

Chcę mieć pełną kontrolę nad życiem w wymiarze fi-
zycznym i emocjonalnym. Mając dostęp do źródeł in-
formacji, mogę znaleźć/opracować rozwiązanie swoich 
problemów. Priorytetem jest zdrowie, szczęście i pro-
stota. Ważne są indywidualne rozwiązania przygotowa-
ne dla mnie. 

64,9 18,0 17,1 

Cenię przedsiębiorstwa, które dbają o środowisko natu-
ralne. Poszukuję sposobów na podejmowanie rozsąd-
nych decyzji dotyczących tego, co kupuję, i szukam 
rozwiązań, aby ograniczać negatywny wpływ na środo-
wisko.  

60,1 19,0 20,9 

Intensywnie poszukuję informacji pozwalających na 
wybór najlepszej oferty. Eksploruję, odkrywam i wyko-
rzystuję ogromną ilość informacji, zwłaszcza od innych 
konsumentów. Wykorzystuję Internet jako platformę 
wymiany informacji. 

59,5 18,3 22,2 

Funkcjonuję w społeczeństwie sieciowym, dzielę się 
swoimi doświadczeniami. Rozwiązuję wiele problemów 
bez konieczności spotkań. Korzystam z usług online 
(medycyna, prawo, edukacja, administracja państwo-
wa). 

39,8 17,5 42,7 

Ograniczam czas spędzany w Internecie i informacje o 
swoim życiu prywatnym. Cenię sobie kontakty offline – 
pobyt w stacjonarnym sklepie, miejsca odpoczynku 
i rekreacji bez dostępu do sieci Wi-Fi.  

38,4 24,1 37,5 

*  Respondenci wyrażali swoją opinię w skali 1–7, gdzie 1 oznaczało „zdecydowanie się nie zgadzam”,  
a 7 – „zdecydowanie się zgadzam”.  
 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 4. Zakupy żywności, odzieży i obuwia – najczęstsze zachowania konsumentów 
 

Wyszczególnienie 
Głównie korzysta-
nie ze stacjonarnej 

oferty detalisty* 

Głównie korzysta-
nie z wirtualnych  

możliwości** 
Żywność 79,4 20,6 Planowanie zakupu 
Odzież /obuwie 22,4 76,8 
Żywność 49,6 50,4 Pozyskiwanie informacji  

o produktach  Odzież /obuwie 8,6 91,4 
Żywność 23,7 76,3 Pozyskiwanie informacji  

o miejscach zakupu i ich 
dostępności Odzież /obuwie 12,1 87,9 

Żywność 77,4 22,6 Tworzenie listy zakupów 
Odzież /obuwie 60,0 40,0 
Żywność 82,9 17,1 Zamawianie produktów 
Odzież /obuwie 26,8 73,2 
Żywność 59,0 41,0 Ocena produktu 
Odzież  /obuwie 29,7 70,3 
Żywność 49,0 51,0 Ocena miejsca zakupu 
Odzież /obuwie 35,7 64,3 
Żywność 60,1 39,9 Płatność 
Odzież /obuwie 28,7 71,3 

*  bezpośrednia komunikacja ze sprzedawcą, papierowe wersje gazetek, kuponów, katalo-

gów, ofert;  **  Internet, aplikacje mobilne, fora internetowe, profile społecznościowe. 
Źródło: opracowanie własne.  

 
 Respondenci największe znaczenie przypisują wirtualizacji tych elementów 
obsługi klienta, które mają podstawowe znaczenie dla dokonywanych trans-
akcji i związane są głównie z udostępnieniem oferty handlowej detalisty w za-
kresie żywności w Internecie (tabela 5). W szczególności dla badanych ważna 
jest możliwość sprawdzenia dostępności produktu, składania reklamacji oraz 
dokonywania płatności. Z tych rozwiązań również najczęściej korzystają kupu-
jący żywność.  
 W przypadku zakupów odzieży/obuwia największe znaczenie dla bada-
nych mają wirtualne rozwiązania będące podstawowymi elementami obsługi 
klienta. Z tych rozwiązań klienci korzystają najczęściej (tabela 6). Najważniej-
sza jest możliwość sprawdzenia dostępności produktu oraz płatności onli-
ne/mobilnie. Ważna jest dla nich ponadto możliwość składania reklamacji 
online i dostępność aplikacji mobilnych.  
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Tabela 5. Wirtualizacja obsługi klienta w handlu żywnością – perspektywa konsumenta 
 

Wyszczegól-
nienie Elementy obsługi klienta 

Znaczenie 
– średnia* 

Korzystanie 
– średnia** 

Możliwość sprawdzenia w Internecie dostępno-
ści produktu 

5,9 4,8 

Możliwość składania reklamacji przez Internet 5,7 4,2 
Możliwość płacenia za produkty mobilnie/
przez Internet 

5,6 4,7 

Dostępność aplikacji mobilnych 5,4 4,6 
Dostępność kuponów online/e-mail 5,2 4,4 
Aplikacje umożliwiające lokalizację produktu  
w sklepie 

5,0 3,3 

Dostawy typu click&collect  4,9 3,6 
Oferty promocyjne detalisty w Internecie/
dostarczane emailem/przez aplikację 

4,5 3,7 

Możliwość tworzenia list zakupów online 3,7 2,8 

Podstawowe  
elementy 

Wirtualni doradcy 3,4 2,4 
Dostępność w Internecie programów lojalno-
ściowych 

4,8 3,9 

Możliwość wyrażania opinii na stronach interne-
towych/profilach detalisty  

4,6 3,5 

Generowanie w Internecie nowych pomysłów 
wykorzystania produktów spożywczych  

4,3 2,9 

Konkursy w Internecie dla klientów 4,1 2,8 
Możliwość udziału w tworzeniu nowych produk-
tów przez Internet 

3,8 2,6 

Wirtualne kluby  klientów  3,7 2,7 
Możliwość udziału w grach online stworzonych 
przez detalistów 

3,7 2,7 

Zaproszenia online/e-mail do testowania no-
wych produktów 

3,6 2,5 

Budowanie  
relacji  
z klientami  
i ich zaanga-
żowania 

Możliwość udziału w badaniach online  3,4 2,6 
Przepisy kulinarne online na specjalne okazje 5,0 3,9 
Informacje w Internecie dotyczące składu pro-
duktów 

4,9 3,7 

Programy ćwiczeń fizycznych online  4,8 3,6 
Przepisy kulinarne online  4,6 3,6 
Porady dietetyczne online  4,3 2,7 
Układanie programu żywienia online  4,2 2,5 

Przejaw 
troski  
detalisty  
o klienta 

Konsultacje dietetyka na stronie detalisty 3,9 2,6 

Umieszczanie w Internecie informacji o sposobach 
zapobiegania marnotrawieniu żywności 4,5 2,9 Przejaw 

troski detali-
sty o społe-
czeństwo 

Umieszczanie w Internecie informacji o spo-
sobach dzielenia się żywnością z innymi 4,5 2,9 

*oceny znaczenia dokonano w skali od 1 do 7; 1 – zdecydowanie nieważne; 7– zdecydowanie ważne 
**częstotliwość deklarowano w skali od 1 do 7; 1 – nigdy; 7– zawsze 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 6. Wirtualizacja obsługi klienta w handlu odzieżą i obuwiem  
– perspektywa konsumenta 

Wyszczegól-
nienie Elementy obsługi klienta 

Zna-
czenie – 
średnia* 

Korzy-
stanie – 
średnia** 

Możliwość sprawdzenia w Internecie dostępności 
produktu  5,7 5,2 

Możliwość płacenia za produkty/usługi mobilnie 
przez Internet 5,6 5,2 

Dostępność aplikacji mobilnych 5,4 4,7 
Możliwość składania reklamacji online 5,3 4,3 
Dostępność kuponów dostępnych online/e-mail 5,2 4,6 
Dostawy typu click&collect  5,1 4,6 
Wirtualna wystawa/witryna sklepowa 4,6 3,0 
Aplikacje umożliwiające lokalizację produktu w sklepie 4,6 3,3 
Oferty promocyjne detalisty w Internecie/dostarczane 
emailem/przez aplikację 4,5 3,8 

Wirtualna wystawa/interaktywna witryna sklepowa 4,3 3,0 
Interakcje manekinów przez aplikacje mobilne, wirtu-
alny kreator wyglądu 4,2 2,8 

Skanowanie sylwetki/stopy 3,9 2,2 
Interaktywne billboardy 3,7 2,6 
Wirtualne przymierzalnie 3,4 2,1 
Magiczne/wirtualne lustra 3,3 2,1 

Podstawowe 
elementy  
obsługi 
klienta 

Wirtualni doradcy (chatboty) 3,1 2,5 
Dostępność w Internecie programów lojalnościowych  5,1 4,3 
Możliwość wyrażania opinii na stronach interneto-
wych detalisty/profilach detalisty na portalach spo-
łecznościowych 

4,6 3,6 

Projektowanie zindywidualizowanych ubrań/butów 
przez Internet na życzenie klienta 4,5 2,5 

Konkursy w Internecie  3,8 3,1 
Możliwość udziału w tworzeniu nowych produktów 
przez Internet 3,5 2,5 

Możliwość udziału w badaniach online  3,4 2,5 
Wirtualne kluby  klientów  3,4 2,7 

Budowanie 
relacji  
z klientami  
i ich zaanga-
żowania 

Gry komputerowe/internetowe stworzone przez 
detalistów 3,2 2,6 

Dostarczanie inspiracji modowych, stylizacji 4,7 3,8 Przejaw 
troski detali-
sty o klienta Porady modowe w Internecie 4,5 3,6 

Umieszczanie w Internecie informacji o sposobach 
dzielenia się ubraniami/obuwiem z innymi 3,8 2,7 

Przejaw 
troski detali-
sty o społe-
czeństwo 

Umieszczanie w Internecie informacji o sposobach 
nowego wykorzystania posiadanych ubrań/obuwia 3,8 2,7 

*oceny znaczenia dokonano w skali od 1 do 7, 1 – zdecydowanie nieważne; 7– zdecydowanie ważne 
**częstotliwość deklarowano w skali od 1 do 7, 1 – nigdy; 7– zawsze 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Dla klientów duże znaczenie ma także dostępność w Internecie progra-
mów lojalnościowych, które są często wykorzystywane przez badanych. Poza 
tym cenią sobie możliwość wyrażania swoich opinii w Internecie na temat 
doświadczeń zakupowych związanych z odzieżą i obuwiem, a także projekto-
wania zindywidualizowanych ubrań/butów oraz dostarczanie przez detali-
stów inspiracji i porad modowych. 
 
Zakończenie   
 
Możliwość wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych, In-
ternetu oraz urządzeń mobilnych ma znaczący wpływ zarówno na zachowa-
nia przedsiębiorstw handlu detalicznego, jak i ich klientów. Rozwiązania IT 
i rosnące oczekiwania klientów dotyczące dostępności oferty handlowej przy-
czyniają się do wirtualizacji elementów obsługi klienta na wszystkich jej eta-
pach. Wirtualizacja obsługi klienta w handlu pozwala na realizację różnorod-
nych celów. Oprócz umożliwienia dokonywania transakcji kupna-sprzedaży 
służy budowaniu relacji z klientami oraz sprzyja angażowaniu się klientów 
w działania podejmowane przez przedsiębiorstwa handlowe. Jednak najwięk-
sze znaczenie dla badanych klientów mają wirtualne rozwiązania oferowane 
przez detalistów w zakresie podstawowych elementów obsługi klienta – 
z tych rozwiązań najczęściej korzystają. Mimo że elementy obsługi klienta 
będące przejawem troski detalisty o klienta uważają za ważne, to stosunkowo 
rzadko z nich korzystają. Wirtualizacja rozwiązań służących budowaniu relacji 
z klientami nie ma dla przedstawicieli pokolenia Y szczególnego znaczenia. 
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Wstęp 
 
W dzisiejszych czasach wśród przedsiębiorców panuje powszechne przeko-
nanie, iż tradycyjne narzędzia komunikacji marketingowej, jak radio czy tele-
wizja, nie stanowią już wystarczającego środka przekazu. Co więcej, klasyczne 
metody promocji irytują konsumentów i skupiają się tylko na jednostronnych 
komunikatach, nie dając możliwości nawiązania dialogu z marką, cenionego 
sobie przez współczesnych nabywców.  
 Obecnie technologie internetowe pełniają coraz większą rolę w życiu 
człowieka, a sieć stała się jednym z najważniejszych kanałów komunikacyj-
nych dla przedsiębiorstw. Szczególny przypadek stanowią media społeczno-
ściowe, a zwłaszcza ulokowane w nich wirtualne społeczności marek. Owe 
grupy, oparte na wspólnych wzorcach konsumpcyjnych, pozwalają na aktyw-
ną interakcję pomiędzy użytkownikami a markami, przyczyniając się jedno-
cześnie do zwiększenia zaangażowania w markę swoich członków oraz wzro-
stu ich lojalności wobec danej marki [Hsieh, Wei 2017, ss. 2–9]. 
 Głównym celem poniższego opracowania jest prezentacja popularności 
wirtualnych społeczności marek wśród polskich internautów, z uwzględnie-
niem wpływu czynników demograficznych na przynależność do owych spo-
łeczności. Na potrzeby realizacji założonego celu przeprowadzone zostało 
badanie metodą komunikowania się pośredniego z respondentami za pomo-
cą kwestionariusza ankiety wśród 650 respondentów. Grupa respondentów 
stanowiła grupę reprezentatywną dla społeczności polskich internautów. 
 
Wirtualne społeczności marek w social media 
 
Pojawienie się oraz dynamiczny rozwój mediów społecznościowych, takich jak 
Facebook, Instagram czy Twitter, zrewolucjonizowało rolę, jaką pełni w sieci 
przeciętny internauta. Jedną z charakterystycznych cech social media jest ist-
nienie tzw. user generated content (UGC), czyli treści generowanych i upu-
blicznianych przez końcowych użytkowników stron internetowych, nie sta-
nowiących efektów pracy profesjonalnych twórców [Schivinski, Dąbrowski 
2016, ss. 189–214]. Jako przykład UGC można wymienić m.in. posty tekstowe, 
prywatne zdjęcia czy filmy. Dzięki narzędziom ułatwiającym tworzenie UGC, 
zapewnianym przez tego typu portale, użytkownicy z pasywnych konsumen-
tów przekształcili się w aktywnych twórców treści, mogących swobodnie pu-
blikować i dystrybuować informacje, w tym swoje myśli i opinie w formacie 



Wpływ czynników demograficznych na członkostwo w wirtualnych społecznościach marek 

 159 

tekstowym lub graficznym [Carvalho, Fernandes 2018, ss. 23–37; Yang i in. 
2016, ss. 526–557]. 
 Tematyką podejmowaną przez internautów korzystających z mediów spo-
łecznościowych są także doświadczenia związane z konsumpcją, czyniąc 
z social media ważny ośrodek wymiany informacji dotyczących marek i przed-
siębiorstw. Za pośrednictwem portali użytkownicy prezentują swoje opinie na 
temat konkretnych produktów oraz usług, poszukują porad u bardziej do-
świadczonych konsumentów, a także manifestują swoje przywiązanie do ma-
rek. Jeden z najważniejszych ośrodków tego typu działalności stanowią wirtu-
alne społeczności marek, gromadzące się wokół nich grupy, których członko-
wie wchodzą w interakcje zarówno z owymi markami, jak i z innymi członkami 
[Woisetschläger, Hartleb, Blut 2008, ss. 237–256]. 
 Źródeł zjawiska tworzenia się wirtualnych społeczności marek można do-
szukiwać się w teorii powrotu do idei komunitaryzmu, obserwowanego wśród 
członków postmodernistycznych społeczeństw [Rakšnys, Guogis, Minkevičius 
2015, ss. 333–353]. Pod koniec XX w. proces stopniowego odrzucenia indywi-
dualizmu i ponownego łączenia się jednostek w tzw. neoplemiona opisał  
M. Maffesoli [1996]. Według niego podstawę spajającą tego typu grupy sta-
nowią zazwyczaj quasi-archaiczne wartości, jak np. patriotyzm lokalny czy 
narcyzm grupowy. Funkcję czynnika łączącego współczesne plemiona mogą 
spełniać także wzorce konsumpcyjne, wśród nich także korzystanie z produk-
tów tej samej marki. 
 W oparciu o opisany przez Maffesoliego [1996] konstrukt plemienia, wy-
pracowana została nowa teoria marketingowa, czyli tzw. tribal marketing2, 
którego główny cel stanowi tworzenie i wspieranie grup konsumenckich, 
opierających się na wspólnym zainteresowaniu konkretną marką [Grębosz, 
Siuda, Szymański 2016, ss. 17–32]. Należy zwrócić uwagę, iż takie grupy najła-
twiej zgromadzić wokół marek powszechnie kojarzonych z pewną pasją lub 
światopoglądem [Cova, Cova 2002, ss. 595–620]. Przykładem może być bar-
dzo silna społeczność marki motocykli Harley-Davidson, utożsamianej z wol-
nością i przygodą. Działania marketingu plemiennego skupiają się przede 
wszystkim na eksponowaniu cech symbolicznych marki, związanych z emo-
cjami, które skuteczniej przyczyniają się do budowania poczucia wspólnoty 
wśród członków grupy, niż wartości użytkowe produktu. 
 W efekcie takiej aktywności marketerów tworzą się społeczności marek, 
niejednokrotnie zbudowane na kształt specyficznej subkultury, posiadającej 

                                                            
2 W języku polskim stosowane jest zamiennie określenie „marketing plemienny”. 
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własny system wartości, rytuały, charakteryzującej się odrębnym słownic-
twem, mitami oraz zhierarchizowaną strukturą [Cova, Pace 2006, ss. 1087–
1105]. Podstawę funkcjonowania owych społeczności stanowią przeżycia 
konsumentów związane z marką oraz ich doświadczenia, nabyte poprzez 
członkostwo w grupie. W przeciwieństwie do starszych koncepcji marketin-
gowych, to już nie sama marka, a konsument znajduje się w centrum modelu, 
na którym opiera się działanie brand communities [McAlexander, Schouten, 
Koenig 2002, ss. 38–54]. 
 Obecnie tribal marketing znajduje najszersze zastosowanie w przypadku 
budowania i wspomagania społeczności ulokowanych w Internecie, zwłaszcza 
w mediach społecznościowych, czyli tzw. wirtualnych społeczności marek. 
Miejscem działania owych grup są najczęściej tzw. fanpage’e, czyli publicznie 
dostępne strony będące integralnymi częściami portali społecznościowych, 
pozwalające internautom na aktywną interakcję z marketerami oraz innymi 
użytkownikami [McCorkindale 2010, ss. 1–13]. Fanpage’e, w zależności od 
portalu, oferują różnorodne możliwości publikacji treści tekstowych i graficz-
nych, m.in. zamieszczania postów, komentarzy i recenzji czy też korzystania 
z przycisków reakcji (np. „lubię to” na Facebooku). Dzięki temu media spo-
łecznościowe zapewniają marketerom szanse na zbudowanie z fanami marki 
pełniejszej relacji niż było to dotychczas możliwe [Tsimonis, Dimitriadis, Omar 
2018]. Warto podkreślić, iż duży stopień interaktywności i zaangażowania 
przedstawicieli marki w dialog pozytywnie wpływają na wybory konsumenc-
kie członków tych grup [Zhu, Zhu, Hua 2019, ss. 2719–2728]. 
 Wirtualne brand communities przynoszą szereg korzyści zarówno konsu-
mentom, jak i właścicielom przedsiębiorstw. Członkowie, poprzez uczestnic-
two w społeczności, zyskują szeroki dostęp do informacji na temat marki, za-
równo pochodzących ze źródeł kontrolowanych przez przedsiębiorstwa, jak 
i od niezależnych użytkowników. Z kolei dla przedsiębiorców wirtualne grupy 
stanowią swoistą bazę danych o konsumentach i ich potrzebach [Buenaño 
i in. 2015, ss. 3–19]. Dodatkowo liczne badania wykazały, iż uczestnictwo 
w społecznościach marek wywiera pozytywny wpływ na decyzje zakupowe, 
lojalność wobec marki oraz chęć współtworzenia jej wartości [m.in. Kamboj 
i in. 2018, ss. 169–185; Liu, Lopez 2016, ss. 1–13]. 
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Przynależność do wirtualnych społeczności marek – wyniki 
badań empirycznych 
 
Głównym celem przeprowadzonego badania była identyfikacja stopnia popu-
larności wirtualnych społeczności marek wśród polskich internautów,  
z uwzględnieniem wpływu czynników demograficznych na przynależność do 
brand communities. Badanie wykonano przy użyciu metody komunikowania 
się pośredniego z respondentami za pomocą kwestionariusza ankiety wśród 
650 respondentów, wykorzystując technikę ankiety internetowej. Grupa bada-
nych stanowiła grupę reprezentatywną dla społeczności polskich internautów.  
 Uzyskane wyniki wskazują, iż pomimo wszechobecności mediów społecz-
nościowych, ulokowane w nich wirtualne społeczności marek nie zdobyły 
jeszcze powszechnej popularności. Przynależność do co najmniej jednej spo-
łeczności marki działającej w social media potwierdziło tylko 42,6% spośród 
ankietowanych (wykres 1). Fanpage’e związane z markami zdecydowanie 
największym zainteresowaniem cieszą się wśród użytkowników sieci należą-
cych do młodszych grup wiekowych. W przedziale obejmującym badanych 
w wieku od 18 do 24 lat uczestnictwo w przynajmniej jednej wirtualnej brand 
community deklaruje ¾ internautów, a w grupie wiekowej 25–34 lata wynik 
ten wyniósł 61,6%.  
 
Wykres 1. Ilość osób deklarujących dołączenie do przynajmniej jednej wirtualnej  
społeczności marki według grup wiekowych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych. 
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 Osoby ze starszych grup wiekowych wykazują znacznie mniejsze zaintere-
sowanie fanpage’ami marek. W przedziale wiekowym 35–44 lata przynależ-
ność do wirtualnych społeczności marek potwierdza niecałe 2/5 responden-
tów. Wyniki w trzech najstarszych grupach są jeszcze niższe i dość podobne 
do siebie. Wskazania dla przedziałów 45–54 oraz 55–64 są prawie identyczne 
i wynoszą odpowiednio 16% i 16,5%, natomiast spośród najstarszych respon-
dentów, w wieku 65 lat lub starszych, jedynie 11,9% zadeklarowało, iż przyłą-
czyło się do co najmniej jednej wirtualnej brand community. Uzyskane rezulta-
ty wskazują zatem, iż fanpage’e mogą stanowić dla marketerów użyteczny 
kanał komunikacyjny, służący do kontaktu z młodszymi internautami, nato-
miast niekoniecznie sprawdzą się w porozumiewaniu się z osobami ze śred-
nich i starszych grup wiekowych. 
 Porównano także wskazania dla poszczególnych płci. Analiza ta wykazała, 
iż wyniki uzyskane w grupach kobiet i mężczyzn są podobne – odpowiednio 
43,2% i 42,1%. W poszczególnych przedziałach wiekowych zaobserwować 
można zarówno sytuacje analogiczne, jak przypadki występowania bardziej 
wyraźnych dysproporcji. Najmniejsza różnica pojawiła się w grupie najmłod-
szych internautów i wyniosła 3 pp., natomiast w grupie obejmującej bada-
nych w wieku 25–34 lata różnica ta osiągnęła 10 pp. (66,7% kobiet i 56,7% 
mężczyzn należących do wirtualnych społeczności marek). 
Jako kolejny etap analizy popularności uczestnictwa w wirtualnych społecz-
nościach marek, autorka zbadała istnienie ewentualnych zależności pomiędzy 
przynależnością do brand communities a cechami demograficznymi respon-
dentów, wykorzystując metodę testu niezależności chi2. W tym miejscu należy 
podkreślić, iż aby uzyskać bardziej wiarygodne wyniki, obliczenia zostały wy-
konane dla zawężonej grupy respondentów składającej się z  402 osób dekla-
rujących udział w przynajmniej jednej dowolnej wirtualnej społeczności, nie-
koniecznie związanej z markami. 
 Pierwszą rozważaną cechą demograficzną była płeć badanych. W tym 
przypadku zaobserwowana różnica nie jest znaczna – pośród osób uczestni-
czących w brand communities 51,3% stanowią kobiety. Nie zaobserwowano 
istnienia statystycznie istotnej zależności pomiędzy tymi cechami badanych 
(p > 0,05) (tab. 1). 
 Kolejnym badanym elementem było istnienie związku pomiędzy członko-
stwem w wirtualnych społecznościach marek a wiekiem ankietowanych. Po-
śród respondentów deklarujących przynależność do co najmniej jednej brand 
community aż 39,3% stanowią użytkownicy z przedziału obejmującego osoby 
w wieku  25–34 lata, znaczny jest też udział w badanych grupach najmłod-
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szych respondentów (osoby z grupy 18–24 lata stanowią 26,7% wszystkich 
członków społeczności marek) oraz tych w wieku od 35 do 44 lat (21,7%). 
 

Tabela 1. Zależność przynależności do wirtualnych społeczności marek od płci badanych 
 

Przynależność do wirtualnych społeczności marek 

tak nie Płeć 

n % n % 

Razem 

kobieta 142 51,3 65 52,0 207 

mężczyzna 135 48,7 60 48,0 195 

Razem 277 100,0 125 100,0 402 

chi2 = 0,019; p = 0,891 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych. 

 
 Zdecydowanie rzadziej do wirtualnych brand communities dołączają osoby 
w średnim i starszym wieku. Użytkownicy z trzech najstarszych grup łącznie 
stanowią zaledwie 12,3% wszystkich członków wirtualnych społeczności ma-
rek. Wykorzystując metodę testu niezależności chi2 można potwierdzić istnie-
nie silnej, statystycznie istotnej zależności pomiędzy wiekiem respondentów 
a ich przynależnością do działających w mediach społecznościowych brand 
communities (p < 0,05) (tab. 2). 
 
Tabela 2. Zależność przynależności do wirtualnych społeczności marek od wieku badanych 
 

Przynależność do wirtualnych społeczności marek 

tak nie 
Wiek 

(lata) 
N % n % 

Razem 

18–24 74 26,7 12 9,6 97 

25–34 109 39,3 41 32,8 176 

35–44 60 21,7 31 24,8 153 

45–54 16 5,8 21 16,8 91 

55–64 13 4,7 14 11,2 75 

65 i więcej 5 1,8 6 4,8 34 

Razem 277 100,0 125 100,0 402 

chi2 = 32,784; p = 0,0000 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych. 
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 Następną cechą demograficzną, badaną przez autorkę, jest wykształcenie 
respondentów. Uzyskane wyniki wskazały, że wirtualne grupy konsumenckie 
są znacznie mniej popularne wśród osób z wykształceniem podstawowym 
(tylko 46,7% respondentów deklarujących przynależność do dowolnych spo-
łeczności dołączyło do przynajmniej jednej brand community). Nie istnieje 
jednak istotna statystycznie zależność pomiędzy stopniem wykształcenia 
a przynależnością do wirtualnych społeczności marek (p > 0,05) (tab. 3).  
 
Tabela 3. Zależność przynależności do wirtualnych społeczności marek od wykształcenia 
badanych 

Wykształcenie 

podstawowe średnie wyższe 

Przynależność 
do wirtual-
nych społecz-
ności marek n % n % n % 

Razem 

tak 7 46,7 84 70,6 186 69,4 277 

nie 8 53,3 35 29,4 82 30,6 125 

Razem 15 100,0 119 100,0 268 100,0 402 

chi2 = 3,651; p = 0,161 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych. 

 

 Badania udowodniły natomiast istnienie statystycznie istotnej, silnej zależ-
ności pomiędzy przynależnością do wirtualnych społeczności marek a miej-
scem zamieszkania respondentów (p<0,05) (tab. 4). Najmniej członków brand 
communities zaobserwowano pośród mieszkańców wsi (54,5% wszystkich 
członków dowolnych społeczności). Nieco wyższy wyniki zarejestrowano 
wśród mieszkańców małych miast (58,3%), natomiast zdecydowanie więcej 
członków wirtualnych społeczności marek zanotowano wśród respondentów 
zamieszkałych w miastach średnich (73,9%) oraz największych (78,1%). 
 
Podsumowanie 
 
W erze wszechobecności Internetu oraz wielkiej popularności mediów spo-
łecznościowych, przedsiębiorstwa nie mogą sobie pozwolić na pominięcie 
w strategiach marketingowych wirtualnych kanałów komunikacyjnych. Umie-
jętne wspieranie tworzących się wokół marek społeczności, oparte na aktyw-
nym dialogu z fanami, pozwala na osiągnięcie rozmaitych korzyści, m.in. 
zwiększenia zaangażowania w markę oraz wzrostu lojalności wśród członków 
grup. 
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Tabela 4. Zależność przynależności do wirtualnych społeczności marek od miejsca  
zamieszkania badanych 

Miejsce zamieszkania 

miasto  

> 500 tys. 

miasto  

250–500 tys. 

Miasto 

 < 250 tys. 
wieś 

Przynależność 
do wirtual-
nych społecz-
ności marek 

n % n % n % n % 

Razem 

tak 164 78,1 17 73,9 60 58,3 36 54,5 227 

nie 46 21,9 6 26,1 43 41,7 30 45,5 125 

Razem 210 100,0 23 100,0 103 100,0 66 100,0 402 

chi2 = 20,354; p = 0,0002 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych. 

 

 Przeprowadzone przez autorkę badanie wykazało, iż wirtualne brand 
communities, pomimo bardzo dużego zainteresowania portalami społeczno-
ściowymi, nie zyskały powszechnej popularności, zwłaszcza wśród osób po-
wyżej 45 roku życia – przynależność do co najmniej jednej wirtualnej społecz-
ności marki deklaruje 42,6% spośród wszystkich badanych. Nie należy jednak 
zapominać, iż użytkownicy social media stykają się z treściami z fanpage’y 
nawet do nich nie należąc (np. widząc aktywność osób ze swoich list kontak-
tów), zatem liczba internautów odbierających zamieszczane tam komunikaty 
marketingowe może być znacznie większa. 
 Autorka zbadała związek czynników demograficznych z przynależnością 
do wirtualnych społeczności marek. Test niezależności chi2 wskazał, iż staty-
stycznie istotny wpływ na dołączanie do takich grup ma jedynie wiek i miejsce 
zamieszkania internautów. Na członkostwo nie wpływa natomiast ani płeć, ani 
stopień wykształcenia użytkowników. 
 Można zatem stwierdzić, iż fanpage’e są kanałem docierającym głównie do 
ludzi młodych, zamieszkałych w większych ośrodkach miejskich. Nie należy 
jednak planować działań marketingowych w social media z pominięciem po-
zostałych grup internautów – z uwagi na nieliniowe rozchodzenie się treści na 
portalach, komunikaty zamieszczane na fanpage’ach docierają także do in-
nych osób, niebędących częścią społeczności. Zadaniem marketerów powin-
no być zatem komponowanie treści w taki sposób, by były one atrakcyjne dla 
jak najszerszej grupy konsumentów. 
 Badania wykonane przez autorkę posiadają pewne ograniczenia. Głównym 
z nich jest fakt, iż kwestionariusz ankiety wypełniły jedynie osoby pochodzące 
z Polski. Ciekawym rozwinięciem przedstawionego badania mogłoby być 
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przeprowadzenie go także w innych krajach i porównanie wyników. Inną 
opcją rozszerzenia wiedzy byłoby zbadanie powodów, dla których jedni inter-
nauci decydują się na dołączanie do wirtualnych brand communities, a inni 
wolą do takich grup nie przynależeć. 
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Psychosocial Context of Building a Personal Brand  
in Social Media 
 

 
Abstract: Building a personal brand in the real world takes place predominantly spontaneously 
through natural behaviours that meet the needs of the situation. In social media, it is 
a deliberate process. However, brand communication in virtual space is a difficult task, full of 
traps. Therefore, the evaluation of the effectiveness of this process gives a paradoxically 
opposite result – where it is (or should be) subject to systematic control, its result often turns 
out to be less favourable than when it runs spontaneously. 
The aim of the article is to show the psychosocial aspects of building a personal brand in social 
media, with particular emphasis on the nuances of creating a psychological self-portrait and 
the laws of crowd psychology. 
Analysis of the problem in the psychosocial context reveals that the causes of this state of 
affairs are the adaptation of behaviours to the standards in the virtual community and the lack 
of sufficient self-knowledge and the ability to constructive self-criticism that would allow for 
auditing of content published on social media. 
Key words: personal brand, brand, social media, crowd psychology, psychological self-portrait, 
Schulz von Thun model. 
 
Introduction 
 
In one of his books, Ph. Kotler, defining the brand, wrote: “everything is 
a brand (...), you – yes you!” [Kotler 2011, p. 8]. It is difficult to disagree with 
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this. Everyone as a result of their actions generates some value which is 
estimated by others based on associations gained in the course of 
experiencing this brand; with the proviso that it was once referred to as 
opinion or reputation. Nowadays, the marketing term reserved for a product 
or company has been transferred onto an individual (employee) and the 
activities he or she undertakes, which is seen as a way to achieve professional 
success. A personal brand is a set of symbols, such as name and surname, 
pseudonym, or characteristic features of the appearance, which are the carrier 
of information about the set of competencies available to the given individual 
- knowledge, skills, experience, and career progression. It is a determinant of 
human capital and values on the labour market. 
 An important role in the development of the new issue, i.e. personal brand, 
has been played by the Internet, including social media, which in the virtual 
space gather many users who create networks, at the same time trying to 
stand out in the global crowd, gain observers and potential clients. A personal 
brand is a tool serving this purpose. However, it does not have, unlike 
a product or company brand, a strong methodological foundation. In 
addition, an important differentiating feature is the object of branding – the 
human being with all the complexity of its functioning. The adoption of 
a psychological context to the analysis of the process of building a personal 
brand in social media allows for highlighting issues seemingly obvious, but in 
practice difficult to apply, because they relate to unconscious behaviour. The 
aim of the article is to show the psychosocial aspects of building a personal 
brand in social media, with particular emphasis on the nuances of creating 
a psychological self-portrait and the laws of crowd psychology. A broad 
analytical perspective was adopted for its implementation, which allows for 
distinguishing the main errors that elude the mind in the case of selective 
focus only on the correctness of the factual aspect of the given message (post, 
entry), and each is multifaceted, revealing the aspect of self-presentation, 
relation or appeal according to the Schulz von Thun model [1981]. 
 
The specifics of the personal brand 
 
The brand is based on associations, memories, impressions remembered from 
direct or indirect contact with the subject of the brand [Kotler, Keller 2015, 
p. 266]. They are evoked by symbolic elements such as name or logo and 
functional elements, for example, durability, reliability, etc. Brand building is  
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a kind of psychological procedure referring to the phenomenon of cognitive 
simplification – limiting the amount of information necessary for processing, 
and using schemes of thought for this purpose. One of them is the brand. 
 A personal brand is simply an opinion that presents the characteristics of 
a person identified by others on the basis of associations with personal data 
and/or appearance [Montoya, Vandehey 2008, p. 4]. Using the brand's term in 
reference to a human means that a certain conceptual scope is transferred 
from the area of marketing, but the differences in the object of associations 
and its specificity have far-reaching consequences. And so, the brand is a tool 
for competing, a way to stand out. Similarly to the image, it is a resultant of 
planned activities undertaken in order to remember specific impressions, 
memories, and individual decoding by the recipient which is conditioned by 
his perception [Labrecque, Markos, Milne 2011, p. 48]. In addition to this 
significant similarity, a number of key differences can be distinguished 
resulting from the fact that the brand of a product/company is a consequence 
of a business concept, a purposefully undertaken venture, whereas a personal 
brand is a consequence of the complexity of human existence. The first is 
subject to the control of specialists, the second – can be managed only for 
a small group of people and to a limited extent. For a product/company it  
is a superior goal, for a man it should be the result of his philosophy of life 
expressed by realized values and possessed competences (personal 
characteristics, knowledge, skills, attitudes and experience) [Dvorak 2013, p. 
20]. During its creation, the most important is self-awareness, understanding 
of one's self, skilful definition of life goals. Thanks to that, a coherent 
personality of a man is shown who, by his behavior, confirms what is 
important to him. However, the complexity of the human psyche means that 
the creation of a personal brand escapes the control of marketing principles, 
implying numerous problems that can be seen by adopting the psychosocial 
perspective of critical evaluation. 
 
In the virtual crowd 
 
The personal brand includes, among other things, the remembered 
behaviours of a given individual and the impressions associated with them, as 
well as the content of messages about the person (recommendations, 
references, and rumours). Therefore, the tool for building a personal brand is 
the process of transferring information gained through observation of what 
the person has at his disposal and what values and goals he manifests. Before 
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the web 2.0 era, this process had a different character; people spoke rather 
about others, not about themselves. Those who succumbed to megalomania 
were in the minority. The dynamic development of social networks of local 
and global outreach led not only to search for friends but it also evoked the 
need to distinguish oneself among other users by publishing posts of content 
which more or less directly described the life of a given person. The huge 
popularity of this form of communication caused social media to become an 
important platform for professional life, an important tool for building 
a personal brand through self-narrative, in line with the popular maxim today: 
stand out or die. Today no one is waiting until he is found; he wants to stand 
out by himself [Peters 1997]. The comparison of this state of affairs to the 
opening of a Pandora's Box does not seem to be a huge exaggeration. The 
unlimited possibility of speaking has sometimes brutally highlighted 
numerous social and psychological problems. 
 Not only the so-called Millennials, but also their parents and grandparents 
soaked in the atmosphere of virtual life and they moved part of their 
existence into its area, adapting to the values, norms and behaviour patterns 
prevailing there. The specific virtual society thus influenced the system of 
values of its participants, the ways of their valuation, views, and lifestyle. 
Internet communication gave freedom of speech, free expression of opinions 
[Labrecque, Markos, Milne 2011, p. 38], and did not enforce the need to 
maintain an appropriate substantive level. This is justified by the laws that 
govern the psychological crowd [Le Bon 2013, pp. 15–16], which reduces the 
quality of the message to the dominant level. A large community is naturally 
characterized by diversity and the need to adapt to the majority, so as to 
remain legible. Therefore, even outstanding individuals modify, shorten and 
simplify the message in order to attract and retain the attention of recipients. 
Social media do not encourage users to reveal deep reflections, ponder over 
important problems, but to formulate guidebook content, communicate 
through images. This reflects the mechanism of the influence of the social 
environment, inter alia on the character of self-presentation – light, bold, 
humorous – based on the strategy of ingratiation. 
 Among the most popular portals invariably remain Facebook, Instagram 
and YouTube, while the latter is limited only to audio-visual materials. The 
other two top media, unlike other profiled ones, such as Twitter or LinkedIn, 
are the platform for dealing with all topics, with the exception of those 
excluded by the law. Thus, when running a so-called professional profile, you 
can publish anything to just mark your presence [Miller 2008, p. 394].  
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Frequency often dominates the content. It is common to use slogans and to 
duplicate popular quotes. It is less likely to observe attempts to accentuate a 
problem but without the ability to present a deeper reflection. This is the 
effect not only of the mentioned above understatement of the substantive 
level by the crowd, but it also results from another of its characteristics, which 
is contagiousness [Le Bon 2013, pp. 22–23]. For when there is a stimulus in the 
form of a “catching” post, the temptation is to share it, and consequently to 
disseminate the same content as others. The contagiousness is the enemy of 
originality, it favours the adaptation to the public, and thus it is an obstacle to 
building a distinctive personal brand. The brand should give a promise of 
quality [Montoya, Vandehey 2008, p. 5], arousing the interest of the recipient 
and the desire to identify with it. In the case of a personal brand built in social 
media, it is usually a promise of duplication or a self-promotion story 
displaying smaller or larger achievements. In this case, a need for recognition 
comes to a fore, which is one of the leading needs in the life of a modern 
human who constantly seeks his reflection in the eyes of others and wants to 
impress them [Bieńkowska 2018, p. 332]. The contemporary tendency to build 
a personal brand is based on the idealization strategy, positive speaking 
[Wilcox, Stephen 2013, p. 91], in particular in reference to professional life. 
And yet everybody's life consists of a series of problems and failures and the 
point is not to complain about them but to talk about these experiences in 
a constructive manner. However, manifesting achievements is of great value 
[Lair, Sullivan, Cheley 2005, pp. 319–320]. And in this aspect, the profile data 
on LinkedIn is the leader; besides, there is a frenzy of publishing, giving 
recommendations and confirming skills on LinkedIn. 
 
Profile – my psychological self-portrait 
 
Turning to the psychological aspect of building a personal brand in social 
media, the reference to the original product brand can be taken as a starting 
point to indicate problems in this area. The important difference between 
them is that the product brand is subject to a methodical assessment 
according to specific criteria, which may be: differentiation and vitality, 
relevance, esteem and knowledge according to the BRANDASSET Valuator 
model [Kotler, Keller 2015, pp. 267–268]. A regular audit of the brand should 
be carried out for this purpose, which indicates its strengths and weaknesses. 
Unfortunately, this mechanism cannot be applied effectively to the personal 
brand, because in this case, the object of branding is unstable, dynamic, 
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inconsistent and moody. A man is a living organism incapable of full control 
over his own actions because of the emotions that drive him. On the other 
hand, the recipient expects consistency and explicitness, and every deviation 
from the rule is noticed and often criticized. Only a few people who build 
a personal brand in social media do it under the supervision of a specialist and 
according to the developed strategy. The vast majority implements this 
process intuitively. Although a specific audit takes place daily by 
commentators, this process is uncontrolled and unreliable. Comments are 
emotionally expressed and emotionally received. It is a kind of marketing of 
emotions, and playing on emotions is a difficult art. In the case of building 
a personal brand, it can become a double-edged weapon, when a person 
wants to share certain emotions but creates the reception opposite of the 
intended. While emotions towards the product are subjected to distanced 
valuation, emotions towards the human – are not. On the other hand, it is 
difficult to achieve an independent assessment of one's own person, which 
involves the ability to maintain a large distance to oneself, constructive self-
criticism and criticism of others. Thus, the basis for the assessment is, inter 
alia, the reactions and statements of the observers; however, they are 
burdened with errors of perception resulting from the human's natural 
pursuit of simplification and affective behaviour. However, they result in 
increased sensitivity to the sender's own self [Szewczuk 1975, p. 323]. 
 Creating a personal brand is based on the projection of oneself, an attempt 
to express an image of oneself [Banet-Weiser 2012, p. 61]. Presenting himself, 
a person often manipulates both the content and form of expression so as to 
create an image that responds to the expectations of the surroundings. 
Sometimes it is an idealized picture [Lair, Sullivan, Cheley 2005, pp. 322–323]; 
at other times it is an attempt to draw attention by exposing weaknesses. 
Therefore, the strength of the personal brand depends on internal maturity, 
the ability to critical self-assessment, which characterises only a narrow group 
of people. Thanks to it, a balanced assessment of the self-presentation and 
the awareness of the disclosed deficits are possible. Most, however, have 
numerous shortcomings in this regard. Authenticity is difficult to achieve 
because it means self-acceptance, with all defects and deficits. A banal 
example is the profile pictures – carefully chosen shots, on which the 
appearance is the most advantageous. This is governed by the inverse 
relationship between self-acceptance and recognition of one's own 
achievements and the need to communicate them and between the degrees  
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of difficulty in achieving a goal. The more distressing deficiencies in some 
area, the more prominent manifestation of well-being in another aspect is 
made, and the more distant the goal is, the more joy must be exposed. 
Although it is a natural reflex, there is a recipient on the other side who 
expects modesty and distance, because then, he values the brand higher. 
Contemporary exhibitionism has evolved and has become a social norm 
abolishing the existing rules excluding, for example, talks about money. 
Though they seem archaic, they have prevented the materialist approach to 
life being expounded. Limits are therefore necessary. 
 The process of building a personal brand also reveals a certain paradox, 
which consists in the fact that man wants to consciously influence others, but 
he is not fully aware of the reasons for his emotional states and his behaviour, 
has an unregulated attitude to himself and others, through which 
involuntarily reveals his problems and deficits. When publishing certain 
content, the selectivity of the attention of the sender of the message is so 
narrow that he does not assume the recipient's ability to multi-context 
reception and to read the hidden message. In addition, most people do not 
have thorough self-knowledge due to the lack of deeper self-reflection. Then 
the subconsciousness leads to the formulation of messages revealing private 
problems. Often mistakes of self-knowledge are much greater than errors of 
general or specialist knowledge. In addition, there is a problem with self-
esteem. In a world where there is a strong pressure to achieve, the dictates of 
lifestyle and appearance [Twenge, Campbell 2010, p. 93], it is difficult to 
accept own imperfections. As a result, the content is published to reduce 
dissonance, but the recipient still sees it. 
 
Conclusions 
 
F. Schulz von Thun is the author of a multi-level communication model 
[Reichwald, Wigand 2008, p. 81]. With its help, he indicates that the sender 
not only communicates the material aspect but also gives information about 
how he wants to be perceived (the aspect of self-presentation), what relations 
he wants to establish with the recipient (the aspect of the relationship) and 
what response he expects (the aspect of the appeal). Based on this model, the 
above-mentioned content on the psychosocial context of building a personal 
brand in social media can be organized, as shown in the table below. 
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Table 1. Communication of personal brand in social media – summary 

expected real Self-presentation 
high competences, 
eloquence, 
uniqueness, 
distance, 
sense of humor, 
freedom 

self-assertion, 
copying 
exhibitionism 

instrumental Relation 
passive: 
observation,  
likes, 
comments 

active: 
recommendations, 
cooperation 

Appeal  pay attention to me, 
like me, 
appreciate my achievements 

Source: own work. 

 
 By coming to the interpretation of this synthetic summary one can notice 
that one of the keywords of modernity is “prestige”. According to K. Horney 
[2013, pp. 162–163], the pursuit of prestige and the state of possession in 
cultures of so-called civilized countries is caused by frustration of the basic 
human need – safety and is an antidote to helplessness and inaction, because 
the maxim: “to stand still is to move backwards” arouses neurotic fear of “falling 
out of circulation”. Thus, under the message strongly emphasizing own 
attributes, rich relationships with others, there is an appeal: notice me, 
otherwise, I will die. The language of the narrative is culturally determined by 
the crowd's psychology and urges to sign into the current trends both in the 
content of the message as well as in its form. One of them is building a person's 
own myth, a kind of superhero [Khamis, Ang, Welling 2016, p. 11] who faces the 
surrounding reality and expects applause for all actions (in accordance with the 
basic assumptions of behavioural psychology), as well as the self-fulfilment 
myth – persistent proving of finding the meaning and joy of life in work. So, the 
social media in the assumptions are to serve as a tool for building a network of 
contacts, cooperation ties, but the other side of the coin shows that they serve 
as an enchanted mirror known from the fairy tale about Sleeping Beauty. 
Insertion of the post is often aimed at the task of magical, seemingly 
camouflaged questions and waiting for a satisfying answer. It is an expression 
of a narcissistic attitude [Twenge, Campbell 2010, p. 4], but self-love stands in 
opposition to the self-acceptance underlying the positive image. 
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 Analysis of the problem prompts to ask a summarising question: what can 
be done in this situation? Unfortunately, the possibilities of manoeuvre are 
limited, because many social phenomena have the character of a snowball, 
which can be stopped only by a significant obstacle. Self-criticism and self-
correction skills are becoming weakened rather than reinforced. The 
contemporary man living in a situation of broadly understood excess (people, 
information, possession) is subjected to deepening alienation because the 
established relationships are transactional (not emotional) [Khamis, Ang, 
Welling 2016, p. 11]. Existence takes the form of loneliness in the crowd 
[Reicher 2001, p. 195], saturation, overwhelming. And the social norm is 
a success understood as impressive achievements and the associated sense of 
uniqueness [Buffardi, Campbell 2008, p. 1304]. 
 
Summing up 
 
The aim of the article was to formulate conclusions stemming from the 
observation of activities undertaken in social media by people seeking to 
stand out, to be remembered by other users, people who are not aware of 
psychosocial processes that govern the decisions they make in this respect. As 
a result, they show the norms of behaviour characteristic to the psychological 
crowd in the social perspective. On the level of individual assessment, one can 
see the basic difficulties in self-presentation and skilful running of the profile. 
 Therefore, the problem of creating a brand in social media is social 
behaviour motivated by the need to adapt to existing standards. The virtual 
environment makes people express themselves evocatively and shed the 
“corset”. Unfortunately, the freedom of manners as shown by history has no 
positive effects, because man naturally expects other people to respect 
boundaries, but he willingly transcends them himself in the sense of internal 
strength. In addition, pseudo-freedom removes the need for self-control 
[Wilcox, Stephen 2013, p. 101], which is necessary in every action. If the 
personal brand is expected to be efficient and effective, it should be 
subjected to a systematic audit based on a thorough knowledge of the 
process, but without self-knowledge and self-criticism, it is not possible. Then 
all deficits [Mehdizadeh 2010, p. 363] and susceptibility to stimuli generated 
by the crowd make efforts anti-effective. Therefore, in the individual 
approach, especially to self-building of a personal brand in social media, it  
is important to know the basic psychological determinants of the 
communication process. 
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Wprowadzenie 
 
Obecny etap rozwoju gospodarczego charakteryzuje się wysokim natężeniem 
rywalizacji rynkowej. Łatwość przepływu kapitału, zasobów ludzkich i know-
how (w tym pomysłów biznesowych), rosnące oczekiwania po stronie klien-
tów i inne zmiany w zachowaniach nabywczych oraz rozwój nowych techno-
logii (informatycznych, transportowych, biochemicznych itd.) kreują impera-
tyw konkurencyjnego prowadzenia biznesu dla właściwe każdego sektora 
gospodarki. Przedsiębiorstwa wykorzystują różnorodne instrumenty konku-
rowania, aby przetrwać i się rozwijać. Dla wielu branż ciągła presja konkuren-
cyjna oznacza wyłonienie się liderów, którzy z czasem przejmują większość 
udziałów rynkowych, co z kolei prowadzi do dalszego zaostrzania się walki 
konkurencyjnej. 
 Handel elektroniczny jest, co do zasady, rynkiem bardzo konkurencyjnym. 
Niektórzy autorzy wręcz dopatrują się w wirtualnym rynku spełnienia kryte-
riów mikroekonomicznego rynku doskonałego [Hackl, Kummer, Winter-Ebmer 
2014, s. 13]. Przejrzystość cenowa, przekreślenie asymetrii informacji, łatwość 
wejścia na rynek i wyjścia skłaniałyby do takiego poglądu. Z drugiej jednak 
strony praktyka pokazuje, że w wielu segmentach e-handlu następuje kon-
centracja działalności w rękach nielicznych firm i nie ma mowy o rozproszonej 
konkurencji wielu niewielkich podmiotów. Dominacja kilku, a w skrajnym 
przypadku jednego przedsiębiorstwa, prowadzi do zaostrzenia konkurencji 
i wypychania mniejszych podmiotów z rynku. Powstaje więc pytanie: jak nie-
wielkie sklepy internetowe powinny prowadzić swoją działalność, aby móc 
dalej funkcjonować na rynku. Pytanie to ma zarówno charakter teoretyczny 
(poznawczy), jak i praktyczny (przedsiębiorczy). Jak wskazują bowiem staty-
styki, w 2018 roku powstały 6863 sklepy internetowe, jednak w tym samym 
okresie działalność zakończyły 5062 sklepy [Mazurkiewicz 2019]. Większość 
małych i średnich sklepów internetowych upada w ciągu kliku lat po założe-
niu, mimo że utrzymuje się dodatnie tempo wzrostu obrotów e-commerce 
[Sikorski 2019, s. 42]. Wskazuje to na rosnącą skalę koncentracji sprzedaży 
internetowej i problem ze znalezieniem miejsca na rynku przez niewielkie 
sklepy internetowe. 
 Celem artykułu jest identyfikacja i ocena przydatności metod i instrumen-
tów konkurowania stosowanych przez sklep internetowy funkcjonujący 
w segmencie o dużej koncentracji rynkowej. 
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Charakterystyka handlu internetowego w Polsce 
 
Handel internetowy oznacza dokonywanie zakupu dóbr i usług za pośrednic-
twem technologii teleinformatycznych [Turban i in. 2015, s. 7]. Zastosowanie 
Internetu do celów transakcyjnych wynika ze zmiany zachowań nabywczych 
I przenoszenia się określonej części zakupów do przestrzeni wirtualnej. Szacu-
je się, że detaliczny handel internetowy odpowiadał w 2018 roku za 7,1% 
handlu detalicznego w Polsce [Mazurkiewicz 2019]. Wynikało to z dopasowa-
nia do potrzeb konsumenta pod względem wygody (czasu i miejsca dostawy), 
szerokości asortymentu i możliwości wyboru, atrakcyjnych cen, łatwości po-
równania oferty i szerokiej informacji o produkcie. Jeżeli do tego obrazu do-
damy, że w wiek produkcyjny wkraczają kolejne pokolenia, które nie wyobra-
żają sobie życia bez dostępu do Internetu, nie będzie dziwił fakt, że skala za-
kupów dokonywanych w przestrzeni wirtualnej cały czas rośnie [Moroz 2017, 
s. 195]. W tabeli 1 zawarto dane na temat wielkości obrotów handlu interne-
towego w Polsce w latach 2010–2018. 
 
Tabela 1. Obroty detalicznego handlu elektronicznego w Polsce 

Rok 
Obroty  

[w miliardach PLN] 
Dynamika  

(rok do roku) 

2010 15,5 – 

2011 17,5 12,90% 

2012 21,5 22,86% 

2013 23,8 10,70% 

2014 27,3 14,71% 

2015 33,0 20,88% 

2016 35,8 8,48% 

2017 40,0 11,73% 

2018 50,0 E 25,00% E 

Źródło: Moroz [2017], Interaktywnie.com [2018], Mazurkiewicz [2019]. 
Legenda: E – prognoza. 

 
 Zgodnie z przytoczonymi wyżej danymi, wolumen obrotów rośnie bardzo 
dynamicznie, a tempo wzrostu przychodów (z jednym wyjątkiem – 2016 ro-
kiem) jest dwucyfrowe. Prognoza dynamiki za 2018 odnotowała znaczący 
przyrost (25%), głównie ze względu na pojawienie się tzw. niedziel niehan-
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dlowych. Szacuje się, że podczas niedziel, w których sklepy stacjonarne są 
nieczynne, obroty e-sklepów są średnio większe o 14% [Wedziuk 2019]. 
Rośnie również liczba zarejestrowanych sklepów internetowych. Urzędowy 
rejestr podmiotów gospodarki narodowej REGON gromadzi oficjalne dane 
o liczbie przedsiębiorstw. W tabeli 2 odnotowano liczbę firm zajmujących się 
sprzedażą internetową (podklasa PKD 47.91Z obejmuje sprzedaż na odle-
głość, co w obecnych warunkach obejmuje również sprzedaż internetową). 
 
Tabela 2. Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw z sektora e-commerce 

Rok Liczba przedsiębiorstw  
na koniec roku 

Dynamika  
(rok do roku) 

2010 23 595 – 

2011 25 989 10,15% 

2012 28 518 9,73% 

2013 32 240 13,05% 

2014 36 486 13,17% 

2015 36 003 -1,32% 

2016 36 926 2,56% 

2017 38 498 4,26% 

2018 40 210 4,45% 

Źródło: GUS [2019]. 

 
 Liczba podmiotów sprzedających w Internecie zwiększa się co roku. Jednak 
dynamika przyrostu od roku 2014 pozostaje jednocyfrowa, a w roku 2015 
nastąpił nawet nieznaczny regres liczby zakładanych przedsiębiorstw. 
Handel internetowy oferuje praktycznie wszystkie kategorie produktowe, 
jednak niektóre z nich są bardziej popularne od pozostałych. W tabeli 3 zapre-
zentowano najczęściej kupowany asortyment. 
 Najczęściej wybieraną kategorią produktową była odzież i dodatki, zama-
wiana przez blisko 2/3 użytkowników Internetu. Na drugim miejscu znalazły 
się artykuły zapewniające rozrywkę, takie jak książki, płyty z muzyką i filmami. 
Podium zamykają bilety do kina i teatru (51% respondentów). 
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Tabela 3. Odsetek internautów dokonujący zakupu danej kategorii produktowej  
w ciągu ostatniego roku 

l.p. Kategoria produktowa Odsetek internautów 

1 Odzież, dodatki, akcesoria 64 

2 Książki, płyty, filmy 54 

3 Bilety do kina\teatru 51 

4 Obuwie 44 

5 Kosmetyki\perfumy 43 

6 Sprzęt RTV\AGD 37 

7 Podróże, loty 37 

8 Odzież sportowa 36 

9 Smartfony, akcesoria  32 

10 Sprzęt komputerowy 29 

Źródło: Gemius [2018, s. 143]. 

 
Przesłanki postępującego skoncentrowania segmentów 
handlu internetowego i przejawy koncentracji e-commerce 
 
Handel internetowy odbywa się za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
głównie Internetu, który ze swojej natury jest siecią sieci. W uproszczeniu bo-
wiem jest pierwszą siecią informatyczną, która ma wspólny protokół wymiany 
danych TCP/IP w skali globu. Po drugie, dzięki graficznemu interfejsowi ko-
munikacji na linii człowiek–maszyna, praktycznie każdy może korzystać z za-
sobów Internetu.  
 Przestrzeń wirtualna jako miejsce prowadzenia biznesu ma swoją specyfikę 
polegającą na fakcie, że po pierwsze przyrost liczby użytkowników (klientów, 
nabywców, rezerwujących, itd.) może być bardzo dynamiczny, nie jest bo-
wiem limitowany czynnikami natury fizyczno-geograficznej (miejsce przeby-
wania, koszty komunikacji, czasowe ograniczenie dostępności czy selektywne 
kanały dystrybucji).  
 Po drugie istnieje napędzająca się współzależność między dwoma strona-
mi kontaktu czy transakcji. Ilustracją może być tutaj serwis aukcyjny. Sprzeda-
jący zdecyduje się wystawić przedmiot sprzedaży w sytuacji, gdy będzie miał 
przekonanie, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że uda mu się go 
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sprzedać. To prawdopodobieństwo będzie wyższe, gdy liczba kupujących w 
danym serwisie aukcyjnym będzie większa. Dla kupująco ważne jest, aby mieć 
wybór podczas zakupów – można powiedzieć, w uproszczeniu, że jest to 
związane z liczbą sprzedających. Tym samym dla obu stron jest korzystne, aby 
zarówno po jednej, jak drugiej stronie była jak największa liczba kontrahen-
tów. Powyższe zjawisko nie zachodzi wyłącznie w odniesieniu do serwisów 
aukcyjnych, podobnie jest z wieloma innymi segmentami wirtualnego rynku 
(np. z serwisami społecznościowym, serwisami rezerwacyjnymi i innymi plat-
formami pośredniczącymi). 
 Zjawisko to tłumaczy teoria dwustronnych rynków. Teoria ta głosi, że im 
więcej użytkowników rynku znajduje się po jednej stronie rynku, tym większe 
korzyści odnosi druga strona [Rochet, Tirole 2003, s. 995]. W przestrzeni wirtu-
alnej, którą cechują niskie koszty transakcyjne oraz niskie koszty zamiany 
[Evans, Schmalensee 2008], prowadzi to do narastającego gromadzenia użyt-
kowników wokół jednego podmiotu. W konsekwencji rośnie znaczenie dane-
go podmiotu w danym segmencie wirtualnego rynku, mierzone udziałem 
w rynku, liczbą użytkowników, czasem spędzonym w serwisie lub innym 
miernikiem oddającym naturę związków na linii użytkownik – przedsię-
biorstwo2. Innymi słowy, w wielu segmentach przestrzeni wirtualnej ma miej-
sce postępująca koncentracja podmiotów, która w ewidentny sposób wpływa 
na natężenie walki konkurencyjnej. Google, YouTube, Facebook i Amazon to 
przykłady dużych firm internetowych, które obecnie dominują w swoich seg-
mentach rynku i które pozostawiają niewielką przestrzeń na funkcjonowanie 
innych podmiotów [Haucap, Heimeshoff 2014, s. 50]. 
 Duży podmiot może, co do zasady, pozwolić sobie na prowadzenie bar-
dziej kosztownych, zasobożernych i długotrwałych działań w zakresie stoso-
wanych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, marketingowych czy 
prawnych. Z kolei podmiot mały, o niewielkim udziale w rynku, napotyka na 
szereg barier, które powodują, że nie może się rozwijać i często jest zmuszony 
relatywnie szybko zakończyć prowadzenie biznesu w sieci. 
 Aby osadzić powyższe rozważania teoretyczne w ramach aktualnej prakty-
ki gospodarczej i ukazać trudności w konkurowaniu niewielkiego podmiotu 
z dominującym graczem, zostanie przedstawionych kilka statystyk z polskiego 
rynku, potwierdzających rosnącą koncentrację e-commerce. 

                                                            
2 Udział w rynku nie jest jedynym miernikiem potencjału rynkowego firm internetowych, 

bowiem niektóre z nich oferują usługi bezpłatnie dla nabywców (nie generują przychodów ze 
sprzedaży nabywcom) [Evans 2016, s. 31].  
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 Prezentowana w poprzedniej sekcji artykułu dynamika tempa wzrostu 
wolumenu obrotów detalicznego e-handlu i liczby sprzedawców interneto-
wych pośrednio wspiera stwierdzenia o koncentrującym się handlu interne-
towym. Od 2015 roku widoczna jest wyraźna dysproporcja między dynamiką 
wzrostu obrotów w e-commerce a przyrostem liczby sklepów (różnica dla 
poszczególnych lat: 22,20%, 5,92%, 7,47%, 20,55%). 
 Drugim przekrojem danych, odzwierciedlającym rosnącą koncentrację 
sektora, jest liczba firm, które w danym roku z jednej strony rozpoczęły dzia-
łalność (uruchomienie biznesu), jak i działalność gospodarczą zakończyły 
(upadłości i likwidacje). W tabeli 4 zaprezentowano wspomniane dane. 
 
Tabela 4. Odsetek przedsiębiorstw sprzedających w Internecie, które kontynuują swoją 
działalność w następnych latach 

Podmioty 
powstałe Podmioty wykreślone z rejestru [w proc.] Działa na rynku  

w 2018 roku 

w 
roku liczba po 

roku 

po 2 
la-
tach 

po 3 
la-
tach 

po 4 
la-
tach 

po 5 
la-
tach 

po 6 
la-
tach 

po 7 
la-
tach 

po 8 
la-
tach 

w % 
w 
licz-
bach 

2010 7 632 2,73 13,5 28,8 39,2 53,1 60,2 65,5 69,1 30,90 2 358 

2011 7 577 3,26 14,0 27,4 42,5 53,6 60,6 65,0   35,00 2 652 

2012 8 412 2,67 12,3 27,1 42,2 54,0 61,0     38,96 3 277 

2013 9 348 2,01 12,4 28,3 45, 56,6       43,36 4 053 

2014 9 122 2,80 13,5 30,5 44,9         55,05 5 022 

2015 8 497 3,80 14,0 30,0           69,94 5 943 

2016 8 232 4,63 15,2             84,88 6 987 

2017 8 333 4,46               95,54 7 961 

Źródło: Bisnode [2018]. 

 
 Powyższe dane ilustrują dwa trendy. Z jednej strony widać, że blisko 30% 
sklepów internetowych kończy działalność w ciągu pierwszych trzech lat. 
Wskazuje to na problem ze znalezieniem miejsca na rynku przez sklepy inter-
netowe rozpoczynające swoją działalność. Drugi trend pokazuje, że niecała 
1/3 sklepów dobrze sobie radzi z wyzwaniami biznesu w Internecie, najpraw-
dopodobniej zwiększając skalę prowadzonego biznesu, na co wskazują inne 
badania [eCOMMERCE STANDARD 2017]. Oba trendy świadczą o rosnącej 
koncentracji sprzedaży internetowej w Polsce. 
 Powyższą konstatacje wspiera kolejna informacja. Allegro posiada ponad 
30% udziału w wirtualnym handlu detalicznym [Mazurkiewicz 2018]. Oczywi-
ście Allegro jest platformą grupującą w sierpniu 2018 roku ponad 125 tysięcy 
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sprzedawców [Duszczyk 2018]. Jednak poddani są oni jednolitym regułom  
i z punktu widzenia klienta traktowani jako jedno, skoncentrowano źródło 
zakupów. Z Allegro korzysta 62,1% polskich internautów [Duszczyk 2018]. 
 Podobny trend koncentracji sprzedaży zachodzi na rynkach zagranicznych. 
W USA widoczny jest rosnący udział w rynku firmy Amazon, czyli największe-
go pod względem obrotów sprzedawcy internetowego w skali świata. W ta-
beli 5 zaprezentowane są dane na temat udziału w obrotach generowanych 
przez sprzedaż internetową w USA przez niezależnych sprzedawców (typowo 
małe podmioty) i firmę Amazon (łącznie sprzedaż produktów własnych i firm 
trzecich). 
 
Tabela 5. Udział w rynku niezależnych sprzedawców i firmy Amazon,  
mierzony wolumenem obrotów 

 2016 2017 2018 

Niezależni sprzedawcy 41,2% 35,5% 29,5% 

Amazon 38,3% 43,1% 48,0% 

Źródło: Garcia [2018]. 

 
 Zawarte treści wskazują na rosnący stopień koncentracji rynku. Amazon 
generował 48% obrotów amerykańskiego detalicznego e-commerce. Obecnie 
stopień koncentracji jest zapewne jeszcze większy. 
 
Metodyka badań 
 
Informacje przedstawione w poprzedniej sekcji artykułu wskazują, że podmio-
ty rozpoczynające sprzedaż w Internecie i/lub firmy o niewielkiej skali obro-
tów (mikroprzedsiębiorstwa) muszą się zmierzyć z dużym wyzwaniem konku-
rowania na koncentrującym się rynku. Powstaje więc pytanie, jakie metody 
i instrumenty konkurowania stosują nieduże sklepy internetowe w rywalizacji 
z liderami. Powyższe pytanie można przełożyć na problem badawczy: jak nie-
wielkie sklepy internetowe rywalizują z liderami na koncentrujących się seg-
mentach rynku. 
 Celem artykułu jest identyfikacja i ocena przydatności metod i instrumen-
tów konkurowania stosowanych przez sklep internetowy funkcjonujący 
w segmencie o dużej koncentracji rynkowej. 
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 Na metody badawcze wykorzystane w ramach niniejszego artykułu składa 
się krytyczna analiza źródeł wtórnych oraz studium przypadku mikroprzedsię-
biorstwa sprzedającego online płyty DVD i CD. Metoda studium przypadku 
znalazła zastosowanie, ponieważ pozwala na znalezienie odpowiedzi na py-
tania „jak?” i „dlaczego?” dane zjawisko występuje [Yin 2009, s. 8], co z kolei 
zgodne jest z wydźwiękiem problemu badawczego.  
 W tym miejscu warto dodać, że autor świadomie wybrał kategorię produk-
tową płyty wideo i muzyczne. Postęp technologiczny powoduje, że muzyka 
i filmy w coraz większym stopniu są oglądane/słuchane w modelu streamingu, 
tzn. bez zakupywania fizycznych nośników w postaci płyt DVD i CD. Tym sa-
mym analizowany segment sprzedaży płyt DVD i CD w Internecie podlega 
szczególnie mocnej presji konkurencyjnej. Z jednej strony następuje bowiem 
pozyskiwanie coraz większych udziałów przez dużych graczy, takich jak Empik, 
z drugiej strony występuje spadek popytu ze względu na zastosowanie innego 
sposobu dotarcia do treści rozrywkowej (streaming) przez użytkowników. 
 Ze względu na zawartość wrażliwych danych, właściciel przedsiębiorstwa 
nie wyraził zgody na upublicznienie nazwy sklepu internetowego. 
 
Instrumenty konkurowania sklepu internetowego X  
 
Przedsiębiorstwo X zajmuje się sprzedażą płyt DVD i CD w przestrzeni wirtual-
nej od 2007 roku. Pomysł na biznes zrodził się w głowie właściciela pod wpły-
wem własnych obserwacji – przedsiębiorca posiadał własną firmę, zajmującą 
się usługami transportowymi. Rozwożąc coraz większe ilości przesyłek zama-
wianych w Internecie, zaobserwował, że bardzo dużo paczek pochodzi ze 
sklepów z filmami DVD. Po dłuższej obserwacji i przeprowadzonych kalkula-
cjach zdecydował się na uruchomienie własnego sklepu internetowego oferu-
jącego wskazany asortyment.  Na to nałożyło się zamiłowanie do muzyki, co 
ostatecznie przesądziło o uruchomieniu sklepu. 
 Przez pierwsze lata sprzedaż odbywała się za pośrednictwem serwisu Alle-
gro. Następnie właściciel zdecydował się na uruchomienie własnego sklepu 
internetowego, z własną domeną. Od tego momentu sprzedaż odbywała się 
przez dwa kanały: konto na Allegro i własny sklep internetowy. Początkowo 
zdecydowana większość sprzedaży przechodziła przez serwis aukcyjny (do 
80%). Z czasem, na skutek profesjonalizacji własnej działalności, zwiększenia 
świadomości marki wśród klientów oraz podwyższania opłat przez Allegro, 
proporcje kanałów sprzedaży się odwróciły. Obecnie 60% sprzedaży realizo-
wane jest przez własny sklep. Warto w tym momencie wspomnieć, że sprze-
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daż realizowana jest również za pośrednictwem zagranicznego serwisu 
eBay.com. Aby to było możliwe, należało zmienić oprogramowanie sklepu 
internetowego. Obecnie firma funkcjonuje na tzw. silniku Redcart. Właściciel 
nie był dogmatykiem i aktywnie śledził pojawiające się rozwiązania informa-
tyczne, oferty logistyczne oraz agregatory płatności. W sytuacji, w której 
stwierdził przewagę nowego rozwiązania, najczęściej decydował się na jego 
wprowadzenie. 
 Przez 10 lat właściciel zajmował się samodzielnie sklepem internetowym. 
Od 2 lat firma zatrudnia obok przedsiębiorcy 2 osoby. Wolumen obrotów nie 
przekracza 500 tysięcy złotych w skali roku. 
 Wywiad przeprowadzony z przedsiębiorcą pozwolił na zidentyfikowanie 
stosowanych instrumentów konkurowania. Właściciel postrzega instrumenty 
konkurowania jako instrumentarium marketingowego 4P oraz wystrój witryny 
internetowej: 
1)  Produkt. Na asortyment oferowany przez e-sklep składają się fizyczne no-

śniki z filmami i muzyką. Można powiedzieć, że produkt jest standardowy, 
tzn. niezależnie od sklepu zawsze będzie taki sam. W omawianym segmen-
cie rynku nie ma możliwości wyróżnienia się produktem. Dlatego aby po-
zostać konkurencyjnym, właściciel w pewnym momencie zdecydował się 
na skoncentrowanie się na produktach niszowych: dobrze znanych filmach 
czy muzyce, a nie nowościach produktowych, z reguły stanowiących trzon 
sprzedaży konkurencji. Obecnie w sklepie można kupić nowości, ale ich 
stany magazynowe są znikome (kilka sztuk). Przedsiębiorca zdecydował się 
także na poszerzenie kategorii produktowych o płyty winylowe. Okazało 
się to bardzo atrakcyjną niszą rynkową, w szczególności dla klientów za-
granicznych.  

 W przekroju konkurencyjnym właściciel docenia też jakość obsługi. Działa-
nia podejmowane w ramach zapytań, procesowania zamówienia, wysyłki 
i reklamacji cechują się maksymalnym profesjonalizmem. Zdecydowana 
większość klientów jest zadowolona z transakcji, a znaczny udział klientów 
powtarza zakupy. 

2)  Cena. Jest jednym z głównych instrumentów konkurowania. Jak stwierdził 
właściciel e-sklepu: „Nowo powstała firma nie może sobie pozwolić na woj-
nę cenową z potentatami rynku, bo z góry jest skazana na porażkę. Musi 
szukać innych metod i rozwiązań konkurowania”. Takim praktycznym po-
dejściem była obserwacja, które grupy produktów lepiej się sprzedają 
i mogą generować określony wolumen przychodu przy założonej przez 
przedsiębiorcę marży przynoszącej dochód. 
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 Dodatkowo, od momentu wejścia na rynki zagraniczne, możliwe stało się 
zróżnicowanie cen. Oferowane produkty miały generalnie wyższą cenę na 
rynku zagranicznym niż na rynku polskim. Wskazane dwie metody umożliwi-
ły funkcjonowanie w sposób rentowny, mimo silnej presji konkurencyjnej. 

3)  Dystrybucja. Sfera logistyki postrzegana jest przez klienta w dwóch wy-
miarach: czasu (szybkości) i kosztu dostawy. Na czas realizacji zamówienia 
składa się czas przygotowania produktu i czas wysyłki. W obu wymiarach 
podjęto działania poprawiające szybkość. Jak stwierdza właściciel: „Wysył-
ka w ciągu 24h to bardzo duża przewaga konkurencyjna”. Dzieje się tak, 
gdy produkt jest fizycznie na stanie magazynowym sklepu. Pozwala to też 
na kontrolę wysyłanego towaru, jak i kontrolę drogi dystrybucji. Gdy wy-
syłka ma miejsce z hurtowni (model dropshopping) czas wysyłki wydłuża 
się, o co najmniej 1 dzień. Właściciel nie ma też kontroli nad stanem pro-
duktu, obsługą klienta, zwrotami itd. Dlatego zdecydowana większość 
produktów sprzedawanych jest z własnego magazynu. 

 Firma oferuje wysyłkę za pobraniem, odbiór osobisty i dostawę do pacz-
komatów. Wszystkie przesyłki są monitorowane, a gdy zachodzi taka ko-
nieczność sprawdzana jest ich droga dystrybucji. Sklep nie oferuje najtań-
szych form dostawy (przesyłek ekonomicznych). Klient ma wybór sposobu 
dostawy ze względu na swoje preferencje (czas lub koszt). 

4)  Promocja. Stanowi źródło przyciągnięcia nowych klientów oraz utrzyma-
nia dotychczasowych. Jak stwierdza właściciel: „Lista narzędzi służących do 
promocji w Internecie jest wystarczająco długa i cały czas się rozszerza. Co 
raz dochodzą to nowe narzędzia, z których możemy korzystać i sprawdzać 
ich skuteczność. Niestety te narzędzia nie są darmowe”. Po próbach ze sku-
tecznością poszczególnych narzędzi promocji, obecnie właściciel korzysta 
z optymalizacji własnej witryny pod kątem zajęcia jak najwyższej pozycji 
w organicznych wynikach wyszukiwania w wyszukiwarce Google (działania 
SEO), płatnej reklamy w wyszukiwarce Google, polegającej na wyświetle-
niu oferty produktowej firmy w sieci Google i sieciach z nią współpracują-
cych (Google Merchant), pozycjonowania w porównywarce Ceneo w okre-
ślonych produktach / kategoriach produktowych oraz prowadzenia działań 
promocyjnych w serwisie społecznościowym Facebook. Powyższy zestaw 
narzędzi umożliwia skuteczne pozyskanie nowych klientów, pozwalając na 
zachowanie pozycji konkurencyjnej względem innych rywali. 

5)  Web-usability. Wystrój witryny internetowej stanowi istotne narzędzie 
walki konkurencyjnej, ponieważ jest to pierwszy element/warstwa sklepu, 
na który zwraca uwagę klient. W analizowanym podmiocie została zapro-
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jektowana witryna, która została dopasowana do prawidłowego prezen-
towania treści (zdjęcia produktów, ich opisy, listy wyszukiwań, itp.) na 
wszystkich typach i rozmiarach ekranów urządzeń desktop i mobile. Sklep 
wyposażono w intuicyjną nawigację, pozwalającą na łatwe wyszukiwanie 
treści i przemieszczanie się między kategoriami produktowymi. 

 Na stronie mogą być prezentowane treści dodatkowe (np. promocje) pod 
postacią baneru głównego, środkowego i górnego prawego. Odpowiada za to 
mechanizm rotacji banerów. Dobranie ich rozmiaru i rozmieszczenie zapla-
nowano tak, aby były one jak najmniej inwazyjne dla użytkownika i nie prze-
rywały niepotrzebnie interakcji ze stroną.  
 Kolorystykę strony dobrano w przemyślany sposób. Została ona zaprojek-
towana w kolorze czerni i czerwieni. Kolory te tworzą znaczny kontrast i są 
łatwe do zapamiętania dla odwiedzającego stronę. 
 
Podsumowanie – implikacje wynikające z analizy studium 
przypadku dla kreowania pozycji konkurencyjnej  
w koncentrującym się segmencie e-handlu 
 
Przedstawiona analiza wskazuje, że nawet w sytuacji mocno skoncentrowa-
nego segmentu rynku dostępne są środki, które pozwalają na podjęcie długo-
terminowej rywalizacji z potężniejszymi graczami. Przedstawiony w artykule 
przykład – działający od 12 lat sklep internetowy w konkurencyjnym segmen-
cie rynku – to potwierdza. Warto jednak odnotować, że na początku konku-
rencja nie była tak skoncentrowana, ani też nie od początku zmiany technolo-
giczne sprawiły, że produkt pod postacią fizycznych nośników filmów i muzyki 
stał się nieco przestarzały. Właściciel szacuje, że konkurencja zaczęła się kon-
centrować od roku 2012, kiedy do segmentu rynkowego wszedł Empik.com. 
Te kilka lat względnego spokoju od działań potężniejszej konkurencji pozwoli-
ły właścicielowi nabrać doświadczenia w prowadzeniu biznesu internetowe-
go, określaniu najbardziej dochodowego asortymentu oraz wiedzy na temat 
samodzielnie wykonywanej optymalizacji witryn internetowych. Z tego 
względu interesujące byłoby zbadanie sklepu internetowego, który został 
uruchomiony już w warunkach skoncentrowanego rynku. 
 Metoda studium przypadku jest metodą badawczą wnikającą głęboko 
w przedmiot poznania i starającą się znaleźć odpowiedzi na pytania „jak?” 
i „dlaczego?”. Jako taka nie jest predestynowana do tworzenia uogólnień. Tym 
niemniej analizowany przykład przedsiębiorstwa X wpisuje się w szerszą ten-
dencję postępowania konkurencyjnego na skoncentrowanych rynkach wirtu-
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alnych. Obserwacje prowadzone przez autora dotyczące innych sklepów in-
ternetowych funkcjonujących w podobnych okolicznościach skłaniają do 
wniosku, że można pokusić się o próbę syntetycznej identyfikacji instrumen-
tów konkurowania na koncentrujących się rynkach. W tabeli 6 zawarto listę 
instrumentów konkurowania w podziale na instrumenty o charakterze strate-
gicznym i operacyjnym. 
 
Tabela 6. Skuteczne instrumenty konkurowania w warunkach koncentrującego się rynku 
sprzedaży internetowej  

Charakter oddziaływania Instrumenty konkurowania 

Strategiczny  

1) Wybór niszy rynkowej  

2) Elastyczność decydenta 

3) Kierowanie się zasadą równowagi finansowej 

Operacyjny  

1) Cena 

2) Logistyka 

3) Obsługa klienta 

4) Web-usablity  

5) Marketing 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Instrumenty konkurowania o charakterze operacyjny są stosowane w bie-
żącej sytuacji przedsiębiorstwa. Z kolei instrumenty o charakterze strategicz-
nym odpowiadają za fundamentalne wybory zarządzających i w dużej mierze 
skutkują sukcesem lub porażką sklepu internetowego. W tym kontekście waż-
ny jest wybór niszy rynkowej, która nie będzie zbyt atrakcyjna dla dużego 
podmiotu. Elastyczność w podejściu decydenta do rozwiązań technologicz-
nych, logistycznych, procedur i struktur organizacyjnych jawi się jako drugi 
ważny metainstrument konkurowania. I wreszcie zdrowe podejście do kwestii 
zachowania równowagi finansowej, zakładające konieczność co najmniej po-
krycia kosztów. Wszystkie te instrumenty widoczne były w analizowanym 
przykładzie. Aby móc jednak traktować powyższy zestaw instrumentów kon-
kurowania jako uniwersalny, trzeba poddać go testowaniu na szerszej, staty-
stycznie dobranej próbie badawczej. 
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New Technologies and the Development of Prosumption  
on the Market of Restaurant Services 
 
Abstract: Technical possibilities currently provided by the Internet favour prosumer behav-
iours. Prosumption is defined as a mixture of consumption and production processes until the 
distinctions between them become less clear. The interactivity of contemporary media creates 
favourable conditions for the development of prosumption. The article presents the problem of 
the behaviors of restaurant consumers and demonstrates the results of a qualitative study 
which was conducted in 2018. For the purpose of the study, non-participant observation was 
adopted – conversations on internet forums dedicated to restaurant services were followed.  
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Wprowadzenie 
 
Rynek usług gastronomicznych określanych mianem „gastronomii” stanowi 
część składową handlu. Wraz z zachodzącymi zmianami w strukturze podaży 
usług gastronomicznych (zarówno w kontekście rodzaju placówek gastrono-
micznych, jak i asortymentu usług) popyt w ostatnich latach się nasilił. Co 
istotne, dorasta już pokolenie Z, dla którego korzystanie z usług gastrono-
micznych (np. lunch w trakcie pracy, spotkanie towarzyskie w restauracji) jest 
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co najmniej tak ważne, jak użytkowanie smarfonów [Bergh, Behrer 2012; Wil-
liams, Page 2011]. Usługi gastronomiczne zaspokajają nie tylko potrzeby pod-
stawowe – odżywiania się, lecz także potrzeby komplementarne, jak np. po-
trzeba rozrywki, odpoczynku, spotkań z rodziną czy znajomymi itp. Złożoność 
działalności związanej ze świadczeniem usług gastronomicznych jest niejako 
odpowiedzią na różne potrzeby konsumentów. Niestety w dobie konsump-
cjonizmu serwowanie jedzenia uległo pewnej standaryzacji. Punkty gastro-
nomiczne, które mieszczą się w centrach handlowych czy na ulicy, oferują 
posiłki typu fast food, które nie zapewniają doznań estetycznych i nie wyróż-
niają się wyrafinowanym smakiem. Na szczęście rośnie grupa konsumentów, 
którzy rezygnują z zakupu takiego jedzenia. Są to osoby, które poszukują no-
wych smaków, a sam akt konsumpcji nie jest dla nich tylko zaspokojaniem 
głodu. Konsumenci zwracają uwagę na to, co jedzą, jak jedzenie jest podane, 
jaka jest obsługa i coraz chętniej dzielą się z innymi opiniami i spostrzeżeniami 
na ten temat. Chętnie także artykułują swoje sugestie na temat kompozycji 
istniejących potraw czy wprowadzania nowych. Takie zachowania to nic inne-
go jak krok w kierunku prosumpcji, której obecnie sprzyja rozwój nowych 
technologii (niejednokrotnie konsumenci umieszczają w mediach społeczno-
ściowych swoją opinię o potrawie czy restauracji jeszcze w trakcie pobytu 
w niej – dodając np. zdjęcie serwowanego posiłku). Rośnie wręcz grupa kon-
sumentów, którzy kierują się przy wyborze restauracji opiniami innych osób 
umieszczonymi w sieci.      
 O wpływie Internetu na rozwój współczesnego świata pisano już wielo-
krotnie. W literaturze podkreśla się znaczenie ewolucji Internetu i technologii 
IT, która rozpoczęła się w erze industrialnej i wkroczyła w erę postindustrialną. 
Internet stał się doskonałym miejscem sprzedaży dóbr i usług oraz platformą 
wymiany informacji. Upowszechnienie technologii ICT, szczególnie w sektorze 
usług, miało wpływ na zmianę zachowań konsumentów nie tylko w zakresie 
miejsca zakupu, ale także przedmiotu zakupu, częstotliwości, zakresu pozy-
skiwanych informacji itp. Ewolucja zachowań konsumentów w kierunku  
e-zachowań [Wolny 2012] to również krok ku zjawisku prosumpcji.  
 Celem artykułu jest próba identyfikacji i egzemplifikacji prosumenckich za-
chowań konsumentów opartych na ICT na rynku usług gastronomicznych. 
W artykule wykorzystano wtórne i pierwotne źródła informacji. Ze źródeł wtór-
nych zaczerpnięto dane dotyczące funkcjonowania społeczeństwa informacyj-
nego w Polsce gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny. Źródła pierwotne 
stanowią dane jakościowe zebrane w 2018 r. techniką obserwacji nieuczestniczą-
cej na 23 forach internetowych poświęconych rynkowi usług gastronomicznych.  
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Korzystanie z nowych technologii przez konsumentów 
 
Technologia informacyjno-komunikacyjna, która jest jednym z filarów wirtu-
alnego środowiska, obejmuje urządzenia (komputery i sieci komputerowe), 
programy i aplikacje oraz inne technologie, które służą wszechstronnemu 
posługiwaniu się informacją [Mazurek 2012]. Dynamiczny rozwój technologii 
informacyjno-komunikacyjnych znajduje szerokie zastosowanie w sektorze 
usług, a jego modernizacja technologiczna determinuje poziom nowoczesno-
ści całej gospodarki. Upowszechnienie technologii ICT w sektorze usług decy-
duje o stopniu rozwoju społeczeństwa informacyjnego i e-gospodarki.  
 O stanie rozwoju ICT w Polsce może świadczyć poziom wskaźnika DESI 
(Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego2). W 2018 r. Polska 
zajmowała 24 miejsce wśród państw Unii Europejskiej ze wskaźnikiem na po-
ziomie 45,0 (przy średniej dla wszystkich państw UE wynoszącej 54,0) 

[https://ec.europa.eu/digital-single-market/en]. 
 Rozwój naukowo-techniczny oraz postępująca cyfryzacja sprzyjają rozwo-
jowi społeczeństwa informacyjnego, powstawaniu coraz to nowych usług 
mobilnych i generalnie nadmiernemu przyrostowi informacji. Współczesny 
konsument funkcjonuje w tzw. dobie digitalizacji i technologii mobilnej, którą 
między innymi cechują: hipermedialne środowisko i „atakowanie” adresatów 
komunikatami w przeróżnych formach przez wszystkie media – prasę, radio, 
telewizję, Internet i sieci komórkowe [Kotler, Keller 2013]. 
 O rosnącym zainteresowaniu ICT wśród konsumentów świadczą dane do-
tyczące korzystania przez nich z Internetu. W latach 2012–2018 obserwuje się 
stały wzrost odsetka takich osób (z 67,6% w 2012 roku do 81,7% w 2018 roku). 
Regularnie z Internetu korzysta obecnie podobny odsetek mężczyzn i kobiet. 
Najmniejszy odsetek korzystających znajduje się w przedziale osób w wieku 
powyżej 65 lat (40,2% w 2018 roku), a największy w przedziale do 24 lat 
(99,4% w 2018 roku). W przedziale osób powyżej 65 roku życia w badanych 
latach obserwuje się największy wzrost odsetka osób regularnie korzystają-
cych z Internetu (w latach 2012–2018 wzrost ponad dwukrotny). W 2018 roku 
korzystało z niego co najmniej 1 raz w tygodniu niemal 99% osób z wyższym 
wykształceniem i niemal 80% z wykształceniem średnim (tab. 1).    

                                                            
2 Digital Economy and Society Index opracowany przez Komisję Europejską jest indeksem, 

który służy ocenie rozwoju krajów UE w zakresie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowe-
go. Zagregowano w nim zestaw 5 współczynników dotyczących: łączności, kapitału ludzkiego, 
korzystania z Internetu, integracji technologii cyfrowych i cyfrowych usług publicznych 
[https://ec.europa.eu/digital-single-market/en]. 
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Tabela 1. Osoby regularnie1 korzystające z Internetu w latach 2012–2017 (w %) 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ogółem 67,6 68,0 71,9 72,9 77,7 80,4 81,7 

w tym wg 

mężczyźni 68,7 69,2 72,5 74,4 78,5 80,9 81,8 
Płeć 

kobiety 66,7 67,0 71,4 71,6 77,0 79,9 81,6 

16–24  98,4 98,9 98,8 99,2 99,3 99,7 99,4 

25–34  94,4 94,7 96,8 96,8 96,0 98,0 98,7 

35–44  84,7 85,6 89,0 89,0 92,7 94,8 95,9 

45–54  63,8 65,2 69,5 72,3 75,7 79,1 83,6 

55–64  39,7 41,1 49,3 55,9 56,5 60,2 63,0 

Wiek 

65–74  18,4 20,6 25,9 26,4 31,8 36,4 40,2 
podstawowe  
lub gimnazjalne 42,7 43,8 48,8 51,9 57,7 62,2 62,0 

średnie 65,9 64,9 69,0 69,0 74,5 77,4 79,0 Wykształcenie 

wyższe 95,3 95,6 97,2 97,9 98,4 98,6 98,6 

1 co najmniej raz w tygodniu 

Źródło: [Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2014–2018, GUS, Warszawa 
Szczecin; Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012–2016, GUS, Warszawa 
Szczecin].   

 
 Wzrost odsetka konsumentów korzystających z Internetu przekłada się na 
liczbę kupujących przez Internet. W latach 2012–2018 odsetek osób zamawia-
jących przez Internet dobra i usługi na własny prywatny użytek wzrósł o 18,2 
punktu procentowego (z 40,0% do 58,2%). Nieco mniejszy wzrost odnotowa-
no w przypadku wyszukiwania informacji przez konsumentów o towarach lub 
usługach (64,0% w 2018 r., w porównaniu do 47,5% w 2012 r.) (tab. 2). 
 
Tabela 2. Wybrane cele korzystania konsumentów z Internetu w latach 2012–2017 (w %) 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dokonywanie zakupów towarów lub usług 
przez Internet  40,0 42,0 45,1 47,6 52,9 56,2 58,2 

Wyszukiwanie informacji o towarach lub 
usługach 47,5 45,5 50,1 42,2 56,6 58,4 64,0 

Źródło: [Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2014–2018, GUS, Warszawa 
Szczecin; Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012–2016, GUS, Warszawa 
Szczecin].   
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 Oddziaływanie nowych rozwiązań technologicznych na zachowania konsu-
mentów odnosi się do wszystkich etapów procesu zakupu, poczynając od uświa-
damiania potrzeby poprzez identyfikację sposobów zaspokojenia potrzeby, oce-
nę alternatyw wyboru, a na zakupie i jego ocenie kończąc [Jaciow, Wolny 2011]. 
Szczególne znaczenie ICT odgrywa jednak w procesie wymiany informacji (po-
szukiwania dla siebie i pozostawiania dla innych). Między innymi dzięki nowym 
technologiom konsument jest bardziej wyedukowany i świadomy, odzyskuje 
instynkt społeczny (wchodząc w interakcje z przedsiębiorstwami, instytucjami, 
organizacjami, innymi konsumentami) oraz częściej występuje też w roli partnera 
w procesach wytwarzania różnych produktów i świadczenia usług [Mróz 2013]. 
 
Prosumpcja – wybrane zagadnienia 
 
Zjawisko prosumpcji określane jest jako splatanie się procesów konsumpcji 
i produkcji, aż do zatarcia się różnic między nimi [Jung 1997]. Za prekursora 
kategorii prosumpcji uznawany jest A. Toffler [Guido, Peluso 2008]. Prosump-
cja może być efektem tendencji: konsumpcja włącza się do procesu produkcji 
– producent staje się konsumentem, produkcja wchodzi do konsumpcji – 
konsument staje się producentem. Prosumpcję można także określić jako 
pragnienie (lub życzenie) posiadania produktów, które są zgodne z wyobra-
żeniem konsumenta. Dzięki indywidualnym wyborom i działaniom konsu-
menci stają się współtwórcami danego produktu [Gach 2008]. A. Toffler 
przedstawił właśnie takie sytuacje, które mogłyby stanowić przykład przemia-
ny konsumenta w prosumenta [1997]: 
 konsument skupiony przede wszystkim na pozyskiwaniu kolejnych pro-

duktów i wymianie zepsutych/uszkodzonych na nowe oraz korzystaniu 
z szerokiego wachlarza usług, podejmuje działania związane z samodziel-
nym odnawianiem, serwisowaniem, składaniem nabytych produktów oraz 
wykonywaniem samodzielnie coraz większej liczby usług, dotychczas zle-
canych na zewnątrz gospodarstwa domowego; 

 konsument realizuje swoją potrzebę świadomego włączenia się w proces 
projektowania i przygotowywania/realizowania produkcji dóbr i świadcze-
nia usług, przez co staje się tzw. twórczym konsumentem. 

  Należy zaznaczyć, że obecny rozwój ICT sprzyja rozwojowi zjawiska pro-
sumpcji i zwiększaniu się liczby prosumentów. Uznaje się nawet, że każdy 
użytkownik Internetu jest prosumentem, ale nie każdy prosument jest użyt-
kownikiem sieci [Baruk, Iwanicka 2016]. W literaturze spotyka się następującą 
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kategoryzację konsumentów użytkujących ICT (w tym media społecznościo-
we) [Bryant 2011]:  
 konsumenci bierni (niezainteresowani, nieuczestniczący w tworzeniu war-

tości dodanej przedsiębiorstwa); 
 obserwatorzy (zainteresowani treściami, ale nie podejmujący żadnych ak-

tywności); 
 użytkownicy (posiadający w serwisach własne profile, użytkujący je w pod-

stawowym zakresie); 
 zbieracze (gromadzący informacje w celu podejmowania własnych decyzji);  
 krytycy (komentujący i oceniający, podejmujący dyskusję);, 
 twórcy (tworzący zawartość, biorący udział – zaangażowani).  
 Przejawy zachowań prosumenckich można obserwować u zbieraczy, kry-
tyków i twórców. Stopień zaangażowania prosumentów w przekazywanie 
informacji przyjmuje różne formy. Czasami osoby te ograniczają się tylko do 
wyrażania opinii o produkcie (polecając bądź nie polecając go innym), a cza-
sami próbują aktywnie współuczestniczyć w projektowaniu (ulepszaniu) ofer-
ty dóbr i usług. Konsument, który staje się prosumentem, jest osobą kreatyw-
ną, interaktywną, komunikacyjną, innowacyjną. Ponadto cechuje go indywi-
dualizm, inteligencja oraz wpływowość (tab. 3.).    
 
Tabela 3. Cechy współczesnego konsumenta – prosumenta 

PROSUMENT 

Kreatywny pomysłowy, poszukujący nowych rozwiązań, eksperymentujący 

Interaktywny 
Aktywny 
Komunikatywny 

komunikujący się z innymi użytkownikami, przedstawiający w sieci 
swoje opinie, doświadczenia, otwarty na dialog z producentami, 
przedstawicielami firm, poszukujący informacji o produktach 

Zindywidualizowany 
poszukujący produktów spersonalizowanych, odpowiadających jego 
potrzebom, wyjątkowych, świadomy swoich oczekiwań 

Innowacyjny 
poszukujący tego, co nowe, inne, wyjątkowe, ceniący najnowsze 
rozwiązania technologiczne, chętnie eksperymentujący, zdolny do 
współtworzenia nowych rozwiązań 

Wymagający 
Inteligentny  
Świadomy 

Wie, jakie są cele marketingowe firm. Zna sposoby ich osiągania. Ma 
dostęp do informacji ze świata (nie tylko informacji lokalnej) i korzy-
sta z niej przed zakupem produktu. Ma wysokie wymagania wobec 
produktów.  Kupuje i konsumuje świadomie. 

Wpływowy 
Doradza innym użytkownikom, tym samym wpływa na ich decyzje 
zakupowe; kreuje wizerunek produktów, kreuje wzorce zachowań. 
Współtworzy wartość marki. 

Źródło: [Walotek-Ściańska i Harasimowicz 2015]. 
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 Teoria prosumpcji związana jest z nową formą interakcji między producen-
tem a konsumentem zgodnie z koncepcją „zrób to sam” [Xie 2005]. Za prosu-
menta uznaje się także taką osobę, która opisuje bądź komentuje na stronach 
internetowych dobra i usługi, dzieląc się swoją wiedzą, spostrzeżeniami z in-
nymi klientami, ale także z producentami [Domańska 2009]. W Internecie jest 
wiele miejsc sprzyjających zachowaniom prosumenckim (miejsc, gdzie pro-
sumenci mogą umieszczać komentarze i opinie o produktach, komentować 
i wymieniać się z innymi swoimi spostrzeżeniami), do których zaliczyć można 
m.in. wortale (portale jednotematyczne – wertykalne), portale korporacyjne, 
portale społecznościowe, blogi i fora dyskusyjne [Bartosik-Purgat 2018; Wolny 
2013]. Miejscem, gdzie prosumenci bardzo często dzielą się swoim zdaniem, 
są fora dyskusyjne. Fora dyskusyjne są rozbudowanymi skryptami działający-
mi w technologii CGI, PHP lub ASP. Administratorzy stron WWW tworzą je 
osobiście bądź też adaptują gotowe skrypty, z których wiele jest dostępnych 
jako wolne oprogramowanie [Li Evans 2011]. Forum dyskusyjne to przenie-
siona do struktury stron WWW forma grup dyskusyjnych służących do wymia-
ny informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach 
przy użyciu przeglądarki internetowej [Pręgowski 2006].  
 
Wyniki badań 
 
W badaniach prosumpcji na rynku usług dobre wyniki daje zastosowanie ob-
serwacji uczestniczącej i nieuczestniczącej [Dąbrowska, Janoś-Kresło, Wód-
kowski 2009; Silverman 2008; Baines, Chansarkar 2002]. Badania realizowane 
w Internecie techniką obserwacji to poznawanie i opisywanie ludzi oraz zja-
wisk na podstawie dających się zaobserwować w Internecie zachowań i ich 
efektów. Badacz dokonuje spostrzeżeń w sposób celowy i zamierzony według 
wcześniej ustalonego planu. Obserwacja nieuczestnicząca w Internecie pole-
ga na wykorzystaniu informacji już zastanych i umieszczonych w sieci (tzw. 
materiałów archiwalnych, np. na forach internetowych) i wyciąganiu z nich 
wniosków [Wolny 2014]. Obserwacja nieuczestnicząca służy do diagnozowa-
nia sytuacji – uzyskania informacji, z jaką częstotliwością i w jaki sposób prze-
biegają dane zjawiska, ale nie wnika w ich przyczynę. Elementy analizy treści 
zamieszczanych na forach internetowych wykorzystuje się w badaniach rynku 
usług głównie do oceny: oferty asortymentowej usług, cen usług, zachowań 
nabywczych i prosumenckich konsumentów (z wykorzystaniem analizy języka 
wypowiedzi, stylu wypowiedzi i użytych symboli). Analiza treści usług zawar-
tych na forach internetowych jest swoistym spisem z natury. Tryb pobierania 
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(pomiaru) informacji ze źródeł pierwotnych oraz niemożność powtórnego 
odtworzenia warunków gromadzenia danych powoduje, że informacje te są 
unikatowe i niepowtarzalne.  
 W artykule wykorzystano wyniki badań pierwotnych. Źródła te stanowią 
dane jakościowe zebrane w 2018 r. techniką obserwacji nieuczestniczącej na 
23 forach internetowych3 związanych z rynkiem usług gastronomicznych. 
Zakres czasowy obserwacji obejmował wpisy na forach umieszczone w okre-
sie: styczeń 2017–czerwiec 2018. W badanym okresie na forach wypowiedzia-
ło się 12 345 osób, z czego około 61% stanowiły kobiety, a 28% mężczyźni. 
Około 10% uczestników nie dało się zidentyfikować ze względu na płeć (nie 
określał tego nick uczestnika ani charakter dokonanego wpisu). W sumie  
w okresie 18 miesięcy zamieszczono na wybranych forach internetowych 14 
267 postów (tab. 4).  
 
Tabela 4. Charakterystyka badanych forów internetowych dotyczących usług  
gastronomicznych 

Źródło: badania własne.  

 
 Analiza postów na forach internetowych pozwoliła na identyfikację inter-
netowych źródeł informacji o usługach gastronomicznych. Internauci wskazali 
45 różnych stron internetowych, w tym portale społecznościowe, strony usłu-
godawców, porównywarki usług, portale poświęcone usługom gastrono-
micznym (tab. 5).    
 W przeprowadzonych badaniach, ze względu na wykorzystaną technikę, 
możliwa była identyfikacja zachowań prosumenckich związanych z wyraża-
niem opinii na temat restauratorów oraz usług gastronomicznych, w tym do-
tyczących modyfikacji istniejących i wprowadzania nowych usług gastrono-
micznych.  

                                                            
3 Obserwowane fora internetowe: bordo.pl; dagrasso-mamotoja.pl; f.kafeteria.pl; fo-

rum.gastrona.pl; forum.gazeta.pl; gastrona.pl; gdziezjesc.info; glodny.pl; gotujemy.pl; kuchnia-
plus.pl; maps.google.pl; o2.forum.pl; opencard.pl; papaja.pl; pizzaportal.pl; pizzeriaroma.pl; 
pyszne.pl; roomservce.com; silesiasmakuje.pl; skubacz.pl; tripadvisor.pl; tustolica.pl; zoma-
to.com. 

Liczba uczestników forów 

w tym  Liczba forów  
internetowych ogółem 

kobiety mężczyźni nieokreślona płeć 

Liczba 
postów 

23 12 435 7625 3493 1317 14267 
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Tabela 5. Internetowe źródła informacji o usługach gastronomicznych 

 abm.pl 

 dapieto.pl 

 dlagastrona.pl 

 facebook.com 

 forbes.pl 

 glodny.pl 

 goldenline.pl 

 gotujemy.pl 

 glodny.pl 

 forum.gastrona.pl 

 roomservice.pl 

 silesiasmakuje.pl 

 niegotuj.pl 

 gastrowiedza.pl 

 groupon.pl 

 ilunch.pl 

 instagram.com 

 jedzeo.pl 

 krkcatering.pl 

 lodz.wyborcza.pl 

 managero.pl 

 metro-catering-system.pl 

 natalerzu.pl 

 papaja.pl 

 partypizza.pl 

 pizzabrothers.pl 

 pizzadominium.pl 

 pizzaportal.pl 

 podatki.biz 

 podbaranem.com 

 portalgastronomii.pl 

 poznan.eska.pl 

 pyszne.pl 

 roomservice.pl 

 skubacz.pl 

 sushi-taxi.pl 

 szama.pl 

 szybkapizza.pl 

 tripadvisor.com 

 twitter.com 

 uziyada.krakow.pl 

 zjemy.co 

 wantrejce.pl 

 zomato.com 

 zwidelcem.pl 

Źródło: badania własne.  

 
 Jak wynika z analizy zebranego materiału empirycznego, Internauci dzielą 
się na forach internetowych dotyczących usług gastronomicznych zarówno 
pozytywnymi, jak i negatywnymi opiniami. W badanym okresie ponad połowę 
opinii zakwalifikowano jako negatywne (56,3%), co trzecią jako pozytywną 
(35,1%), a niemal co dziesiątą jako neutralną (8,6%). Zebrany materiał badaw-
czy dotyczący opinii konsumentów na temat usług gastronomicznych (w tym 
usługodawców, asortymentu usług, funkcjonowania lokali gastronomicznych) 
jest na tyle bogaty, że nie pozwala na pełną jego prezentację w artykule. 
W dalszej części przedstawiono część materiału badawczego, w tym powody 
polecania i niepolecania usługodawców, propozycje wprowadzenia nowych 
usług gastronomicznych oraz modyfikacji istniejącej oferty. 
 Internauci chętnie dzielili się opiniami na temat usługodawców, w tym 
wskazując na konkretne powody, dla których warto lub nie odwiedzić dany 
lokal gastronomiczny. Badani rekomendowali i nie rekomendowali usługo-
dawców, wskazując podobne powody, takie jak: jakość potraw (składniki, 
smak, sposób podania), szerokość asortymentu, obsługę (kompetencje perso-
nelu, podejście do klienta, spełnianie życzeń klienta), lokal gastronomiczny 
(lokalizacja, godziny funkcjonowania, wystrój, klimat) oraz proces zamawiania 
(czas realizacji/oczekiwania, zgodność dostawy z zamówieniem) (tab. 6).   



Robert Wolny 

 208 

Tabela 6. Powody polecania i niepolecania lokali gastronomicznych przez internautów – 
wybrane przykłady 

Powody polecania usługodawców Powody niepolecania usługodawców 

 wysoka jakość składników  

 szybki czas realizacji zamówienia   

 niskie ceny potraw 

 bogate menu   

 kompetentna i miła obsługa  

 ładny wystrój restauracji   

 dobry klimat restauracji 

 bardzo dobry smak potraw 

 szybkość dostawy 

 wielkość porcji posiłków 

 lokalizacja restauracji 

 wysoka jakość świadczonych usług 

 miła obsługa 

 gwarancja najwyższej jakości dań 

 dobre miejsce na spotkania 

 możliwość dostawy pod wskazany adres 

 dodatkowe atrakcje w restauracji  

 możliwość jedzenia na świeżym powietrzu 

 nowoczesne metody pakowania żywności 

 darmowa dostawa 

 zniżki dla studentów  

 dowóz nocny 

 

 zła jakość potraw  

 nieświeże składniki w potrawie 

 wysokie ceny 

 źle zrealizowane zamówienie  

 niemiła obsługa  

 zły smak potraw  

 niedostarczenie zamówienia  

 brak uwzględnienia prośby klienta  

 brak kompletnego opisu dań  

 ilość i jakoś składników 

 małe porcje 

 wystrój wnętrza niepasujący do atmosfery 

 zimne jedzenie 

 nieświeże produkty 

 nieprofesjonalna obsługa 

 ceny nieadekwatne do jakości  

       podawanych dań 

 długi czas oczekiwania 

 brak muzyki w lokalu 

 błędy w zamówieniach 

 brud w lokalu 

 brak możliwości płatności kartą 

 niemili właściciele 

 zła lokalizacja 

Źródło: badania własne. 
 

 Obserwacja zachowań prosumenckich pozwoliła na zebranie ciekawych 
propozycji dotyczących wprowadzenia nowych usług gastronomicznych oraz 
modyfikacji istniejącej oferty. Internauci, wypowiadając się na forach, często 
proponowali modyfikacje i wprowadzenie nowych usług gastronomicznych, 
które na rynku funkcjonują w innych lokalach gastronomicznych. Uczestnicy 
forów zaproponowali szereg nowych usług, w tym związanych z asortymen-
tem (nowe potrawy), sposobem ich zamawiania/odbioru, sposobami płatno-
ści oraz możliwościami wykonywania danych czynności on-line (w tym mody-
fikacji zmówienia czy śledzenia zamówienia). Internauci zaproponowali także 
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szereg usprawnień i modyfikacji, które z punktu widzenia klienta powinny 
poprawić komfort korzystania z usług gastronomicznych. Modyfikacje doty-
czyły obsługi klientów na miejscu w restauracji oraz obsługi przez Internet  
(w tym np. poprawy funkcjonalności strony WWW, poprawy procesu zama-
wiania potraw on-line, w tym także w aplikacjach mobilnych, rozszerzenia 
zakresu przedmiotowego usług) (tab. 7). 
 
Tabela 7. Propozycje wprowadzenia nowych usprawnienia/modyfikacji usług gastrono-
micznych – wybrane przykłady 

Nowe usługi  Usprawnienie/modyfikacja usług  

 wprowadzenie nowych potraw z kra-

jów pozaeuropejskich 

 wprowadzenie w restauracji potraw z 

różnych regionów Polski 

 wprowadzenie możliwości płatności 

on-line 

 wprowadzenie możliwość śledzenia 

realizacji zamówienia 

 wprowadzenie możliwości modyfikacji 

zamówienia po wprowadzeniu do systemu 

 wprowadzanie kodów rabatowych 

przy zamawianiu 

 wprowadzenie możliwości uregulowa-

nia rachunku przelewem 

 wprowadzenie możliwości zamawiania 

stolików przez stronę internetową 

 wprowadzenie aplikacji na urządzenia 

przenośne 

 wprowadzenie możliwości płatności 

przy odbiorze po rezerwacji na stronie 

internetowej 

 wprowadzenie usługi umożliwiającej 

dostarczanie zamówienia na konkretną 

godzinę 

 wprowadzenie możliwości odbioru 

zamówienia w restauracji 

 wprowadzenie innych sposobów ko-

munikacji 

 poprawa obsługi przez telefon 

 usprawnienie formy przyjmowania zamó-

wień on-line 

 częstsza aktualizacja cennika  

 skrócenie czasu dostawy   

 wprowadzenie możliwości modyfikacji 

składników w zamawianych potrawach  

 usprawnienie działania formularza zamówień  

 wprowadzenie zniżek dla stałych klientów 

 usprawnienie systemu elektronicznej re-

zerwacji 

 rozwój aplikacji mobilnych poprzez wpro-

wadzenie  nowych możliwości 

 wprowadzenie dodatkowych form płatno-

ści elektronicznych 

 rozszerzenie obszaru objętego dowozem 

do klienta 

 usprawnienie oferty z dowozem do klienta 

 częstsza aktualizacja menu 

 poprawienie kontaktu z obsługą strony 

 wręczanie darmowej wody do wybranych 

posiłków 

 poprawa zasięgu portali do zamawiania 

jedzenia 

 dostawa do domu, niezależnie od wartości 

zamówienia 

 zwiększenie zasięgu działań restauracji 

 wprowadzenie menu w języku angielskim 
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 wprowadzenie aplikacji mobilnej do 

zamawiania potraw 

wprowadzenie programu lojalnościowego 

 usprawnienie działania strony internetowej 

 dodanie możliwości filtrowania potraw na 

stronie 

 mniejszy natłok informacji na stronie głównej 

 zmiana wyglądu strony 

 zamówienia bez logowania 

Źródło: badania własne. 

 
Podsumowanie 
 
Prosument to konsument odważny, świadomy siebie i swoich potrzeb, cieka-
wy nowości i wymagający. Nowe technologie stwarzające nowoczesne mode-
le komunikacji sprawiają, że prosument staje się niezależny, krytyczny i dyna-
miczny. Internet, ale również zaawansowane technologicznie urządzenia mo-
bilne, to narzędzia, które pozwalają prosumentom przekazywać swoje opinie 
bardzo szybko i na szeroką skalę. Dynamiczny rozwój usług gastronomicznych 
i wzrost ich znaczenia w sektorze usług w Polsce wymusza na usługodawcach 
potrzebę szerokich działań projakościowych, stanowiących istotne narzędzie 
kształtowania satysfakcji konsumentów. Dostosowanie asortymentu usług, 
jakości serwowanych potraw i standardu obsługi do potrzeb i oczekiwań kon-
sumentów to dzisiaj konieczność. Zidentyfikowane w badaniach bezpośred-
nich oczekiwania prosumentów na rynku usług gastronomicznych mogą po-
służyć do poprawy funkcjonowania placówek gastronomicznych. Propono-
wane przez interneutów nowe usługi i/oraz modyfikacje usług trudno uznać 
za rewolucyjne na rynku. Ich wprowadzenie może spotkać się zarówno z po-
zytywnym odbiorem, jak i z oporem ze strony usługodawców. Biorąc po uwa-
gę skalę uczestnictwa konsumentów w różnych formach zachowań prosu-
menckich, należy uznać, że zjawisko prosumpcji w Internecie rozwija się  
i w przyszłości można oczekiwać kontynuacji tego rozwoju. 
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Analiza wpływu określonych czynników na decyzje 
zakupowe polskich e-konsumentów – badania ekspertów 
 
 
Analysis of the Impact of Specific Factors on Purchase Decisions  
of Polish E-consumers – Expert Survey 
 
Abstract: The article presents the analysis of the impact of specific factors on purchase deci-
sions of Polish e-consumers (from experts’ point of view). The study was conducted on a group 
of five experts with extensive experience in trading via the Internet. The obtained result indi-
cated that, in addition to such obvious factors as price, quality of goods or trust to the seller, 
the speed of delivery (including availability of stock "right away"), time of day (eg finishing time 
of online auctions), the detail of the product description and the opinions of other buyers are 
most important.  
Key words: e-commerce, e-consumer, purchasing decisions. 
 
Wprowadzenie 
 
Od roku 2008 ponad dwukrotnie wzrosła liczba mieszkańców naszego kraju, 
którzy deklarują, że zdarzyło im się robić zakupy przez Internet. Obecnie jest 
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to ponad połowa łącznej liczby ludności w Polsce. Według badań Barometr  
E-shopper 2017  58% Polaków przyznało, że przynajmniej raz w miesiącu 
dokonuje zakupu za pośrednictwem Internetu [Ekomercyjnie 2018]. Handel 
elektroniczny stanowi 12,4% całościowego handlu w naszym kraju. Co więcej, 
przewiduje się, że wartość e-commerce w Polsce w roku 2020 ma wzrosnąć do 
63 mld zł (wartość tę na dzień przeprowadzenia badań szacowało się na około 
36–40 mld zł) [Payu 2018]. Mamy zatem do czynienia ze społeczeństwem, 
które w dużej części składa się z e-konsumentów [Kolny, Kuć, Stolecka 2016, 
ss. 9–10], a e-zakupy dla wielu stają się rozwiązaniem zapewniającym sprawne 
zaspokajanie potrzeb [Szopiński 2012, s. 85]. Niniejszy artykuł dotyczy istot-
nych zagadnień mających zauważalny wpływ na gospodarkę. Celem artykułu 
jest próba odpowiedzi na pytanie o preferencje e-konsumentów dotyczące 
zakupów w Internecie. Czym kierują się podczas wyboru dóbr czy miejsc ich 
nabycia? W jaki sposób reagują na konkretne propozycje znalezione w sieci 
i jaka jest szansa wyboru którejś z nich? Do odpowiedzi na postawione pyta-
nia wykorzystane zostanie badanie ekspertów i wnioski z niego wypływające. 
 
Podstawowe uwarunkowania decyzji zakupowych  
e-konsumentów  
 
Okoliczności podjęcia decyzji o zakupie są zależne od wielu możliwych do 
sklasyfikowania bodźców, a sam podział czynników wpływających na zacho-
wania nabywcze e-konsumentów może uwzględniać wiele kryteriów. Doko-
nuje się go według rodzaju powiązania z konsumentem, skali oddziaływania, 
źródła pochodzenia, stopnia zależności od innych czynników czy też stopnia 
mierzalności [Kieżel 2000, ss. 103–104]. Po uwzględnieniu powyższego można 
zatem wyróżnić następujące grupy czynników opisywanych w kolejnych 
podpunktach artykułu. 

Czynniki ekonomiczne3  

Podstawowym czynnikiem wpływającym na zachowania nabywcze e-
konsumentów jest oczywiście dochód. Oddziałuje on na nabywcę w sposób 
bardzo bezpośredni. Kolejnym czynnikiem ekonomicznym jest cena. W prze-
ciwieństwie do dochodu stanowi ona jednak czynnik zewnętrzny. Jej wahania 
mogą wynikać z wielu przyczyn, takich choćby jak sytuacja na rynku, kursy 
walut. Wzrosty cen powodują zazwyczaj zmniejszanie się popytu na dane 

                                                            
3 por. Jaciow, Wolny [2011, s. 19]. 
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dobra, z racji rangi wydatku na ich nabycie. Należy wówczas rezygnować 
z niektórych zakupów, żeby w ten sposób zaoszczędzić na inne, potrzebniej-
sze. Inną determinantą ekonomiczną wpływającą na decyzje zakupowe kon-
sumentów jest podaż. Większa dostępność towarów, usług czy też sklepów 
powoduje zazwyczaj większą swobodę wyboru pomiędzy nimi. Jest rzeczą 
naturalną, że gdy dany produkt jest niedostępny w danym momencie, bądź 
jego występowanie w ofercie sprzedaży jest mocno ograniczone, nie może się 
on sprzedawać w dużej ilości. Co za tym idzie – mniej osób jest w stanie go 
zdobyć. Wzrost podaży może dodatkowo powodować powstawanie nowych 
potrzeb, które – również w zależności od niej – będzie można łatwiej lub 
trudniej zaspokoić. 

Czynniki demograficzne4 

Jednym z najważniejszych czynników demograficznych jest wiek konsumen-
ta. Wraz z nim zmieniają się potrzeby oraz upodobania. Kolejny demograficz-
ny czynnik to płeć, która wpływa na decyzje e-zakupowe – zresztą nie tylko za 
sprawą zróżnicowania kupowanych produktów na przeznaczone wyłącznie 
dla kobiet lub mężczyzn. Trzecim czynnikiem z tej grupy jest wielkość gospo-
darstwa domowego. Ma ona wpływ między innymi na rozmiary dokonywa-
nych zakupów, ale i wybór produktów, jakie się wśród nich znajdują. Istotny 
jest również czynnik geograficzny – miejsce zamieszkania. Ważny staje się 
także rodzaj wykonywanej pracy czy poziom wykształcenia. 

Czynniki psychologiczne5 

Pierwszym czynnikiem psychologicznym są motywy określane jako świadome 
powody danego zachowania, w szczególności działalności celowej. Składają 
się one na potrzeby oraz inne wewnętrzne mechanizmy determinujące za-
chowanie człowieka. W zależności od poziomu dojrzałości konsumenta będzie 
on odczuwał potrzeby innego rodzaju. Kolejnym czynnikiem są nasze nawyki. 
Powstają one na przestrzeni lat, gdy dorastamy i uczymy się, aby z czasem 
powodować konkretne zachowania nabywcze podczas zakupów. Nawyki 
kształtowane są poprzez wielokrotne powtarzanie pewnych zachowań dają-
cych decydentowi, często subiektywnie, pozytywne odczucia. Następnie nale-
ży wspomnieć o emocjach będących wewnętrznymi impulsami stymulujący-
mi przeżywanie.  
 

                                                            
4 por. Jaciow, Wolny [2011, s. 19]. 
5 por. Jaciow, Wolny [2011, ss. 18–19]; Krasiński, Piasny, Szulce [1984, s. 21]. 
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Czynniki społeczne6 

Silny wpływ na zachowania nabywcze ma również rodzina i szerzej: grupa 
społeczna kupującego. Z przynależności do tych grup może również wynikać 
konkretny styl życia, który niekiedy bardzo mocno determinuje zachowania 
nabywcze. Istotną determinantą zachowań nabywczych e-konsumentów jest 
kultura, w jakiej funkcjonuje badany. W danej kulturze niektóre zakupy stają 
się wskazane, czy wręcz konieczne, inne bywają nawet zakazane. Przestrzega-
nie owych reguł wiązać się może między innymi z wyznawaną religią czy po 
prostu z obyczajami panującymi w miejscu bytowania e-konsumenta. Innym 
czynnikiem społecznym mającym wpływ na decyzje e-zakupowe konsumen-
tów jest również moda będąca szczególnym rodzajem naśladownictwa uzna-
wanego za zachowanie przypominające zachowanie innej osoby.  
 
Wpływ czynników oczami ekspertów 
 
Badanie ekspertów 

Nie wszystkie czynniki oddziałują na e-konsumentów często i w sposób istot-
ny – spora ich część okazuje się mieć mniejsze znaczenie. W celu sprawdzenia 
siły rzeczywistego znaczenia wpływu czynników zapytano o opinię ekspertów 
(czyli osoby, które można uznać za biegłe w dziedzinie handlu elektroniczne-
go) [PWN 2018]. Każdy z wybranych ekspertów posiadał co najmniej kilkulet-
nie doświadczenie w sprzedaży internetowej i miał za sobą setki przeprowa-
dzonych transakcji. Eksperci, którzy wzięli udział w badaniu, to właściciele 
bądź specjaliści do spraw sprzedaży prowadzący działalność w prywatnych 
sklepach internetowych na polskim rynku. Badanie zostało przeprowadzone 
tzw. techniką PAPI (Paper And Pen Personal Interview), czyli w formie wywiadu 
osobistego. Wywiadom zostało poddanych 5 osób, a rozmowy z nimi prze-
prowadzane były w kwietniu 2018 roku. 

Ekspert 1 

Pierwszy ekspert zajmował się sprzedażą w Internecie od ponad 10 lat. Używał 
do tego swojej strony internetowej oraz popularnego serwisu aukcyjnego. 
Pierwszym czynnikiem mającym – według niego – istotny wpływ na decyzje 
zakupowe e-konsumentów jest reklama. Sprzedaż produktów reklamowa-
nych w telewizji i innych ogólnodostępnych mediach pozwala na uzyskanie 
zauważalnie lepszych wyników niż w przypadku produktu mniej lub wcale 
                                                            

6 por. Krasiński, Piasny, Szulce [1984, s. 21]. 
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niereklamowanego. Owa sytuacja jest oczywista, gdy porównujemy reklamo-
wany produkt znanej (m.in. dzięki tej właśnie reklamie) marki z innym, mniej 
znanego producenta, lecz zależność ta zachodzi również dla przedmiotów 
oferowanych przez producentów o podobnej popularności (bądź nawet po-
chodzących z tej samej firmy). Zdarzają się bowiem sytuacje, że jeden produ-
cent ma w ofercie dwa bardzo zbliżone produkty, o podobnych specyfika-
cjach, lecz przy dobrej promocji jednego z nich osiąga wyższą sprzedaż mimo 
zawyżonej ceny. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że o drugim produkcie 
niewiele osób wie, gdyż rynek nie jest zbyt dokładnie śledzony. 
 Następnie ekspert zwrócił uwagę na nieokrągłe końcówki cen. Dla sprze-
dawcy opłacalne jest obniżenie ceny o choćby jeden grosz, by wynosiła na 
przykład 99,99 zł. Kupujący dużo chętniej decyduje się wówczas na zakup, niż 
wówczas gdy cena wynosiłaby 100 zł, mimo że oszczędność dla niego jest 
praktycznie niezauważalna. Taktyka ta jest korzystna również przy dużo wyż-
szych kwotach. 
 Zdaniem eksperta wyższą skuteczność sprzedaży aukcyjnej można osią-
gnąć podczas licytacji niż w przypadku ogłoszenia z zadaną z góry ceną, na-
wet w tym samym serwisie internetowym7. Kupujący wyraźnie wolą mieć 
wpływ na cenę, jaką płacą, czasem nie zauważając nawet, że ten sam przed-
miot jest do nabycia od tego samego sprzedawcy za cenę niższą niż właśnie 
licytowana. Wielu licytujących daje się ponieść emocjom, czasem przelicyto-
wując kwoty, za które można było kupić dany przedmiot bez licytacji. Eksper-
towi przydarzyły się sytuacje, w których był pytany o możliwość sprzedaży 
poza aukcją. Proponowana przez niego cena była przez zainteresowanego 
odrzucana jako zbyt wygórowana. Następnie ta sama osoba wygrywała ową 
licytację, zgłaszając wyższą ofertę niż kwota, o której wcześniej była mowa. 
 Dobrze natomiast dla licytacji, gdy widoczny jest na niej ruch, to znaczy 
dodawane są nowe oferty przez kolejnych zainteresowanych. Gdy aukcja 
znajdująca się w serwisie dłuższy czas nie budzi większego zainteresowania, 
również na dalszym etapie można zauważyć niewielką liczbę jej wyświetleń. 
Natomiast gdy od początku ktoś się nią zainteresuje i co jakiś czas zmienia się 
aktualna cena (w procesie licytacji), odsłon jest znacznie więcej. Wpływa na to 
prawdopodobnie czynnik rywalizacji oraz – przy licytowaniu w ostatniej chwili 
– brak czasu do namysłu. 

                                                            
7 Porównaj inne badania, np. [Angst, Agarwal, Kuruzovich 2008, ss. 59–84; Standifird, 

Roelofs, Durham 2004, ss. 167–176] 
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 Czas trwania aukcji nie powinien być jednak zbyt długi. Dość znanego pro-
duktu nie warto wystawiać na czas dłuższy niż 7 dni, pamiętając jednak o cza-
sie minimalnym, niezbędnym do tego, aby wystarczająca liczba osób mogła 
zobaczyć ofertę. 
 W celu zapewnienia licytacji najlepszej efektywności należy ustawić czas jej 
zakończenia wieczorem8. Ekspert wskazał, że między godziną 20:00 a 22:00 
osiągane są najwyższe kwoty w trakcie walki o zakup. Wyjątek stanowią wie-
czory piątkowe oraz sobotnie, w ciągu których prawdopodobnie duża część 
potencjalnych kupujących oddaje się weekendowej rozrywce. 
Elementem wpływającym pozytywnie na zainteresowanie zakupami jest rów-
nież stosowanie mechanizmów promujących aukcje poprzez ich pozycjono-
wanie bądź wyróżnianie graficzne na liście dostępnych ofert. Metoda ta 
sprawdza się jednak głównie przy sprzedaży ilościowej, przy produktach 
o bardzo niskich cenach. Efekt nie jest jednak wystarczający, by ekspert decy-
dował się na niego systematycznie. 
 Kupującymi są zdecydowanie częściej mężczyźni. Ich udział w całkowitej 
liczbie sprzedawanych produktów oszacowany został na aż 90%. Wysyłka 
kierowana jest zwykle do małych i średnich miast, rzadziej do miast woje-
wódzkich czy metropolii. Kupujący dość często mają złe zdanie o działaniu 
Poczty Polskiej, choć ekspert nigdy nie miał problemów związanych z jej usłu-
gami. Może to więc być również wynikiem odpowiedniej reklamy bądź jej 
braku. Najczęściej klienci proszą o wysyłkę za pośrednictwem firm kurierskich 
czy wysyłki z odbiorem w specjalnych punktach działających 24 h na dobę. 

Ekspert 2 

Kolejny ekspert, który zgodził się wypowiedzieć na temat czynników decyzyj-
nych przy e-zakupach, działał na rynku od ok. 15 lat. Posiadał kilka punktów 
stacjonarnych, dzięki czemu finalizacja sprzedaży – częściej niż w przypadku 
pozostałych badanych – odbywała się osobiście. Z obserwacji eksperta wyni-
ka, że odwiedzają go zwykle klienci w wieku ok. 20–30 lat (wniosek ten jest 
jednak bardziej wyciągnięty na podstawie domysłów, gdyż takie dane na te-
mat klientów nie są generalnie znane). Ponadto, podobnie jak to miało miej-
sce w przypadku poprzedniego wywiadu, rzuca się w oczy wyraźna przewaga 
klientów płci męskiej. Kolejnym faktem, zauważonym przez eksperta drugie-
go, jest zwiększenie sprzedaży za sprawą reklamy produktu w mediach. Eks-
pert zwrócił uwagę, że bardzo dobry efekt przyniosła kiedyś reklama z udzia-
                                                            

8 Długości trwania aukcji i czas jej zakończenia podlegały badaniu, por.  np. [Muthitacharo-
en, Tams 2017, ss. 71–102]. 
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łem znanego polskiego sportowca. Dzięki niej sprzęt jednego z producentów 
nagle, z anonimowego, stał się jednym z chętniej kupowanych, mimo że pod 
względem jakości jest porównywalny z ofertą konkurencji. W przypadku pro-
duktów o najniższych cenach reklama nie daje aż tak spektakularnych efek-
tów – tutaj częściej klienci decydują się na tańsze zamienniki, na których moż-
na nieco zaoszczędzić (nie znając jednak marki ani solidności jej wyrobów). 
Ekspert odnotował, że niekiedy tłumaczono to w taki sposób, że tego rodzaju 
wybór, jeśli okaże się zły, nie będzie dla klienta aż tak bolesny, jak mógłby być 
w przypadku zakupu produktu o wyższej wartości. 
 Zachęcająca dla konsumentów jest również informacja, że inny egzem-
plarz oglądanego produktu został już wcześniej komuś sprzedany. Wyciągają 
wówczas prawdopodobnie wniosek, że dany produkt jest dobrej jakości. Do-
tyczy to głównie ogłoszeń w serwisach aukcyjnych, gdzie podawana jest nie 
tylko liczba dostępnych, ale i sprzedanych sztuk danego produktu.  
 Według eksperta prezentacja oferty powinna być jasna i przejrzysta. Cza-
sami warto stosować kapitaliki oraz zaznaczać ważne stwierdzenia kolorem. 
Niestety z podobnymi efektami łatwo przesadzić, przez co dane słowa czy 
zdania przestają być wyjątkowe, a całość staje się zbyt „agresywna”. Co cieka-
we, bardzo dokładny opis nie jest konieczny, aby podnieść sprzedaż. Kupują-
cym zdarza się notorycznie zadawać pytania, na które odpowiedzi zawarte są 
w ogłoszeniu. Można po tym wnioskować, że problemem jest wyszukiwanie 
ich w opisie i kupujący od razu wolą zadać pytanie na konkretny temat. 
 Ekspert dostrzegł również pewną zależność dotyczącą wysyłki produktu. 
Większość kupujących decyduje się na jak najtańszą przesyłkę. Często oznacza 
to niewielką oszczędność pieniędzy i dużo dłuższy czas na wykonanie opera-
cji. Możliwe, że bierze się to z nieznajomości oferty usług wysyłkowych do-
stępnych na rynku. Mechanizm ten ma zwykle zastosowanie przy wysyłkach 
na terenie średnich i mniejszych miast, które stanowią większość miejsc doce-
lowych dla produktów konsumenta. Klienci z większych miast częściej decy-
dują się na droższą wysyłkę, zgłaszając prośby o jej jak najszybsze wykonanie. 
Może mieć to związek z większą dostępnością sklepów stacjonarnych, w któ-
rych szybko można nabyć dany produkt. Przy długim czasie oczekiwania na 
przesyłkę wybór sklepu internetowego staje się mniej atrakcyjny. 

Ekspert 3 

Czas wysyłki jest ważnym aspektem również według kolejnego eksperta. 
Stwierdza to na podstawie ok. 10-letniego doświadczenia. W przeszłości zaj-
mował się pośredniczeniem w sprzedaży produktów prosto od azjatyckich 
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producentów. Wiązało się to z długim czasem oczekiwania, który zniechęcał 
konsumentów. Dużo większe zainteresowanie budziły oferty tych samych 
produktów, od tego samego producenta, wysyłane jednak z Polski. Pomimo 
podobnej bądź nawet wyższej ceny wysyłki i zawsze wyższej ceny przedmio-
tu. Kiedy jednak towar wysyłany jest z kraju, można również wpłynąć dodat-
nio na zainteresowanie nim poprzez obniżanie ceny przesyłki bądź propono-
wanie zniesienia jej kosztów. 
 Według eksperta klienci lubią dostawać coś za darmo, nawet jeśli wiąże się 
to w rzeczywistości z podniesieniem ceny produktu, co oznacza, że łączny 
koszt zakupu pozostaje na tym samym bądź bardzo zbliżonym poziomie. Co 
za tym idzie – dobrymi materiałami promocyjnymi są gadżety dodawane do 
sprzedawanych przedmiotów bądź możliwość ich konfiguracji, np. możliwość 
wyboru koloru obudowy telefonu czy też rysika załączonego do niego za dar-
mo. Konieczne jest podkreślenie dodatkowej korzyści w tytule oferty, tak aby 
podczas przeglądania listy można było łatwiej natknąć się na tę informację. 
 Według trzeciego eksperta wymienione rzeczy zaczynają jednak mieć zna-
czenie dopiero, kiedy cena staje się dla konsumenta wystarczająco atrakcyjna. 
Jest on zwolennikiem konkurencji cenowej, gdyż zauważa jej wyraźne efekty. 
Ceny zawsze uzależnia od oferty konkurencji, ustanawiając je na poziomie 
nieco niższym. Różnice nie muszą być duże, według eksperta trzeciego wy-
starczy obniżka na poziomie 2–5%. Pozytywnie na sprzedaż wpływa również 
czas reakcji na zapytania zainteresowanych. Konsumenci cenią sobie szybkie 
odpowiedzi na zadawane pytania, zamieszczanie w nich materiałów informa-
cyjnych, zdjęć czy też linków do stron ze specyfikacją sprzętu będącego 
przedmiotem rozmowy. 
 W przypadku sprzedaży aukcyjnej bardzo ważna jest liczba fotografii doty-
czących oferowanego towaru. Mile widziane są zdjęcia w większej rozdziel-
czości, pokazujące szczegóły produktu, nawet gdy nie są one tak naprawdę 
specjalnie istotne w użytkowaniu. 
 Przy korzystaniu z portali aukcyjnych w jakimś stopniu istotna jest również 
liczba opinii otrzymanych wcześniej przez sprzedającego9. Kupujący niechęt-
nie kupują od użytkowników mało doświadczonych, z kolei od pewnego po-
ziomu (ok. 100–150 opinii) różnice w zainteresowaniu nie są już tak bardzo 
zauważalne. Najbardziej uwagę kupujących przyciągają opinie negatywne 

                                                            
9 Porównaj inne badania, np. [Baranowski,  Komor, Wojcik 2018, ss. 1226–1229; Ye, Cheng, 

Fang 2013, ss. 502–512]. 
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i tych należy przede wszystkim unikać, aby nie zniechęcić potencjalnych na-
bywców. 
 Ponadto warte zauważenia jest, że większość zakupów u eksperta trzecie-
go dokonywana jest w godzinach wieczornych i nocnych. Aukcje internetowe 
ustawiane są więc przez niego tak, by ich koniec przypadał na czas między 
20:30 a 21:30. Pozostałe zakupy odbywają się również w godzinach poran-
nych i dziennych, lecz stanowi to mniejszą część łącznych transakcji. Wśród 
kupujących ponownie zauważona została przewaga płci męskiej. 

Ekspert 4 

Kolejny ekspert sprzedaje w Internecie już ponad 15 lat i jako najważniejsze 
czynniki dla e-klientów wymienia przede wszystkim cenę produktu oraz czas 
dostawy. Oferty przedmiotów sprzedawanych w jego sklepie zwykle są filtro-
wane według ceny. Najczęściej wybierane są te z ceną najniższą. Kupujący 
decyduje się niejednokrotnie na zakup produktu słabiej znanej firmy, ale za 
niższą, niekiedy niewiele, cenę. Wzrost czynnika trwania dostawy jest dobrze 
widoczny na przestrzeni lat. Od pewnego czasu ok. 85% przesyłek jest wysy-
łanych w formie priorytetu. Być może jest to również skorelowane ze zmniej-
szeniem się różnicy cenowej pomiędzy przesyłkami szybszymi i zwykłymi. 
Pytania o przesyłki padają także często w rozmowach telefonicznych, w któ-
rych nierzadko daje się wyczuć zniecierpliwienie odbiorców. 
 Niechęć do czekania na zakupiony towar sprawia również, że dużo lepiej 
sprzedają się produkty dostępne od ręki, będące na stanie sklepu. Bowiem 
gdy widoczna jest informacja o chwilowym ich braku, wraz z zapowiedzią prze-
sunięcia terminu dostawy o kilka dni, często sprzedaż zatrzymuje się do mo-
mentu kolejnej dostawy do sklepu. Wówczas widoczne jest jej wznowienie. 
 Poza sklepem internetowym czwarty ekspert prowadzi również sprzedaż 
za pośrednictwem portali aukcyjnych oraz ogłoszeniowych. Opis tam ofero-
wanych przedmiotów powinien być mniej techniczny, choć nadal sformuło-
wany w profesjonalny sposób. Przejrzystość opisu umożliwia ograniczenie 
czasu oglądania oferty, na czym, jak wiadomo, bardzo zależy kupującym. 
Dzięki temu zadawanych jest też mniej pytań do sprzedającego w porówna-
niu z liczbą sprzedawanych towarów. W odpowiedziach na pytania dobrze 
jest podpisywać się samym imieniem. Pozwala to osiągnąć lepsze relacje mię-
dzy rozmówcami i może zaważyć na ostatecznym wyborze kupującego. 
Optymalny czas zakończenia aukcji wskazany przez czwartego sprzedawcę to 
niedzielny wieczór około godziny 21:00. Zauważa on wtedy najlepszą sku-
teczność sprzedaży w atrakcyjnych dla niego cenach. Warto natomiast unikać 
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kończenia licytacji w pozostałe dni weekendu – jednakże w ciągu weekendu 
rośnie ogólna liczba wyświetleń ofert, prawdopodobnie ze względu na to, że 
kupujący mają więcej czasu, który mogą poświęcić na śledzenie ofert (dopiero 
na koniec tygodnia przychodzi moment wyciągnięcia wniosków i ostatecznej 
decyzji). W dniach roboczych sprzedaż również uzyskuje dość satysfakcjonu-
jące efekty, lecz nie takie, jak we wspomniany ostatni wieczór przed nowym 
tygodniem. 

Ekspert 5 

Piąty zapytany o zdanie ekspert działał na rynku niewiele ponad 10 lat. Pro-
wadził sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego oraz portali aukcyj-
nych. Obecnie większość jego transakcji odbywa się na portalach. 
Pierwszym czynnikiem, który wskazał, jest cena produktu. Głównie za pomocą 
konkurencji cenowej odbywa się jego walka o klienta. Konsumenci zwracają 
też uwagę na markę. Najchętniej widziane są produkty markowe w jak najniż-
szej cenie. Często pojawiają się również pytania klientów o zniżki w przypadku 
zakupu większej liczby produktów. Trzeba zatem uwzględnić ten fakt przy 
tworzeniu opisu sprzedawanego produktu. Ten powinien być przejrzysty 
i łatwy w odbiorze, aby każdemu łatwo było przez niego przebrnąć i znaleźć 
najważniejsze informacje. 
 Podobnie jak w rozmowach wcześniejszych wskazano, że dla kupującego 
liczy się czas dostawy. Ten powinien być jak najkrótszy, a co za tym idzie, nale-
ży dołożyć wszelkich starań, aby wysyłka została zrealizowana niezwłocznie 
po dokonaniu zamówienia. Ponadto chętniej wybierane są towary dostępne 
od ręki niż te, na które należy na przykład złożyć specjalne zamówienie, co 
wiąże się z wydłużeniem się czasu oczekiwania na przedmiot zakupu. 
 Towary są zwykle zamawiane do małych i średnich miast – jak już wspomi-
nano w poprzednich rozmowach. Kupującymi są głównie mężczyźni, choć 
według eksperta ich przewaga nie jest bardzo duża – niemniej proporcje 
przez niego wskazane to 3 do 2 na niekorzyść płci żeńskiej. Płatności zwykle 
odbywają się za pomocą e-przelewów, czasami tylko wybierana jest płatność 
przy odbiorze. Chętniej wybierane są też produkty, w których opisie pojawia 
się wyraźna informacja o możliwości zwrotu lub wymiany w określonym cza-
sie. Kupujący dobrze czują się, posiadając tego typu „bufor bezpieczeństwa”. 
 Ważna dla nowych klientów jest też opinia innych10. Dlatego ekspert dba 
o to, aby każdy kupujący był zadowolony i przekazał swoją opinię innym 

                                                            
10 Porównaj inne badania np. [Cypryjanski i in. 206, ss. 45–51]. 
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w odpowiednim komentarzu. W przypadku pełnego zadowolenia powstaje 
pewne przywiązanie klientów, którzy na przestrzeni lat chętnie wracają do 
korzystania z usług tego samego dostawcy. Jest to niewielki, ale zauważalny 
procent wszystkich kupujących, który daje satysfakcję z dobrze wykonanej 
pracy i zasługuje na dodatkowe profity w postaci darmowych gadżetów czy 
rabatów. 
 
Podsumowanie  
 
Najważniejsze cechy, o których wspominali eksperci, zostały przedstawione 
w tabeli 1. Zaznaczono w niej również występowanie poszczególnych domi-
nant w wywiadach z konkretnymi badanymi. 
 
Tabela 1. Podsumowanie wywiadów z ekspertami 

Eksperci 
Cechy 

1 2 3 4 5 

Ra-

zem 

Cena produktu x x x x x 5 

Czas dostawy  x x x x 4 

Cena dostawy   x   1 

Marka     x 1 

Obecność produktu w reklamach x x    2 
Szczegółowość danych w ogłoszeniu/ 
ofercie  x x  x 3 

Opinie innych kupujących   x  x 2 
Ilość wyświetleń/zakupionych wcześniej 
towarów  x    1 

Możliwość otrzymania darmowego podarku   x   1 

Dostępność towaru   x x x 3 

Możliwość zwrotu lub wymiany     x 1 

Czas, w którym kończy się aukcja (z licytacją) x  x   2 

Promowanie oferty w serwisie x     1 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 W powyższych rozmowach jednym z najczęściej wymienianych czynników 
okazuje się być czas dostawy. W dzisiejszym świecie większość ludzi spieszy 
się z załatwianiem wszystkich spraw, m.in. zakupów. Czas wolny stał się bo-
wiem aktualnie rzeczą bardzo cenną, a w jego zaoszczędzeniu mają pomóc 
konsumentom również elektroniczne zakupy [Kare-Silver 2002, ss. 82–84]. 
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Kupno w Internecie trwa zauważalnie krócej niż poszukiwanie odpowiednie-
go sklepu stacjonarnego, a w nim wymarzonego produktu. Za pomocą kom-
putera (bądź innego urządzenia mogącego go zastąpić) wygodniejsze i ła-
twiejsze może stać się odnalezienie i porównanie odpowiedniej liczby pro-
duktów, a następnie zamówienie ich z dostawą pod same drzwi domu. Zatem 
czas oczekiwania na dostawę również powinien być jak najkrótszy. Skorelo-
wana z czasem dostawy jest również dostępność kupowanych przedmiotów. 
Ten element był także wymieniany przez ekspertów jako istotny przy podej-
mowaniu decyzji zakupowych.  
 Kolejną determinantą jest cena dostawy, również wymieniana przez pyta-
nych sprzedawców jako istotny aspekt wyboru kupowanego towaru. Wobec 
powyższego naturalne jest, że i cena samego przedmiotu zakupu powinna 
być jak najniższa. Wszyscy bowiem eksperci wspominali o jej dużym znacze-
niu. Wydaje się, że obie te oszczędności często idą w parze, jako że składają się 
na łączną kwotę zakupu. 
 W trakcie zakupów często poszukiwane są produkty znanych marek. Nie-
rzadko wiąże się to z dobrą reklamą, gdyż znana marka budzi większe zaufa-
nie, kiedy inwestujemy własne pieniądze. Poza tym dużo łatwiej przychodzi 
nam podjąć decyzję podobną jak większość (a więc kupić znany produkt), niż 
wypróbować coś nieznanego, gdyż pozornie jest to obarczone większym ry-
zykiem. Warto jednak podkreślić, że dobrze wypromowany produkt nie zaw-
sze jest dobrej jakości. Poszukiwanie jakości z pewnością po części kryje się za 
chęcią posiadania produktu markowego. Po części, gdyż satysfakcja z samego 
posiadania również jest w dzisiejszym świecie coraz częstszym zjawiskiem. 
 E-konsumenci, będący, jak wynika z badania, w większości mężczyznami, 
cenią sobie też jasną i przejrzystą prezentację sprzedawanych przedmiotów. 
Taką, która będzie zawierać najważniejsze informacje, bez przesadnych szcze-
gółów specyfikacji, które bardziej wymagający klienci mogą poznać, korzysta-
jąc z możliwości dodatkowego kontaktu, np. telefonicznego lub e-mailowego.  
Wybierając produkt, a także jego dostawcę, konsumenci chętnie kierują się 
opiniami innych. Ważne jest zadowalanie każdego kolejnego kupującego, aby 
ten pozostawił choć jedno pozytywne słowo po transakcji. Prócz komentarzy 
brane jest również pod uwagę samo zainteresowanie daną ofertą. Ogłoszenia, 
na które nie ma odzewu ze strony kupujących, są dla następnych mniej atrak-
cyjne. Jednocześnie pozostałe ogłoszenia, które cieszą się zainteresowaniem, 
wydają się ciekawsze i zachęcają tym samym przeglądających oferty do dołą-
czenia do grona zadowolonych (prawdopodobnie) nabywców. 
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 Zakupy najczęściej dokonywane są w porach wieczornych w soboty i nie-
dziele, a więc w dni wolne od pracy. Wtedy to e-konsumenci mają najwięcej 
czasu na podjęcie decyzji, jakiego zakupu dokonać. Wyjątkami są zapewne 
osoby pracujące w trybach pracy zmianowej bądź nocnej oraz uczniowie 
szkół i studenci, których plany zajęć nie są tak sztywno ustalane. Ci mogą so-
bie pozwolić na zakupy w Internecie o bardziej nietypowych porach. 
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of Work Speed of Agile Software Development Teams 
 
 
Abstract: In the era of e-economy and informatization, the stability of operation and the conti-
nuity of IT products delivery are extremely important. To ensure this stability, it is desirable to 
have as much regularity of work speed of teams responsible for software development as pos-
sible, and therefore predictability in the delivery of IT products. Unfortunately, the work speed, 
and as a consequence the efficiency of agile software development teams, is variable. In turn, 
the organizational climate and work atmosphere are important factors affecting the efficiency 
of work in IT teams. Therefore, the appropriate modeling of organizational climate factors in 
agile software development teams should positively affect the regularity of work speed of 
these teams, and thus their efficiency. 
Keywords: agile methodologies, organizational climate, software development, work speed. 

 
Introduction 
 
P. Wójciak [2015] puts forward the hypothesis that “the most basic customer's 
need – whether it is an internal or external customer – is predictability”. He 
discusses this statement because although for some people it is intuitively 
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correct, “in the modern world, predictability rarely presents itself as a desir-
able feature, and is often put in opposition to creativity.” Predictability is often 
identified with constancy or regularity and in this case it is most accurate. 
 In IT projects the predictability can concern such elements as: output and 
outcome per iteration, quality, meeting business objectives, final cost, release 
deadline and feature set (as presented in figure 1). Each of these elements 
depends on the work of software development teams, and precisely on their 
work speed. The talk about the predictability of an IT project should be 
started with the predictability of the work speed of the smallest unit respon-
sible for software development, i.e. the development team. Such regularity 
means, on the one hand, the lack of declines – which seems quite obvious, 
but also the lack of rapid increases (they may lead to lack of synchronization 
of subsequent elements). 
 
Figure 1. Predictability in IT project 

Source: Wójciak 2015. 

 
 Various motivational and organizational factors (understood in the litera-
ture as an organizational climate) can be used to create regularity of work 
speed, and through it, influence the predictability and efficiency of teams. 
 The purpose of this article is to verify if there is a relationship between the 
organizational climate and the regularity of the work speed of programming 
teams using agile software development methodologies. Therefore, a hy-
pothesis was put forward that the more liberal and open (extremely positive) 
organizational climate is in a given programming team, the more regular 
(stable) the work speed is. 
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Agile development teams – work characteristics 
 
The subject of research interest in this article are teams producing software  
(IT development teams) using agile methodologies. These are modern meth-
odologies based on iterative and incremental programming, such as Scrum or 
Kanban. These methods are widely recognized as the most effective forms of 
software development. 
 Agile methodologies focus primarily on delivering further, more and more 
refined project results, consulted, in the maximum possible way, with future 
users [scrumguides.org 2005]. The IT product is created and then developed 
during subsequent iterations (repetitions), in practice most often identified 
with a work week. Figure 2 shows the process of agile software development.  
 
Figure 2. Agile development process 

 
Source: based on Jaszkiewicz 2012. 

 
 Programming teams are required to create and implement functionalities 
as fast as possible in accordance with given criteria, as well as high-quality 
solutions that allow continuity and correctness of functioning (maintenance, 
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stability). Programming teams are also required to create functionalities that 
could be easily modified by other programmers (easiness of entering into the 
product). In order to be able to plan work of development team and as a con-
sequence deliver IT products at given time, the stability of operation and the 
continuity of IT products delivery are extremely important. To ensure this sta-
bility, it is desirable to have as much the regularity of work speed of teams 
responsible for software development as possible, and therefore predictabil-
ity in the delivery.  
 The work speed of agile development teams can be understood as one of 
the factors determining their efficiency. Referring to definition of efficiency of 
IT development teams [Grobelna, Trzcielin ́ski 2017], the more team produce 
at given expenses, the greater the efficiency, and the greater the expenditure 
on product development, the lower the efficiency is. Work speed might be 
one of measures of producing factors. In practice, most of agile teams valu-
ates their tasks to know how big and difficult they are. Estimation is the proc-
ess of finding a quote or extrapolating it, sometimes based on incomplete, 
unpredictable, unstable data [Lewandowicz 2017]. Estimation shows how 
much money, effort, resources and time is needed to build a specific system 
or product with certain risks. “Estimation is based on experiences, data, avail-
able documentation, available knowledge, assumptions, identified risks and 
similarity to previous tasks” [Lewandowicz 2017].  
 In agile methodologies relative estimation is used. In order to achieve it an 
artificial task laboriousness unit, Story Points (SP) is used. Usually, initially it is 
identical to one day of the programmer's work in a team [Grobelna 2018]. 
More often for such estimation the Fibonacci sequence is used, where every 
element of the sequence is the sum of the two preceding ones. The greater 
the requirement is and the less we know about the necessary functionalities 
to implement, the larger margin the valuation has. Hence, it does not matter if 
the requirement is valuated at 15 points or 17. It is assumed that in such 
a case the valuation of the requirement should take the value of the next 
number in the sequence, i.e. 21. The use of the Fibonacci sequence allows to 
estimate the requirements in a relative way, not assigning them an exact 
value, but only an approximate based on the current knowledge in the con-
text of the requirement [Bręk 2018]. Thanks to this, three the most important 
elements are considered: complexity and task difficulty, time-consumption 
and risk. This sequence is also ideal for comparing requirements. “We know 
that the work estimated at 8 SP is ‘more than twice as large’ as the one esti-
mated at 3. Instinctively, we feel the difference between the ‘requirement for 
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5’ and the ‘requirement for 13’. We can also presume that instead of one 
‘eighty’, we can put two ‘three’ or ‘two deuces’ in this place” [Bręk 2018].  
 The number of SP making as done in one iteration is velocity of develop-
ment (or delivering further functionalities). In another words, it is measured 
how many story points in the given iteration the team has done (the sum of 
the story points of the completed tasks) [Grobelna 2018]. Team velocity chart 
illustrates work speed of the team and is one of efficiency measurements. 
Previous research [Grobelna, Trzcieliński 2019] shows the cyclicality of effi-
ciency and work speed expressed by this measure.  
 The variability of the work speed of agile development teams, and above 
all its significant decreases, negatively affect the work on the entire project 
and its timely realization. Regular work speed of the team’s work makes it 
predictable, which allows precisive planning of subsequent stages of the pro-
ject. At the same time, the motivational actions undertaken increase the 
“overall speed (velocity)” of the team (resulting from its development), and 
are not focused only on eliminating the negative effect of the decrease in 
efficiency (expressed by the velocity of the team). Therefore, maintaining 
regularity of work speed is extremely important and allows for continuous 
improvement of the team.  
 
Elements and measurement of organizational climate  
 
Analyzing the literature of the subject it is difficult to clearly define the organ-
izational climate. The most widespread approach to this issue is the definition 
formulated by A. Potocki [1992, p. 32] who explains the organizational climate 
as “a group of norms characteristic for a given enterprise that determines the 
behavior of employees. It results from both objectively functioning organiza-
tional processes and subjective feelings. Both of these images overlap and set 
the framework for the conduct of employees in a given organization.” How-
ever, almost every researcher of this subject gives his definitions or interpreta-
tion. This is due, among other things, to the fact that the conceptual research 
perspective of the organizational climate is constantly changed and updated, 
and experts in the area admit that the study of such phenomena is a process 
(“never-ending story”) [Dobrzyński, Grzywacz 2001, pp. 125–126]. Each of 
these definitions draws attention to slightly different elements conditioning 
the organizational climate. In his work, G. Wudarzewski [2013] attempted to 
systematize the concepts and based on the analysis of the works of thirty re-
search scientists on this topic, created over the years 1968–2011 the lists of all 
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recognized components of the organizational climate, which were indicated 
in the literature in an identical or very similar form. On this basis, as many as 
fifty-seven elements (factors or determinants) of the approach studied were 
distinguished. They are as follows (in order from the most common ones) 
[Wudarzewski 2013]:  

 professional challenges, 
 transparency of information 22, 
 employee participation in making 
     decisions, 
 leadership style, 
 mutual trust, 
 appreciating the employee, 
 awards, 
 group collaboration, 
 clarity of activities, 
 communication, 
 relations between supervisor and 
     subordinates, 
 involvement of employee teams, 
 assessment system, 
 support from the superior, 
 work motivation, 
 standards (modernity), 
 up-to-date goals, 
 autonomy, 
 centralization, 
 friendly human relations, 
 pressure degree, 
 freedom, 
 conflict, 
 organizational achievements, 
 effort, 
 flexibility, 
 formalization, 
 innovation, 
 risk, 
 employees' competences, 

 responsibility, 
 openness to new experiences, 
 strictness of control, 
 contact with the highest  
      management, 
 the “spirit” of professionalism and 
     organization, 
 development of competencies 
      and skills of employees, 
 purposefulness of tasks, 
 loyalty (identifying employees 
     with a workplace), 
 supporting individual initiatives, 
 playfulness, sense of humor, 
 integration, 
 orientation for tasks, 
 decision making, 
 group discussions, 
 monitoring of achievements, 
 relations between departments, 
 work safety,  
 expected time for creativity, 
 structure (complexity), 
 variety, 
 tradition, 
 quality of products and services, 
 vitality, dynamism, spontaneity, 
 vision, 
 efficiency, 
 research and analysis of the  
      environment,  
 rationality. 
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 These elements were simplistic conceptually, and the most common ones 
were categorized into groups, described as the dimensions of the organiza-
tional climate. These nine dimensions are: relations between team members, 
leadership style, communication, flexibility, autonomy, clarity, rewarding, 
team engagement and standards.  
 Other researchers also categorize the organizational climate into dimen-
sions, which include conceptually similar factors. In his typology Rosenstiel 
[1992 (in:) Nawrat 2014] distinguished six dimensions: 
 co-workers (relations within and between employee groups); 
 managers (leadership style by superiors, relations between superiors and 

subordinates); 
 organization (working conditions, division of tasks, organization of the 

work process); 
 information and communication (quality and efficiency of information 

flow in the company); 
 representing the interests of employees (evaluation procedures, the possi-

bility of presenting positions in various employee matters); 
 opportunities in the company (especially in terms of personal and profes-

sional development). 
 In turn, the British consulting firm Hay Resources Direct [Wudarzewski 
2007] divides it into six sets for its organizational climate research: 
 flexibility – “openness to new ideas”, 
 responsibility – “degree of independence of employees”, 
 standards – “work standards”, 
 awards – “the scope of using positive stimuli”, 
 clarity – “uniformity of understanding”, 
 involvement. 
 On the basis of the above, as well as many others presented in the litera-
ture lists of dimensions, questionnaires used to measure the organizational 
climate in various organizations are built. 
 The most frequently quoted tool for the diagnosis of organizational culture 
in the literature is the Organizational Culture Profile (OCP) questionnaire 
[Szara et al 2018]. This tool was developed in 1991 in the United States by 
O'Reilly and coworkers. The first version of the OCP questionnaire contained 
54 detailed criteria assigned to nine categories (dimensions) of cultural norms. 
The OCP questionnaire has been modified over the years, e.g. by Cable and 
Judge, and then by Sarros et al [Szara et al 2018]. Researchers depleted the 
dimensions and factors included in their composition. With the aid of these 
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questionnaires, each specific criterion is assessed using the 5-point Likert 
scale. Sarros recommends, in his method, answering twice. The first attempt 
should refer to the current state of the organizational climate factors, while 
the second one to the ideal, model state. 
 Based on the topology presented by Hay Resources Direct, the OCE II 
technique of assessment of organization was developed. The questionnaire 
consists of fourteen statements, each of which corresponds exactly to one 
climate factor, but the respondent filling in the questionnaire does not know 
this connection. Answers are provided on a six-point scale and it is also rec-
ommended here to complete the form twice [Wudarzewski 2007]. 
 Organizational Culture Index (OCI) is another tool for the diagnosis of or-
ganizational culture. The questionnaire by E. Wallach contains 24 specific cri-
teria assigned to three categories of cultural norms (bureaucratism, innova-
tion and support). The respondent evaluates the tested elements here using 
the 4-point Likert scale [Szara et al 2018]. 
 In 2006, another questionnaire was developed to assess the organizational 
culture – Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI). The tool cre-
ated by Cameron and Quinn is based on the Competing Values Framework 
model. The OCAI version includes six cultural norms related to the functioning 
of the organization. Four characteristics describing a given norm are assigned 
to each cultural norm. The respondent assesses the studied organizational 
culture by dividing 100 points into posted responses (characteristics). Points 
are awarded depending on the degree of reflection of the situation described 
in each answer. The highest number of points is assigned to the answer clos-
est to characterizing the studied organizational culture. The assessment is 
carried out twice – for the current state and for the desired state [Szara et al 
2018]. 
 Rosenstiel and Boegel [1983, 1992, 2003] in their version of the question-
naire, divided elements of the organizational climate into seven sections, and 
each of these sections is divided into two parts: the main one (referring to 
different aspects of the examined dimension) and the summary (examining 
the importance of a given dimension). The main part was evaluated by the 
respondent on a 5-point scale, while in the summary part the open-ended 
formula (unfinished statements with the Kunin scale) was used [Durnat 2018]. 
After analyzing the above approaches to the evaluation of the organizational 
climate, the author decided to create her own questionnaire based on the 
dimensions and factors proposed by G. Wudarzewski resulting from the litera-
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ture analysis. Respondents assess the occurrence of each of 39 factors in the 
5-point Likert scale. 
 This approach seems to the author to be the most complex approach (due 
to the multiplicity of factors studied and choosing them based on literature), 
and the structure of the questionnaire itself is modeled on previously presented 
methods and techniques (which have been already proven in practice). 
 
Organizational climate and regularity of work speed  
 results of empirical research 
 
The study of the organizational climate was carried out in dozens of pro-
gramming teams using agile software development methods. Teams come 
from several IT companies whose main activity is based on software devel-
opment. The number of members of the studied teams varies from 4 to 8 
people. The survey was based on a questionnaire prepared by the author 
based on the dimensions of the organizational climate proposed by G. Wu-
darzewski (described above). To measure the organizational climate, the au-
thor patterned upon the tool developed by Patterson et al. [2005, pp. 27–29], 
in which the average assessment of components of the organizational climate 
serves to determine the climate orientation. 
 The respondents answered the questions twice, the first time in relation to 
the existing situation and the second in relation to the ideal situation in which 
they would like to be. Almost unanimous situation was expressed through 
extreme assessments (depending on positive or negative questions). 
Table 1 presents the average grades for each dimension of the organizational 
climate and the sum of the average scores for each determinant of the organ-
izational climate (after prior standardization of the variables) for selected for 
detailed analysis of five researched teams. 
 From the comparison presented above it is clearly visible that team E is 
characterized by the most “loose” – closest to ideal organizational climate, 
while team C had the worst evaluation of its individual elements. The best 
assessed dimension of the organizational climate by programmers in the ana-
lyzed teams is the “relations between team members” dimension and the 
worst is “communications”. 
 In order to research the regularity of work speed in the teams studied, ve-
locity of the team was used [Grobelna, Trzcieliński 2017], expressed in the 
number of realized story points in a given iteration (work week). The classical 
coefficient of variation was used to determine the variability of the work 
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speed. It is expressed in percentage. It is assumed that less than 25% of the 
examined feature shows low variability, in the range of 25–45% average, 45–
100% strong, while above 100% very strong variability [Obliczenia… 2012]. 
 
Table 1. Dimensions of the organizational climate in programming teams 

 
Source: own elaboration. 

 
 Table 2 are presents classic coefficient of variation for the work speed of 
the development team expressed in velocity with the sum of the average 
ratings for the determinants of the organizational climate. 
 Team C is characterized by strong variation of the work speed, while teams 
A, B and D have average variation. Only team E has low variability. 
 
Table 2. Organizational climate and the variability of work speed 

 
Source: own elaboration. 

 
 Analyzing the two above comparisons it can be noticed that there is a rela-
tionship between the organizational climate in the team and variability of 
work speed. The more liberal, open, based on trust, autonomy and friendly 
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atmosphere (extremely positive, which is expressed by the sum of average 
ratings) the climate is, the better (lower) the coefficient of variation. Correla-
tion between organizational climate and variability of work speed is strongly 
negative, expressed by the Pearson correlation coefficient of -0,945. 
 This means that the “better” organizational climate is (more closely related 
to the ideal one), the more constant teams' work speed is. And by this the 
team is more predictable and therefore more efficient.  
 
Conclusions 
 
The results of the conducted research unambiguously confirm that the de-
sired organizational climate in agile software development teams is in the 
extreme, the most “loose” one. It is based primarily on positive relationship 
with the leader and other coworkers, commitment to work and challenges at 
work. It should be confirmed whether this form of organizational climate is 
also the most desirable for the managers and the entire organization. 
 Moreover, the above studies indicate that there is a clear relationship be-
tween the organizational climate and the regularity of work speed in the stud-
ied teams (expressed by Pearson's correlation coefficient). The more the or-
ganizational climate is characterized by liberal components (it is more similar 
to the desired state) in a given team, the greater the regularity of the work 
speed of this team is, and thus the team is more efficient. Therefore, the hy-
pothesis put forward in the introduction seems to be justified. 
 Identification of the factors that have the greatest impact on the regularity 
of the work speed is extremely important because it allows emphasizing 
these features, and hence for their aware shaping. In further work the subject 
of identification of those organizational climate factors that have the greatest 
impact on the work speed should be taken up to confirm empirically the rela-
tionship of regularity of work speed and efficiency. 
 
References 
 
Bręk Ł. (2018), Szacowanie czyli Story Points i nie tylko, “białko.eu” [online], https://bialko.eu/ 

agile/szacowanie-story-points/, access date: 11.03.2019. 

Dobrzyński M., Grzywacz W. (2001), Europejski kwestionariusz do badania kultury i klimatu orga-
nizacji, PN AE Wroclaw [online], No. 900, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/ 
bwmeta1.element.ekon-element-000000010118, access date: 11.03.2019. 



Karolina Grobelna, Stefan Trzcieliński 

 240 

Durnat K. (2018), Kwestionariusz do pomiaru klimatu iorganizacyjnego Rosenstiela i Boegela – 
polska adaptacja i normalizacja, “Sudia Oeconomica Posnaniensia” [online], Vol. 6, No. 3, pp. 
48–72, http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok% 
202018/03_durniat.pdf, access date: 11.03.2019. 

Grobelna K, Trzcieliński S. (2017), Efektywność pracy w zwinnych zespołach informatycznych, [in:] 
Trzcieliński S. (Ed.), Środowiska dalsze, bliższe i wewnętrzne. Problemy zarządzania., KNOiZ, 
Poznań-Gorzów Wlkp, pp. 149–166. 

Grobelna K. (2018), Wpływ klimatu organizacyjnego na motywację oraz efektywność zespołów 
programistycznych, “Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej”, Organizacja i Zarządzanie, 
No. 79. 

Grobelna K., Trzcieliński S. (2019), Relation between efficacy of agile development teams and the 
stages IT product development and market launch, [in:] Trzcieliński S., Zaborowski T. (Eds.) Ag-
ile systems and entrepreneurial behavior, CSOM PAS, Poznan, pp. 31–44.  
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Wstęp 
 
Różnorakie procesy przemian, takie jak rozwój nowoczesnych technologii 
informatycznych, globalizacja procesów gospodarczych oraz ekspansja usług 
powodują powolne, lecz permanentne odchodzenie od tradycyjnego modelu 
zatrudnienia w stronę elastycznych form pracy, a takie możliwości daje przede 
wszystkim telepraca – w pełnym lub ograniczonym wymiarze.  Trend ten wy-
muszony jest nie tylko rozwojem nowoczesnych form zarządzania i organiza-
cji przedsiębiorstw, ale też dynamiką rynku pracy. Ważnym staje się szybka 
umiejętność adaptacji do nowych sytuacji i reakcja na zmiany. Czynnikiem 
konkurencyjności jest zdolność do tworzenia nowej organizacji czasu oraz 
formy pracy, którym są elastyczne formy zatrudnienia, nastawione przede 
wszystkim na produktywność i wykorzystanie w pełni potencjału pracownika. 
Głównymi cechami zatrudnienia produktywnego jest dostosowanie liczby 
i rodzaju pracownika w aspekcie jakościowym, ilościowym i czasowym do 
zapotrzebowania danej firmy na pracę. 
 
Praca zdalna jako alternatywa dla stacjonarnej organizacji 
pracy 
 
Istota telepracy, w potocznym rozumieniu, sprowadza się do pracy wykony-
wanej poza biurem lub w domu, przy wykorzystaniu nowoczesnych technik 
informacyjnych i komunikacyjnych. Biorąc pod uwagę korzyści wynikające ze 
stosowania telepracy dla pracodawców – mniejsze nakłady na przygotowanie 
i utrzymanie stanowiska pracy, umożliwienie wykonywania pracy bez zakłó-
ceń, umożliwienie pracownikom dogodnych dla nich rozwiązań organizacji 
pracy czy eliminacja kosztów przejazdu pracownika – nie powinien dziwić fakt 
coraz większej popularności tej formy aktywności zawodowej [Boruta 2005]. 
 W USA i najbardziej rozwiniętych państwach Unii Europejskiej telepracow-
nicy stanowią trwały i istotny element ogółu pracujących. W 2008 r. w Europie 
i USA pracowało w ten sposób ponad 40 milionów osób. Odsetek telepra-
cowników wśród wszystkich pracujących w 2008 r. wyniósł w USA 30%, zaś 
w krajach Unii Europejskiej 11% [Zalega 2009, s. 5]. Polska ustępuje na tym 
polu nawet najmniej rozwiniętym krajom UE, jak również prawie wszystkim 
pozostałym krajom, które ubiegały się o wejście do UE w tym samym czasie co 
Polska. Decyduje o tym szereg uwarunkowań natury ekonomicznej, technicz-
nej, społecznej i prawnej. Pracę zdalną w Polsce w 2017 r. wykonywało 6% 
pracowników – zdecydowanie mniej niż w Danii lub Szwecji, gdzie pracę  
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w ten sposób wykonywało ponad 15% pracowników, jak wynika z raportu 
Banku Światowego. 
 Kluczowym wyznacznikiem społeczeństwa informacyjnego jest po-
wszechne wykorzystanie technologii teleinformatycznych, zwłaszcza Interne-
tu, telefonii komórkowej i stacjonarnej, a także innych technologii informa-
cyjnych i intelektualnych, bazujących na wykorzystaniu komputerów. Rów-
nież upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu powoduje, 
że praca na odległość staje się coraz bardziej komfortowa. Coraz częściej pra-
cownicy mogą podłączyć się do systemu teleinformatycznego firmy drogą 
radiową bez użycia jakiegokolwiek gniazdka czy wtyczki, wykorzystując tech-
nologię GPRS, UMTS, Wi-FI, czy WiMAX [Bąk 2006, s. 41]. 
 Telepraca generuje wiele korzyści wymienionych w literaturze przedmiotu, 
a także potwierdzonych licznymi badaniami. Gil Gordon [2018], światowy 
autorytet z dziedziny telepracy, twierdzi, że elastyczność to jedna z istotnych 
jej zalet. Generalna ocena pracowników, jeżeli chodzi o pracę zdalną, jest po-
zytywna [Gil Gordon 2018]. Największą zaletą jest wygoda, oszczędność czasu 
i pieniędzy, związana z brakiem konieczności dojazdów do biura czy łatwiej-
sze pogodzenie zawodowych obowiązków z życiem osobistym. Dlatego też 
telepraca wpisuje się w elastyczne formy zatrudnienia, które stają się coraz 
bardziej popularne, a ich immanentną cechą są zdroworozsądkowe relacje 
pracodawca – pracownik. Pracodawca, który stawia na tradycyjny model pra-
cy w pełnym wymiarze godzin, traci niejednokrotnie szansę zatrudnienia wy-
soko wykwalifikowanego pracownika, który oczekuje większej elastyczności. 
Jest to szczególnie ważne w omawianej branży IT, która technologicznie – ze 
względu na swoją specyfikę – dysponuje odpowiednimi narzędziami, ale 
z drugiej strony zmaga się z deficytem wyspecjalizowanych pracowników. 
Wprowadzenie w przedsiębiorstwie IT pracy zdalnej, znacznie ułatwi zatrud-
nianie informatyków niezależnie od miejsca ich zamieszkania i narodowości. 
Jak wynika ze statystyk, w 2015 r. w Polsce brakowało ok. 50 tys. programi-
stów. W 2018 r. deficyt ten utrzymywał się na tym samym poziomie [Forbes.pl, 
2018]. W Unii Europejskiej szacuje się, że do 2020 r. brakować będzie około 
800 tys. specjalistów z branży IT [Forbes.pl, 2018]. Średnio na rok, deficyt ten 
zwiększa się o ok. 3–5 proc. Dane statystyczne wskazują na bardzo charaktery-
styczne cechy związane z wiekiem i wykształceniem telepracowników. Zdecy-
dowanie dominującą grupę stanowią osoby młode w wieku 25–44 lata oraz 
młodzież. Mało skłonne do korzystania z systemu telepracy są osoby powyżej 
45 roku życia.  
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Wykres 1. Wiek telepracowników w branży IT 

 
Źródło: opracowanie własne2. 

 
 Wprowadzenie telepracy w przedsiębiorstwach nie jest jednak wolne od 
obaw i wątpliwości, zarówno ze strony kadry zarządzającej, jak i pracowników. 
Menedżerowie wykazują często niechęć do zarządzania pracownikami na 
odległość. Wynika to z kilku powodów. Po pierwsze, z braku własnych do-
świadczeń w takim zarządzaniu. Po drugie, z niewiary w samoorganizację 
pracowników, wreszcie – z przyzwyczajenia do oceny pracowników na pod-
stawie zachowania w pracy, a nie jej wyników. Dodatkowym czynnikiem, który 
dzisiaj odgrywa istotną rolę, jest czynnik pokoleniowy. Menedżerowie, którzy 
są władni wprowadzić telepracę w przedsiębiorstwie, wywodzą się najczęściej 
z pokolenia cechującego się słabym opanowaniem technik informatycznych, 
a zastosowanie przez nich samych tych właśnie technik do zarządzania pracą 
i pracownikami na większą skalę jawi im się jako nieuzasadnione. Z kolei pra-
cownicy, którym proponuje się telepracę, obawiają się przede wszystkim by-
cia pracownikiem drugiej kategorii w przedsiębiorstwie, który nie pozostaje 
w stosunku osobistym z przełożonymi i współpracownikami. Obawy te znikają 
w miarę, jak telepraca staje się normalną formą funkcjonowania przedsiębior-
                                                       

2 Badanie zostało przeprowadzone przez autora wśród pracowników wybranych pięciu 
przedsiębiorstw branży IT we wrześniu 2017 r. 
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stwa, a kierownictwo firmy prowadzi odpowiednią działalność integracyjną 
pracowników [Stroińska 2012, s. 136]. Pracownicy obawiają się też utraty 
umowy o pracę i nakłaniania do podjęcia własnej działalności gospodarczej. 
Problem bezpieczeństwa zatrudnienia istnieje przede wszystkim w przedsię-
biorstwach redukujących koszty za wszelką cenę, na przykład ze względu na 
nagłe pogorszenie się sytuacji na rynku tj. zmniejszony popyt i zwiększoną 
konkurencję [Strońska 2012, s. 136].   
 Z drugiej jednak strony coraz bardziej elastyczne podejście do pracy i for-
ma pracy zdalnej wiążą się nie tylko z rozwojem nowoczesnych przedsię-
biorstw, ale też są odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne i rosnącą 
świadomość pracowników. Jak pokazuje badanie Confidence Index przepro-
wadzone przez firmę Michael Page3, połowa polskich pracowników chciałaby 
od czasu do czasu pracować w domu.  
 
Telepraca w przedsiębiorstwie IT 
 
Pracy zdalnej w IT sprzyja specyfika branży. W szczególności w odniesieniu do 
stanowisk programistycznych, pracownik wszystkie obowiązki może wyko-
nywać poza biurem. Jeśli otrzyma od przełożonego wszelkie zdalne dostępy 
do narzędzi wykorzystywanych w codziennej pracy, całą pracę może wyko-
nywać w domu, a kontakt z firmą utrzymywać za pośrednictwem tele- lub 
wideokonferencji. Mimo takich możliwości, większość firm nadal wymaga od 
pracownika stawiania się w biurze, przynajmniej przez kilka dni w tygodniu. 
W branży IT najpopularniejszym podziałem są: cztery dni w tygodniu pracy 
stacjonarnej oraz jeden dzień na pracę zdalną [praca.pl, 2016]. Wraz ze wzro-
stem stażu pracy wymiar czasu, kiedy dana osoba może pracować zdalnie, 
często się zwiększa. 
 Wokół usług IT narosło wiele mitów. Wiele osób, myśląc o specjaliście IT, 
ma w głowie obraz zamkniętego w sobie, pracującego całymi dniami w biurze 
programisty bez zdolności interpersonalnych. Obecnie od pracowników 
z sektora IT wymaga się nie tylko umiejętności analitycznego myślenia, ale 
przede wszystkim kreatywności i otwartości na nowe rozwiązania. Cenione 
jest też profesjonalne podejście do pracy grupowej, co przy pracy świadczo-
nej zdalnie jest dodatkowym wyzwaniem. Specyfika firm branży IT polega 
także na tym, że z założenia są one firmami wprowadzającymi najnowocze-
                                                       

3 Por. Elastyczne podejście do godzin pracy przyciąga pracowników do firm. Wg przedstawio-
nych danych, na pracy zdalnej najbardziej należy osobom pracującym w sektorze dóbr konsu-
menckich (54,9%), logistyce (54,3%) i technologii (50,7%). 
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śniejsze rozwiązania technologiczne, a w związku z tym nie zachodzi w nich 
konieczność doposażania stanowisk pracy w celu przystosowania ich do tele-
pracy.  Dzięki możliwości pracy zdalnej, mogą też współpracować z wysokiej 
klasy specjalistami niezależnie od ich miejsca zamieszkania – mogą być fir-
mami o globalnym zasięgu. W tym aspekcie telepraca oznacza nie tylko zmia-
nę miejsca realizacji zadań, lecz także przyjęcie niestandardowego sposobu 
organizacji pracy, cechującego się daleko idącą swobodą i oparcie relacji mię-
dzy pracodawcą i pracobiorcą o autonomię i dużą niezależność. Telepraca 
wykorzystuje nowoczesne techniki informacyjne i może bezpośrednio wpły-
wać na poprawę jakości życia oraz satysfakcję zawodową zatrudnionego 
w ten sposób pracownika.  
 
Pracownik zdalny – szczególne kompetencje 
 
Telepracownicy, którzy charakteryzują się określonego rodzaju kompeten-
cjami, warunkującymi powodzenie realizacji pracy, oraz tacy, którzy wyposa-
żeni są w określone talenty, stanowią strategiczny zasób organizacji. Liczba 
i jakość talentów jest ograniczona, dlatego też firmy, które chcą korzystać 
z takich pracowników, muszą o nich zabiegać. Sukcesem firmy jest zatem 
zwyciężenie z innymi przedsiębiorstwami na rynku w przyciąganiu do siebie 
tzw. czarnych pereł. Pracodawcy dbają więc o to, aby mieć mocną i rozpo-
znawalną markę. Autonomia, samodzielność, elastyczność to cechy wpisujące 
się w telepracę oraz w specyfikę pracy talentów. Organizacje, dla których pra-
cują, wprowadzają strategię zarządzania talentami, zdając sobie sprawę ze 
znaczenia zasobów, jakie posiadają e-pracownicy. Oferują im nie tylko pracę 
w firmie z dobrą marką, ale też wysokie wynagrodzenia i możliwości rozwoju. 
Wykorzystując telepracę, a co za tym idzie technologię ICT, wdrażają tzw. stra-
tegię sparingpartnerów. Polega ona na umożliwieniu rozproszonym pracow-
nikom kontaktów, dzięki którym mogą oni konsultować pomysły, działania, 
metody i sposoby rozwiązywania zadań. Firmy tworzą wolną przestrzeń wy-
miany informacji i wiedzy między telepracownikami, wykorzystując do tego 
np. portale korporacyjne. Poprzez taki system dokonuje się transfer wiedzy, 
a ten stanowić może ważny element strategiczny przedsiębiorstwa. W tym 
wypadku mamy do czynienia z zarządzaniem wiedzą, będącą w posiadaniu 
telepracowników [Brzozowski 2010, s. 117]. 
 Kolejna kwestia, związana z telepracą, wiąże się z zagadnieniem etyki. 
W wielu firmach telepracę postrzega się jedynie jako metodę pracy. Przyjmu-
jąc takie założenie, podkreśla się, iż nie można wymagać odpowiedzialności 
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od pracownika zatrudnionego w tej atypowej formie. Częściej taką postawę 
prezentują telemenedżerowie tych telepracowników, którzy wykonują bar-
dziej odtwórcze, zrutynizowane zadania, niewymagające kreatywności i twór-
czości w procesie pracy. Jest to podejście o charakterze przedmiotowym, 
w którym pracownika zdalnego traktuje się jako tzw. wyrobnika. Odpowiedzial-
ność za proces pracy i otrzymane wyniki nie powinna być marginalizowana 
nawet w sytuacji, gdy praca nie jest skomplikowana i nie opiera się na procesie 
twórczym. Uznawanie pracownika zdalnego za zwykłego chałupnika, który 
wybiera telepracę jako formę ukrycia swojej małej atrakcyjności na rynku pracy, 
jest nieetyczne. Taka sytuacja powoduje gorsze postrzeganie e-pracownika  
i obniżenie jego prestiżu społeczno-zawodowego [Huma 2013, s. 29]. 
 
Wykres 2. Liczba godzin w ciągu dnia przeznaczonych na telepracę w branży IT 
 

 
Źródło: opracowanie własne4. 

 
 Telepracownicy, podobnie jak pozostali pracownicy, mają prawo do awan-
su oraz szkoleń podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Ponadto strony 
mogą również zawrzeć oddzielną umowę, w której zostaną określone zasady 
wykorzystania przez pracownika sprzętu niezbędnego do wykonania zadania, 
                                                       

4 Badanie zostało przeprowadzone przez autora wśród pracowników wybranych pięciu 
przedsiębiorstw branży IT we wrześniu 2017 r. 
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sposoby komunikowania się z pracodawcą oraz forma kontroli wykonywania 
pracy przez telepracownika. Pracodawca z kolei może kontrolować wykonywa-
nie pracy przez telepracownika w miejscu świadczenia pracy, np. w jego miesz-
kaniu. Zakres kontroli dotyczyć może zarówno sposobu wykonywania pracy, jak 
i sprzętu oraz przestrzegania zasad bhp. Pracodawca jednak będzie musiał 
wcześniej uzyskać na to pisemną zgodę pracownika. Obserwacje rynku pracy 
wskazują na to, że dzięki szerszemu zastosowaniu telepracy nie tylko zwiększa 
się mobilność polskich pracowników, ale także miejsca pracy okazują się tańsze. 
 Należy pamiętać, że pracownicy zdalni wymagają również etycznego po-
stępowania od zatrudniających ich pracodawców. Uwzględniając fakt, iż na e-
pracowniku spoczywa odpowiedzialność za używanie różnych danych chro-
nionych firmy, pracodawcy powinni stosować taktykę sprawiedliwego wyna-
gradzania. Wysoka gratyfikacja może w konsekwencji przyczynić się do zmi-
nimalizowania pokusy sprzedaży kluczowych informacji. Skutecznym środ-
kiem budującym lojalność pracowników jest także organizowanie kursów 
i szkoleń, zapraszanie telepracowników na spotkania i zebrania firmowe, 
uwzględnianie ich przy awansach pracowniczych. Stosowanie czynników 
motywacyjnych wpływa na poprawę morale e-pracownika, zaangażowanie 
i lojalność, co prowadzi do większego poczucia związku z firmą oraz odpo-
wiedzialności za jej losy [Huma 2013, s. 29]. 
 
Style zarządzania zdalnym przedsiębiorstwem 
 
Badania związane ze specyfiką oddziaływania na e-pracowników pozwalają 
wyróżnić trzy style zarządzania w przedsiębiorstwie zdalnym: 
 sformalizowany, 
 kooperacyjny,  
 oparty na zaufaniu. 
 Styl sformalizowany odnosi się przede wszystkim do osób wykonujących 
najprostsze prace w przedsiębiorstwach branży IT, które nie wymagają specja-
listycznych kompetencji, np. wprowadzanie danych, prace administracyjne 
czy korekta lub też do prac, w których występuje pewien stopień zrutynizo-
wania. Osoby wykonujące te zadania nie mają dużych szans zgłaszania wła-
snych uwag, pomysłów, propozycji rozwiązań. Często traktowane są jako 
istotne „narzędzia wykonawcze”. Mogą być, choć nie muszą, rozliczane w sys-
temie akordowym, a głównym czynnikiem motywacyjnym jest gratyfikacja 
finansowa [Partycki 2014, s. 105].  
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 Występuje konieczność respektowania przez e-pracowników sformalizo-
wanych procedur postępowania, ujętych w oficjalnej dokumentacji organiza-
cji. Telepracownicy z reguły nie dysponują właściwie żadną (ewentualnie bar-
dzo ograniczoną) swobodą w interpretacji przepisów i doborze metod do 
realizacji stawianych przed nimi celów. Określone normy czy procedury po-
stępowania nie stwarzają okazji do wykorzystania twórczej inwencji. Czasami 
wręcz wymagają jedynie szczególnej staranności i dokładności, a niekiedy 
zmuszają do pasywnej realizacji rutynowych zadań. Należy też podkreślić, iż 
dotyczy to przede wszystkim nieetatowych pracowników firm, za których 
pracodawcy/zleceniodawcy nie czują się odpowiedzialni [Chobot 2006, s. 63]. 
 Styl kooperacyjny. Odnosi się szczególnie do telepracowników zatrudnio-
nych na etat w organizacjach. O efektywności tego stylu decyduje dobra ko-
munikacja pomiędzy telepracownikiem a menedżerem. To ona warunkuje 
sukces [Partycki 2014, s. 107]. 
 Komunikacja w sytuacji pracy zdalnej to bardzo ważny element. Bez do-
brego przepływu informacji nie można mówić o efektywności pracy. W tym 
stylu zarządzania strategicznymi elementami są komunikacja oraz dyskusja 
połączona z procesem decyzyjnym, przeprowadzana na otwartym forum. 
Podejście to odwołuje się do staropolskiej mądrości „co dwie głowy, to nie 
jedna”, kładącej nacisk na potrzebę rozważania szerokiego wachlarza opcji 
decyzyjnych przy opracowywaniu planu strategicznego przedsiębiorstwa 
[Kraus 2011, s. 128]. 
 Mimo iż telepracownicy działają w geograficznym rozproszeniu, tworzą 
jednak spe-cyficzny rodzaj zespołu pracowniczego. Dlatego też brak odpo-
wiednio zorganizowanego kontaktu może spowodować spadek jakości wza-
jemnych relacji. Adekwatne organizowanie wymiany informacji musi 
uwzględniać zarówno pracowników zdalnych, jak i tradycyjnie zatrudnionych 
w organizacji. Telepraca nie może usuwać żadnego etatowego pracownika 
zdalnego z pola widzenia organizacji. Telepracownik to ktoś obecny wirtual-
nie, kto włączony zostaje w nurt życia pracowniczego właśnie poprzez dobrze 
prowadzoną komunikację. Jej brak może zaowocować problemami w zarzą-
dzaniu pracownikami jako zintegrowanym zespołem ukierunkowanym na 
realizację celów stawianych przez organizację [Ciehomski 2007, s. 81]. 
 Należy też podkreślić, iż komunikacja międzyludzka w systemie telepracy 
przybiera charakter bardziej przedmiotowy, przebiega głównie w formie kore-
spondencji elektronicznej, a tym samym jest bardziej skrótowa i skąpa. Nie-
którzy telepracownicy wskazują na brak w niej elementów emocjonalnych, 
pozawerbalnych, które mają wpływ na rodzaj relacji i poziom identyfikacji 
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z grupą. Poza tym, jak każda forma pisana, komunikacja w telepracy może być 
uciążliwa, co powoduje jej minimalizację. To z kolei może stać się przyczyną 
wielu nieporozumień, braku precyzji i szczegółowości przekazywanych infor-
macji [Ciehomski W., 2007, s. 81]. 
 Czynnikiem obniżającym efektywność telepracy jest nieumiejętne przeka-
zywanie konstruktywnej informacji przez pracodawcę bądź w ogóle nieudzie-
lanie żadnych informacji. Menedżerowie, myśląc życzeniowo, zakładają a prio-
ri, że praca wykonywana jest dobrze. Zarządzający muszą zatem, jak mówi 
jeden z badanych, „umieć pracować w systemie zdalnym zadaniowym, ustalać 
tzw. deliveres, czyli co dokładnie i na kiedy. Trzeba nauczyć ludzi meldowania 
o kłopotach odpowiednio wcześnie, żeby można było podjąć jakiekolwiek 
środki zaradcze. Menedżer zespołu wirtualnego musi mieć świadomość, że 
budowanie poczucia kompetencji u pracowników zdalnych odbywa się rów-
nież poprzez przekazywanie im na feedbacku o efektach pracy [Rotkiewicz 
2009, s. 242].  
 Styl zarządzania oparty na zaufaniu najczęściej odnosi się do wysokiej klasy 
profesjonalistów, pracowników o wysokich kompetencjach, dobrze opłaca-
nych. W badaniach reprezentują go przedstawiciele zawodów informatycz-
nych, architekci, projektanci, dziennikarze. Należy wspomnieć, iż podstawą 
tego stylu zarządzania powinny być takie zachowania i działania, jak: decen-
tralizacja procesu podejmowania decyzji, prawidłowa komunikacja i współ-
praca oraz wiara wobec pracownika zdalnie realizującego zadania [Partycki 
2014, s. 110]. 
 Na budowanie klimatu zaufania ma wpływ kultura organizacyjna, która 
powinna charakteryzować się kooperatywnością i kompetencyjnością. Zaufa-
nie to „towar dość kruchy”. Proces jego budowy może być długotrwały 
i skomplikowany. Prowadzi on nie tylko do zmian w organizacji przedsiębior-
stwa, ale także w mentalności, zarówno potencjalnych telepracowników, jak 
i ich szefów [Brzozowski 2010, s. 113]. 
 To właśnie kultura oparta na kooperatywności, cechująca się nastawieniem 
na współpracę, kooperację i komunikację, wspiera zarówno pracowników 
zdalnych, jak i menedżerów zawiadujących całą wirtualną drużyną. 
 Odmiennie też wygląda monitorowanie, a mianowicie występuje stopnio-
we ustalanie celów do realizacji, co w konsekwencji ma doprowadzić do osią-
gnięcia efektu końcowego. Chodzi tu bardziej o koncepcję zarządzania po-
przez cele. Kontrola przebiegu pracy jest mniej ważna niż kontrola rezultatu, 
ale w znaczący sposób może zapobiegać problemom w trakcie realizacji za-
dania. W podejściu tym menedżerowie współpracownicy spełniają funkcję 



Definicja modelu zarządzania systemem pracy zdalnej w branży IT 

 253

doradczą, dbają o to, aby cele były konkretne, mierzalne i realne do osiągnię-
cia. Dodatkowo pozwala ono na koncentrację energii, z uwzględnieniem róż-
nic pomiędzy cechami osobistymi pracowników. Głównymi korzyściami 
z zastosowania zarządzania poprzez cele są: lepsza motywacja pracowników, 
wynikająca z dopuszczenia ich do współkształtowania celów i zadań, efek-
tywniejsza komunikacja, będąca rezultatem współdziałania, oraz ułatwiona 
kontrola pracy e-pracownika. Stosując tę metodę, nie należy przesadnie sku-
piać się na celach ilościowych pracy, a jej wdrażanie nie może powodować 
nadmiaru biurokracji i sprawozdawczości. Można przyjąć, iż kłopoty w stoso-
waniu tej metody wynikają także z braku umiejętności lub chęci współdziała-
nia przełożonych z podwładnymi oraz braku zaufania, co do ich realnej pro-
duktywnej pracy [Ciehomski 2007, s. 85]. 
 Jeszcze inną techniką jest umożliwienie telepracownikom szeroko rozu-
mianej partycypacji, czyli zastosowanie zarządzania partycypacyjnego. Opiera 
się ono na zasadzie otwartości, złożoności i różnorodności wiedzy, umiejętno-
ści, postaw i pomysłów poszczególnych pracowników. Partycypacja ma za-
pewnić wielość perspektyw, dzięki szerokiemu poszukiwaniu i akceptowaniu 
twórczych rozwiązań. Tworzy ona pracownikom warunki do podmiotowego 
zaistnienia, co w konsekwencji sprzyja budowaniu odpowiedzialności za los 
organizacji, w której lub dla której pracują. Pracujący w firmie telepracownicy, 
którymi są najczęściej osoby z zewnątrz, mają stworzone warunki aktywnego 
uczestnictwa w podejmowaniu decyzji związanych z realizacją konkretnego 
celu [Chobot 2006, s. 59]. 
 Zarządzanie partycypacyjne, włączające e-pracowników w proces podej-
mowania decyzji, dające im dostęp do istotnych dla realizowania zadania 
informacji, wymaga odpowiedniej kultury organizacyjnej. Jest to ważny czyn-
nik w sytuacji, kiedy telepracownikom daje się prawie równy udział w „grze – 
realizacji zadania”. Pracownik czuje się współodpowiedzialny za pomyślność 
zadania. To tym bardziej istotne, że pracownik zdalny nie jest zawsze obecny 
w organizacji, dlatego powinien odczuwać atmosferę motywacji, dążenie do 
dobrej organizacji pracy i efektywnej współpracy z rozproszonymi pracowni-
kami. Celem tego rodzaju działań jest wykształcenie w telepracownikach, trak-
towanych jako partnerzy biznesowi, odpowiedzialności za realizowane zada-
nia i ich jak najlepsze wykonanie [Szewczyk 2005, s. 68].  
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System pracy zdalnej a model zarządzania 
 
W procesie zarządzania pracownikami zdalnymi bardzo ważne jest umiejętne 
podejście do pracownika, wzbudzanie wiarygodności, dobre wzajemne sto-
sunki i inspirowanie do samodzielnych działań. Przedsiębiorstwo e-
biznesowe, którego działalność jest oparta na nowoczesnych rozwiązaniach 
technicznych z zakresu informatyki i telekomunikacji, może prowadzić swoją 
działalność przy mniejszych kosztach, dużo sprawniej i na większą skalę niż do 
tej pory. W przypadku pracy zdalnej, wyzwaniem dla pracodawców jest zasto-
sowanie takich narzędzi, dzięki którym możliwe będą efektywna komunikacja 
i zbudowanie uczucia przynależności i związania pracownika z firmą. Niezwy-
kle ważną kwestią jest też zaufanie, które traktowane bywa jako odmiana spo-
łecznego kapitału organizacyjnego, związana z kapitałem intelektualnym 
przedsiębiorstwa [Wyrwicka 2006, s. 124]. Na budowanie klimatu zaufania ma 
wpływ kultura organizacyjna, która powinna charakteryzować się koopera-
tywnością i kompetencyjnością. Proces kształtowania zaufania może być dłu-
gotrwały i skomplikowany. Prowadzi on nie tylko do zmian w organizacji 
przedsiębiorstwa, ale także w mentalności, zarówno potencjalnych telepra-
cowników, jak i ich szefów. To właśnie kultura oparta na kooperatywności, 
cechująca się nastawieniem na współpracę, kooperację i komunikację, wspie-
ra zarówno pracowników zdalnych, jak i menedżerów zawiadujących całą 
wirtualną drużyną. 
 Pracodawca w branży IT ma możliwość operowania określonymi warto-
ściami granicznymi, które będą dostarczane we wcześniej uzgodnionym cza-
sie. Zorganizowanie pracy wymaga właściwej synchronizacji godzin pracy. 
Takie rozwiązanie pozwala uniknąć sytuacji, w której absencja jednej osoby 
przyczynia się do opóźnienia projektu. Zatem celowe jest ustalenie, aby jak 
najwięcej osób pracowało w zbliżonych godzinach. Zarządzający muszą usta-
lić określone godziny rozmowy lub też wideokonferencji w ciągu dnia dla 
wszystkich członków zespołu. Możliwe jest wtedy zadawanie pytań i porusza-
nie najbardziej trudnych problemów. Zespoły, które razem pracują, powinny 
również wymieniać się swoimi materiałami projektowymi. Pracodawca zaś 
powinien stworzyć miejsce, w którym wszystkie informacje będą bezpieczne. 
 W takich warunkach funkcjonowania firmy w specyfice branży IT, godna 
rozważenia jest implementacja modelu zarządzania ROWE (Results-Only Work 
Environment) [Ressler, Thompson 2008].  W ROWE pracę mierzy się wynikami 
członków zespołu, a nie godzinami pracy. Pracownikom zapewnia się całkowi-
tą autonomię w stosunku do swoich projektów. Product Manager pozwala im 
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swobodnie decydować, kiedy i jak osiągną swoje cele. Czas, jaki członkowie 
zespołu poświęcają na zadanie, jest nieistotny – liczy się wyłącznie wynik. 
Jedną z głównych zalet pracy w ROWE jest swoboda i elastyczność, jaką za-
pewnia ten model zarządzania. Telepracownicy są w stanie ukończyć pracę 
we własnym czasie, o ile dotrzymają terminów. Oznacza to, że mogą robić 
sobie przerwy w dogodnym dla siebie czasie. Nacisk kładzie się na wyniki 
i cele. Oznacza to, że członkowie zespołu jasno określają, co muszą osiągnąć  
i w jaki sposób przyczynią się do realizacji celów organizacji jako całości. 
 ROWE nie sprawdza się jednak we wszystkich sytuacjach. Na przykład nie 
działa w wielu działach obsługi klienta, gdzie członkowie zespołu muszą być 
dostępni w ustalonym czasie, aby odpowiedzieć na pytania klientów. Może 
również być nieodpowiedni dla nowych lub niedoświadczonych osób, które 
potrzebują natychmiastowego, regularnego wsparcia, wskazówek i mento-
ringu ze strony przełożonych. ROWE może również był dużym wyzwaniem dla 
zespołu, ponieważ jego członkowie mogą mieć problemy z komunikowaniem 
się i współpracą z kolegami, którzy nie pracują w ustalonym, przewidywalnym 
czasie. 
 Standardy pracy ROWE: 
 liczą się wyłącznie wyniki, 
 odpowiedzialność pracownika jest oczekiwana i nagradzana,   
 nie ma potrzeby kontroli godzin pracy, 
 pracę można wykonywać z każdego miejsca, 
 menedżerowie skupieni są na procesach, 
 produktywność to nowa waluta w miejscu pracy. 
 Organizacja telepracy ma charakter menedżerski [Kwiatkowska, Kierzkow-
ski 2001], czyli związana jest z wykonywaniem tzw. podstawowych funkcji 
zarządzania i z tej perspektywy nie różni się od innych form organizacji pracy. 
W jej przypadku jednak planowanie, organizowanie, kierowanie, a także mo-
tywowanie i kontrolowanie pracowników powinny być szczególnie dobrze 
przemyślane, ponieważ zarządzanie zespołem wirtualnym wymaga ponad-
przeciętnej fachowości i jakości w wykonywaniu podstawowych funkcji kie-
rowniczych. 
 W tym aspekcie coraz popularniejszym rozwiązaniem wśród firm IT jest 
zarządzanie projektami metodami Agile5. Tutaj obowiązki Project Managera 
rozdzielane są pomiędzy dwie osoby: Product Ownera – odpowiedzialnego za 
                                                       

5  Na świecie już ponad 80% przedsiębiorstw z tej branży deklaruje korzystanie z Agile,  
a najpopularniejszą metodą jest Scrum [https://bulldogjob.pl/news/66-zarzadzanie-zespolem-
programistow, dostęp: 09.07.2018]. 
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kwestie biznesowe, w tym za formułowanie wizji produktu oraz Scrum Maste-
ra, którego można nazwać coachem, wspierającym zespół i Produkt Ownera 
oraz usuwającym przeszkody, jakie pojawiają się w procesie realizacji projek-
tu. W Scrum zespół sam organizuje swoją pracę w tzw. sprintach, zwanych też 
przebiegami (każdy od 1 do 4 tygodni). Na koniec każdego z nich organizo-
wany jest godzinny sprint review, w czasie którego prezentowane są efekty 
pracy [Trziszka 2017]. Podczas planowania przebiegu ustalane są zadania 
o najwyższym priorytecie. Często zespół uczy się na błędach i musi na bieżąco 
poprawiać jakość swojej pracy. Okazuje się jednak, że może to być bardzo 
efektywne rozwiązanie, które zwiększa zaangażowanie pracowników. Co-
dziennie również organizowane jest 15-minutowe spotkanie (Daily Scrum), 
w czasie którego omawia się zadania z poprzedniego dnia, problemy, a także 
planuje się zadania następne. Metodę Scrum wdraża u siebie coraz więcej 
firm, np. Gemius [Trziszka 2017]. 
 Warunkiem powodzenia wprowadzenia telepracy w przedsiębiorstwie IT 
jest dobranie odpowiednich osób, które mogą pracować w tym systemie. 
Wzrost popularności telepracy zależy m.in. od tego, czy osoby uzdolnione, 
utalentowane, ambitne i chcące się rozwijać wybiorą ten system pracy. Tele-
praca powinna dotyczyć wyłącznie tych stanowisk, na których rezultaty pracy 
są wymierne, a zakres pracy również daje się obiektywnie określić (np. liczba 
opracowań, raportów, analiz, projektów w jednostce czasu). Przełożeni po-
winni nauczyć się oceniać pracę wyłącznie według jakości i rezultatu, a pra-
cownicy muszą nauczyć się samodzielności w wykonywaniu zadań; samo-
dzielności rozumianej przede wszystkim jako swoisty autonadzór, który 
w gruncie rzeczy zastępuje tradycyjną kontrolę w procesie pracy ze strony 
przełożonych. 
 
Podsumowanie 
 
Rozwój nowoczesnych technologii w zakresie komunikacji przy użyciu sieci 
Internet przyniósł nowoczesnym firmom praktycznie nieograniczone możli-
wości budowania relacji między pracownikami oraz klientami, a co za tym 
idzie – konkurencyjność. Pracownicy mobilni mogą wykonywać swoje zlece-
nia w dowolnym miejscu i czasie na dowolnie wybranych przez siebie urzą-
dzeniach. Zmieniają się modele biznesowe firm, które obecnie bazują na in-
nowacyjnej gospodarce opartej na wiedzy. W nowoczesnej firmie liczy się 
jedynie efekt, jakim jest praca, a nie sposób jej wykonania. Pracownicy łączą 
się w zespoły nie tylko w obrębie jednej firmy, ale także opracowują dane 
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projekty w gronie międzynarodowym. Dzięki nowym możliwościom znikają 
bariery fizyczne i logistyczne, które do tej pory ograniczały prace grupowe. 
Nie ma znaczenia ani miejsce, ani kraj wykonywanej pracy – liczy się wynik. 
Wprowadzenie systemu pracy zdalnej w przedsiębiorstwach IT zostaje niejako 
wymuszone warunkami rynku, jednak stanowi wyzwanie dla pracodawców, 
szczególnie w aspekcie zarządzania. Praca z zespołem rozproszonym jest 
wbrew pozorom dość trudna. Trzeba dokonać reorientacji sposobów patrze-
nia na pracownika i zdać sobie sprawę, że w celu dobrej realizacji pracy należy 
go włączać w ten proces. Tu ważna staje się współpraca i współzarządzanie, 
nie ma mowy o zarządzaniu jednostronnym. „Wszystko zależy jednak od or-
ganizacji pracy, stopnia zaufania i wykorzystywanych narzędzi wspomagają-
cych. Siłą rzeczy tutaj kontakt musi przebiegać na nieco innym poziomie. Nie 
można podejść do pracownika i zamienić z nim kilku słów, poklepując po ra-
mieniu. Nie oznacza to, że stały kontakt nie może być utrzymywany. Dobrze, 
gdy uda się ustalić określone godziny pracy dla całego zespołu (problemem 
może być pracownik z innej strefy czasowej), a wtedy komunikacja przebiega 
o wiele sprawniej” [https://bulldogjob.pl/news/66-zarzadzanie-zespolem-
programistow, dostęp: 09.07.2018]. 
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Players’ Attitudes toward Brand Placement in Computer Games 
 
Abstract: Rapid development of technology and the emergence of new trends in consumer 
behavior have contributed to shaping new forms of marketing communication, including use 
of computer games as a medium of brand promotion. Players’ attitudes toward brands embed-
ded in computer games have become the subject of scientific research. Despite systematically 
appearing in the literature of new studies, the issue of players' attitudes is not entirely clear. It is 
difficult to unequivocally assess the players' attitude towards the brands, because they are 
influenced by many factors. One of the most often factors mentioned by scientists is the degree 
of brand visibility and the congruence between product and game plot. Among other factors, it 
can be find personal perception of the importance of the product category based on individual 
needs, values and interests, game result (lost or won) and experience collected during the 
game. In addition, there is recognition that the type of brand placement and the type of com-
puter game can also moderate brand attitudes. 
Key words: brand attitudes, computer games, brand placement, virtual worlds. 
 
Wstęp 
 
Szybki rozwój technologii informacyjnych oraz pojawianie się nowych ten-
dencji w zachowaniach konsumentów przyczyniają się do ciągłych przeobra-
żeń w teorii i praktyce marketingu [Mitręga 2013b, s. 170]. Rozwój Internetu 
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i mediów społecznościowych oraz pojawienie się nowych form reklamowych 
zmieniło sposoby komunikacji marek oraz reakcje zakupowe ich odbiorców 
[Enginkayaa, Cinarb 2014, s. 410]. Reklamodawcy zaczęli interesować się nie 
tylko tradycyjnymi formami promocji, jak reklama telewizyjna, ale również 
promocją w nowych mediach, takich jak gry komputerowe [Yoo, Peña 2011, 
s. 439]. Rozwój rynku gier komputerowych sprawił, że stali się oni bardziej 
świadomi potencjału gier jako nowego medium komunikacji [Yang, Roskos-
Ewoldsen, Dinu, Arpan 2006, s. 143]. Już w 2011 roku Yoo i Peña zauważyli, że 
praktycznie wszyscy nastoletni Amerykanie i prawie połowa dorosłych jest 
użytkownikami gier komputerowych, konsolowych czy na telefonach komór-
kowych [Yoo, Peña 2011, s. 439]. Zgodnie z danymi przedstawionymi w 2015 
roku przez Entertainment Software Association, regularnych graczy można 
znaleźć wśród 51% amerykańskich gospodarstw domowych. Ponadto granie 
nie jest już zdominowane przez mężczyzn – 44% graczy to kobiety [Lee, Cho 
2017, s. 235]. Podczas badań przeprowadzonych w Polsce ustalono, że aż 75% 
populacji grało dotychczas w jakiekolwiek gry komputerowe, a aktywni gracze 
należą do wszystkich grup wiekowych, bez względu na płeć. Szybki rozwój 
gier uczynił więc z graczy atrakcyjny segment rynku [Mitręga 2013a, s. 134]. 
Wiele dobrze znanych przedsiębiorstw, takich jak IBM, Reuters, Dell, Cisco, 
American Apparel, Adidas, Toyota czy Coca-Cola, umieściło swoje marki lub 
produkty wewnątrz gier [Sharma, Baoku, Lijuan 2012, s. 12]. Przykładem mogą 
być samochody Porsche, którymi gracze mogli odbywać wirtualne przejażdżki 
[Mackay, Ewing, Newton, Windisch 2009, s. 423]. 
 Wraz z wzrostem popularności lokowania marek w grach komputerowych, 
można było zaobserwować rosnące zainteresowanie badaczy tym zjawiskiem. 
Prowadzone badania skupiały się między innymi na ocenie postaw graczy 
wobec napotykanych wewnątrz wirtualnego świata marek [Gangadharbatla, 
Bradley, Wise 2013, s. 252]. Jak pisze Taranko postawa jest względnie trwałą 
oceną ludzi, przedmiotów, faktów lub idei oraz stałą skłonnością do pozytyw-
nego lub negatywnego ustosunkowywania się człowieka do pewnego obiek-
tu [Taranko 2016, s. 343]. Oppenheim zwraca uwagę, że dla celów pomiaru 
postawę można traktować jako skłonność do reagowania w określony sposób 
na określone bodźce [Oppenheim 2004, ss. 203–204].  
 Celem niniejszego artykułu jest prezentacja dotychczasowej wiedzy na 
temat postaw wobec lokowania marek w grach komputerowych. Aby osią-
gnąć założony cel posłużono się przeglądem polskiej i zagranicznej literatury 
naukowej. W pierwszej części opracowania scharakteryzowano zjawisko lo-
kowania marek w grach komputerowych. Następnie przedstawiono przegląd 
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badań naukowych skupiających się na postawach graczy wobec pojawiają-
cych się w grach marek. Artykuł został zakończony podsumowaniem. 
 
Lokowanie marek w grach komputerowych 
 
Współczesne przedsiębiorstwa poszukują efektywnych metod budowania 
marki ponieważ często oceniają ją jako swoje najcenniejsze aktywo [Wallstr-
öm, Karlsson, Salehi-Sangari 2008, s. 40]. Klienci lojalni marce widzą w niej 
szczególną wartość i są gotowi płacić więcej za produkty z jej logotypem. 
Wspomniana szczególna wartość może być związana z większym zaufaniem 
wobec marki i postrzeganą jej niezawodnością [Chaudhuri, Holbrook 2001, 
s. 81]. Marka może sprawić również, że klienci stają się wierni produktom da-
nej firmy, zmotywowani do współpracy z nią i trudniejsi do pozyskania przez 
konkurencję [Hur, Ahn, Kim 2011, s. 1197]. Jak piszą De Pelsmacker, Dens 
i Verberckmoes [2019], działania promocyjne w tradycyjnych mediach boryka-
ją się z problemami takimi, jak zbyt duża natarczywość przekazu w stosunku 
do odbiorców, unikanie reklam czy wątpliwości dotyczące ich efektywności 
[De Pelsmacker, Dens, Verberckmoes 2019, s. 55]. Dlatego też popularność 
zdobyły formy rozrywki łączące komunikację marki z elementami rozrywki, 
gdzie granica pomiędzy nimi jest trudna do wyznaczenia (branded entertain-
ment). Taką właśnie formą rozrywki są gry komputerowe połączone z działa-
niami promocyjnymi marki [Winkler, Buckner 2006, s. 3]. 
 Literatura naukowa wyróżnia różne sposoby integracji marek w grach 
komputerowych [Steffen, Mau, Schramm-Klein 2013, s. 184]. Jedną z nich jest 
typ gier znany jako advergame, będący połączniem gry i reklamy [Lee, Cho 
2017, s. 235]. Sam termin advergame składa się z angielskich słów advertise-
ment oraz video game [Peters, Leshner 2013, s. 113]. Advergame jest grą spe-
cjalnie zaprojektowaną w celu promowania marki, produktu, usługi czy też 
pomysłu. Ponieważ powstaje, aby stać się nośnikiem przekazu markowego, 
reprezentuje on gry bardzo proste pod względem samego wyglądu, jak i za-
sad czy też krótkiego czasu trwania. Zazwyczaj są one udostępniane bezpłat-
nie za pomocą różnych platform, takich jak firmowe strony internetowe,  
e-maile i telefony komórkowe [Lee, Cho 2017, s. 236]. Przykładem gry typu 
advergame jest gra „Amazing Crisy”, zamieszczona na stronie producenta 
czekoladowych słodyczy M&M's. Zadaniem gracza jest zebranie jak najwięk-
szej liczby czekoladek. Za każdą czekoladkę gracz otrzymuje punkty, a kiedy 
zbierze wszystkie może się dostać do kolejnego etapu gry [Lee, Choi, Quilliam, 
Cole 2009, ss. 133–134]. Badania naukowe dotyczące advergame skupiają się 
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na wątkach dotyczących wpływu przekazu markowego na indywidualne przy-
swajanie informacji, wzrost świadomości czy też postawy wobec marki [Lee, 
Cho 2017, s. 236]. 
 Innym sposobem integracji jest reklama w grach komputerowych (in-game 
advertising) polegająca na umieszczeniu reklam wewnątrz cyfrowego środo-
wiska gry. Zaletą tej formy promocji jest to, że gracz nie jest w stanie jej unik-
nąć, jak również długa żywotność pojedynczej gry [De Pelsmacker, Dens, Ver-
berckmoes 2019, s. 55]. Przykładem tego sposobu integracji marki i gry jest 
sieć Burger King pojawiająca się w grze „Need for Speed” w postaci realnie 
stojących restauracji w pobliżu drogi [Marut 2015]. Reklama w grach pojawia 
się bardzo często w tle gry, w formie banerów czy bilbordów [Winkler, 
Buckner 2006, s. 3]. Podczas kampanii wyborczej w 2008 r., Barack Obama 
umieścił bilbordy nakłaniające na oddawanie głosów na jego kandydaturę 
w grze „Burnout Paradise” oraz w licznych grach sportowych takich jak  
„EA SPORTS NBA Live 09”, „NHL 09” i „Madden 09” [Batra 2009, s. 92]. W grze 
„Alan Wak”e również pojawiły się bilbordy, ale tym razem z reklamami opera-
tora komórkowego Verizon oraz baterii Energizer [Marut 2015]. Szczególną 
odmianą reklamy w grach komputerowych jest umieszczanie marek w grach 
dostępnych na portalach społecznościowych takich jak Facebook.  
 Reklama w grach komputerowych może zostać zamieszczona w formie 
statycznej lub dynamicznej. Statyczna reklama jest umieszczana przed wy-
puszczeniem gry na rynek i nie może być modyfikowana lub zmieniana 
w przyszłości. Reklama dynamiczna pozwala umieszczać spoty reklamowe 
w dowolnym czasie, ale warunkiem koniecznym jest posiadanie przez gracza 
niezawodnego połączenia z Internetem [Terlutter, Capella 2013, ss. 95–96]. 
 Należy zwrócić uwagę na znaczącą różnicę pomiędzy advergame i reklamą 
w grach komputerowych. Reklama w grach (in-game advertising) jest stoso-
wana, kiedy marka jest umieszczana na wirtualnych banerach czy produktach 
jako naturalny element środowiska gry. Advergame jest grą zaprojektowaną 
celowo, na potrzeby działań komunikacyjnych marki [Steffen, Mau, Schramm-
Klein 2013, s. 184] i jest własnością tej marki. Ponadto w grach może rekla-
mować się większa liczba marek, podczas gdy advergame skupia się wokół 
jednego znaku firmowego [Winkler, Buckner 2006, s. 3]. 
 Trzecim sposobem integracji marki i gry jest wykorzystanie wirtualnych 
światów. Wirtualny świat to środowisko stworzone za pomocą komputera, 
który wizualnie naśladuje prawdziwe przestrzenie, gdzie ludzie pod posta-
ciami awatarów nawiązują ze sobą kontakty, np. za pomocą czatu czy rozmów 
głosowych [Mildenberger 2015, ss. 401–402; Parmentier, Rolland 2009, s. 44]. 
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Użytkownicy tych światów organizują sobie różne formy spędzania wolnego 
czasu, przynależą do różnych społeczności i podejmują różne działania zarob-
kowe [Parmentier, Rolland 2009, s. 44]. Przykładowymi wirtualnymi światami 
są „World of Warcraft”, „Guild Wars”, „Active Worlds” czy „Second Life” [Nevo, 
Nevo, Carmel 2011, s. 14].  
 Kiedy wirtualne światy zyskały popularność, rozwinęły się różne działania 
biznesowe wewnątrz nich [Arakji, Lang 2008, s. 207]. Przedsiębiorstwa często 
pozwalają graczom użytkować wirtualne wersje ich prawdziwych produktów. 
Przykładem są samochody firmy Nissan testowane wewnątrz wirtualnego 
świata „Second Life”, gdzie zebrano informacje na temat preferencji klientów 
dotyczących koloru samochodu i wyposażenia [Sharma, Baoku, Lijuan 2012,  
s. 13]. Podobne Toyota zaprezentowała wirtualną wersję swojego nowego 
modelu samochodu Scion xB [Arakji, Lang 2008, s. 209]. Innym przykładem 
jest dodatek do drugiej części gry „The Sims: IKEA urządza dom”, który pozwa-
la wykorzystać meble IKEA do umeblowania wirtualnych posiadłości 
[www.sims.fandom.com/pl/wiki/The_Sims_2:_IKEA_urz%C4%85dza_dom]. 
 Popularne jest również udostępnianie użytkownikom wirtualnych światów 
markowej odzieży dla ich awatarów [Walsh, Clavio, Mullane, Whisenant 2014, 
s. 128]. Przykładem jest dodatek do trzeciej części „The Sims”, zawierający 
odzież firmy Diesel [www.sims.fandom.com/pl/wiki/The_Sims_3:_Diesel]. 
W grach zastosowanie znalazło także organizowanie różnego rodzaju wystaw, 
wydarzeń kulturalnych, wykładów czy konkursów [Laskowska-Witek, Mitręga 
2014, s. 31]. Przykładowo L'Oreal Paris wraz z agencją modelek Aspire zorgani-
zował konkurs na twarz „L'Oreal Paris Glamour Fashion Show” w „Second Li-
fe”, jednym z najpopularniejszych wirtualnych światów, wypromowanym 
przez Linden Lab w San Francisco [Kaplan, Haenlein 2010, s. 64; Laskowska-
Witek, Mitręga 2014, s. 31]. Podobnie Coca-Cola zorganizowała konkurs, 
w którym zadaniem uczestników było zaprojektowanie wirtualnego automatu 
z napojami [Laskowska-Witek, Mitręga 2014, s. 31].  
 
Postawy wobec lokowania marek w grach komputerowych 
 
Postawy wobec marek lokowanych w grach komputerowych stały się przed-
miotem wielu badań naukowych. Wśród nich były badania przeprowadzone 
przez Peters i Leshner [2013], które dotyczyły wpływu stopnia widoczności 
produktu (product proximity) oraz zgodności produktu z wątkiem gry (product 
game congruity) na postawy wobec lokowanych marek. Widoczność produktu 
zdefiniowano jako miejsce pojawienia się produktu wewnątrz gry, gdzie dwie 
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skrajne lokalizacje to centralny punkt akcji gry oraz miejsce w tle. Zgodność 
produktu i gry odnosi się do stopnia, w jakim kategoria produktu jest dopa-
sowana do tematyki gry. 
 Pozyskano 90 uczestników badania spośród studentów dziennikarstwa, 
z czego 42,20% było kobietami, a 57,8% mężczyznami. Przeciętnie każdy 
z respondentów grał w różnego rodzaju gry dwa razy w tygodniu, średnio 
dwie godziny poświęcając jednorazowej grze. 
 Respondentów zebrano w sali wyposażonej w komputery i poproszono 
o zagranie w różne gry komputerowe. Każdy uczestnik badania grał w dwie 
różne gry o różnej widoczności produktu oraz o różnym stopniu zgodności 
produktu i gry, czyli łącznie w 8 różnych gier. Dwie różne gry zostały wykorzy-
stane do stworzenia różnych wersji, by odsunąć zarzut, iż na wyniki ekspery-
mentu wpłynęła specyfika konkretnej gry. Każdy respondent grał łącznie 16 
minut, po 2 minuty w każdą grę. Pozytywne i negatywne postawy w stosunku 
do marek użytych w eksperymencie były mierzone przed i po zagraniu w gry. 
 Badania wykazały, że oba czynniki, widoczność produktu oraz ich zgod-
ność z wątkiem gry, mają wpływ na postrzeganie marki. Najbardziej pozytyw-
ne postawy odnotowano w przypadku mało widocznego lokowania marek 
poza centralnym miejscem akcji oraz zachowaniem zgodności kategorii pro-
duktu z wątkiem gry. Wyniki badań stanowią też ilustrację tezy, że marki nie-
zgodne z grą i umieszczone w jej centralnym punkcie przyczyniają się do po-
wstania negatywnych postaw graczy wobec marki. Widoczność marki oraz jej 
zgodność z wątkiem gry ma również wpływ na zadowolenie graczy z samej 
rozgrywki. Respondenci najlepiej ocenili gry, w których umieszczono w tle 
marki zgodne z jej wątkiem i zadeklarowali chęć ponownego zagrania w nie 
w przyszłości [Peters, Leshner 2013, ss. 113, 118–119, 120–123]. 
 Badania przeprowadzone przez Vashist [2018] koncentrowały się na po-
stawach graczy przy jednoczesnym uwzględnieniu dwóch czynników – zaan-
gażowaniu gracza w interakcje z produktem oraz stopnia widoczności marki 
osadzonej w wątku gry. Pierwszy czynnik, czyli zaangażowanie gracza w pro-
dukt (product involvement), autorka definiuje jako osobiste postrzeganie istot-
ności kategorii produktu w oparciu o swoje potrzeby, wartości i zaintereso-
wania. Innymi słowy, zaangażowanie w produkt opisuje jak bardzo dany ro-
dzaj produktu jest istotny w życiu danej jednostki [Vashist 2018, s. 43, 46]. 
Dugi czynnik, widoczność marki (prominent placement), jest definiowany jako 
lokowanie o wysokim stopniu widoczności poprzez rozmiar lub pozycję na 
ekranie lub w centralnym punkcie akcji. Przeciwieństwem jest subtelne loko-
wanie (subtle placement), charakteryzujące się małym rozmiarem, umieszcze-
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niem poza miejscem akcji gry czy z krótkim czasem wyświetlania [Hofman-
Kohlmeyer, Mitręga 2018, s. 139].  
 Badania były prowadzone etapami. W pierwszym etapie przeprowadzono 
wywiady z czterema profesorami specjalizującymi się w marketingu. Celem 
wywiadów było zaprojektowanie nazw dla 25 marek produktów. W drugim 
etapie 35 losowo wybranych studentów oceniło w subiektywny sposób istot-
ność tych produktów w skali od 1 do 5. Na podstawie tych ocen przypisano 
poszczególnym markowym produktom istotność, czyli stopień zaangażowania. 
 Tak przygotowane marki osadzono w 4 wersjach gry (wyścigi samochodo-
we), specjalnie przygotowanej na potrzeby badania. Wersje gry różniły się 
widocznością lokowanych marek (pod względem rozmiaru) oraz stopniem ich 
zaangażowania. Do głównego etapu badania zrekrutowano 280 studentów 
w wieku od 16 do 19 lat, z czego 150 badanych było mężczyznami, a 138 ko-
bietami. Ten etap polegał na tym, że każdy uczestnik najpierw grał 10 minut 
w losowo przydzieloną wersję gry, a następnie wypełniał ankietę. W każdą 
z wersji zagrało równo po 70 osób. 
 Zgodnie wynikami eksperymentu, produkty mało angażujące graczy i jed-
nocześnie o niewielkiej widoczności wpływają na powstawanie bardziej pozy-
tywnych postaw w stosunku do marki niż te o dużej widoczności. Dla produk-
tów bardzo angażujących graczy, bardzo widoczne lokowanie lepiej wpływa 
na postawy. Dodatkowo pewna pojawiająca się zgodność (mało widoczne 
lokowanie i mało angażujący produkt oraz bardzo widoczne lokowanie i bar-
dzo angażujący produkt) sprawia, że lokowanie marki staje się bardziej natu-
ralne. Z perspektywy menedżerów, projektujących kampanię promocyjną 
marki w grach, istotne jest precyzyjne sformułowanie celu planowanych dzia-
łań. Pewne sposoby lokowania marek mogą wpływać pozytywnie np. na za-
pamiętywanie marek przez graczy, a mniej korzystnie na postawy graczy wo-
bec tych marek. Sytuacja taka miała miejsce w przypadku niniejszego ekspe-
rymentu. Wspomniana wyżej zgodność lokowania wpłynęła negatywnie na 
zapamiętywanie marek przez graczy. Lepiej zostały zapamiętane marki mało 
angażujące kupującego lokowane w bardzo widoczny sposób oraz marki ulo-
kowane w mało widoczny sposób, ale angażujące w dużym stopniu poten-
cjalnego klient [Vashist 2018, ss. 48–50, 55]. 
 Martí-Parreño, Aldás-Manzano, Currás-Pérez i Sánchez-García [2013] ziden-
tyfikowali dwa czynniki sprawiające, że reklama w grach jest odbierana przez 
gracza jako irytująca – natarczywość i niezgodność. Natarczywość została 
określona jako psychologiczna reakcja na reklamę, która zaburza trwające 
procesy poznawcze konsumenta. Negatywne odczucia pojawiają się, gdy na-
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tarczywość reklamy wpływa na postrzeganie i postawę wobec marki i co może 
prowadzić do unikania reklam. Niezgodność dotyczyła wątku gry i treści re-
klamy. Autorzy przeprowadzili eksperyment, w którym wykorzystali grupę 100 
studentów ze wschodniego regionu Hiszpanii w średnim wieku 28,9 lat oraz 
grę Pepsi Max. Uczestnicy grali w grę średnio przez 5 minut, a następnie przez 
kolejne 10 wypełniali kwestionariusz. Analiza wyników wykazała, że uczucie 
irytacji wobec pojawiającej się marki może rozpraszać uwagę konsumentów 
i powodować niepokój. Jeżeli wykorzystywanie marki w grze jest nadużywane 
lub jej rola nie pasuje do wątku gry, to może ucierpieć postawa wobec marki. 
Projekt gry, który złości i obraża inteligencję odbiorców również powoduje 
pewien rodzaj irytacji źle wpływający na postawy wobec marki. Autorzy pod-
kreślają, że projektując grę należy unikać elementów powodujących powsta-
wanie u gracza uczucia zmieszania, rozproszenia i wrażenie bałaganiarstwa 
w grze. Ponadto, zgodnie z wynikami badań, rozrywkowy charakter gry nie 
wpływa bezpośrednio na zmniejszenie irytacji gracza [Martí-Parreño, Aldás-
Manzano, Currás-Pérez, Sánchez-García 2013, ss. 380, 381, 383–385]. 
 Według Steffen, Mau i Schramm-Klein [2013] postawy wobec marek poja-
wiających się grach mogą być zależne od wyniku gry (game outcome), zwłasz-
cza, że wcześniejsze badania potwierdziły związek wyniku gry i nastroju gra-
cza. Według autorów uczucie wygranej gry jest subiektywne, co oznacza, że 
zależy od uczuć konkretnego gracza. Nie zawsze jest ono tożsame z wygraną 
określoną przez zasady konkretnej gry. Autorzy zwracają uwagę na koniecz-
ność zdefiniowania na potrzeby swoich badań czym jest wygrana. Steffen, 
Mau i Schramm-Klein definiują ją jako uczucie wygranej pojawiające się 
u gracza, a grę przegraną jako uczucie przegranej u gracza. W swoich bada-
niach wykorzystali bardzo prostą grę typu advergame zamieszczoną na stro-
nie internetowej dużej firmy (www.pringles.de). Wybór dobrze znanej marki 
był celowy, co umożliwiło również przeanalizowanie kwestii zmiany postaw 
graczy. Sama gra, „Groovy Glider”, była w czasie badań nowością na rynku, 
dzięki czemu autorzy założyli, że żaden z uczestników nie zdążył poznać jej 
zbyt dobrze, co pozwoliło ograniczyć wpływ wcześniejszych doświadczeń 
graczy na wynik eksperymentu. Czynnikiem warunkującym postawy graczy 
w eksperymencie był wynik gry. Został on sprecyzowany i zawierał trzy kate-
gorie: wynik pozytywny (minimum 50 000 punktów), negatywny (maksymal-
nie 150 000 punktów) i obojętny. Poza zdobytymi przez graczami punktami, 
poczucie wygranej (lub przegranej) było wzmacniane komentarzami pojawia-
jącymi się w trakcie gry. Graczom, którzy sobie dobrze radzili w grze, po jednej 
trzeciej rozgrywki pojawiał się komentarz: „łał, radzisz sobie bardzo dobrze”,  



Postawy użytkowników wobec lokowania marek w grach komputerowych 

 267 

a po ukończeniu gry: „nie oczekiwaliśmy, że będziesz aż taki dobry, rozgrywka 
była trudna, a ty wygrałeś”. Graczom, którym gra sprawiała trudności wyświe-
tlano na tych samych etapach inne komentarze. Pierwszy: „musisz być lepszy, 
jeżeli nie będziesz to przegrasz”, drugi: „jesteś w tyle, przegrałeś grę”. Użyt-
kownicy, którzy nie osiągnęli skrajnych wyników (grupa kontrolna), nie otrzy-
mali żadnych komentarzy w trakcie ani po zakończeniu gry. W badaniu wzięło 
udział 95 osób, których zrekrutowano na niemieckim uniwersytecie. Wśród 
próby znaleźli się gracze od 13 do 60 roku życia, a 51% z nich było mężczy-
znami. Uczestnicy badania najpierw grali około 5 minut, a następnie zostali 
poproszeni o wypełnienie kwestionariusza. 
 Badania przeprowadzone przez Steffen, Mau i Schramm-Klein wykazały, że 
postawy wobec marek poprawiają się znacząco w warunkach wygranej, ale 
nie pogarszają się w warunkach przegranej. Zwycięscy mogą oceniać markę 
bardziej pozytywnie niż przegrani gracze. W grupie kontrolnej nie ustalono 
znaczącego statystycznie wpływu wyniku gry na postawy respondentów wo-
bec marki. Z praktycznego punktu widzenia można założyć, że marka nie traci 
kiedy gracz czuje dyskomfort po negatywnie zakończonej grze, czyli po prze-
granej.  
 Dodatkowo, autorzy zbadali jeszcze wpływ uczucia wygranej (lub przegra-
nej), które towarzyszy użytkownikowi w trakcie grania. Sama wygrana, czy też 
przegrana, jako rezultat gry pojawia się na końcu rozgrywki, jednak w trakcie 
jej trwania użytkownik może odczuwać, że jego działania przynoszą lepsze lub 
gorsze efekty. Steffen, Mau i Schramm-Klein ustalili, że tak scharakteryzowany 
przepływ doświadczeń (experience of flow) wpływa znacząco na relacje po-
między wynikiem gry oraz postawą wobec marki. Pozytywny przepływ do-
świadczeń podczas grania częściowo wpływa na relację pomiędzy wynikiem 
gry a postawą gracza wobec lokowanej marki, podczas gdy negatywny prze-
pływ doświadczeń całkowicie znajduje odzwierciedlenie w relacji pomiędzy 
wynikiem gry a postawą gracza wobec lokowanej marki. 
 Dla praktyki istotne jest, aby wzmacniać poczucie wygranej (np. pozytyw-
nymi komentarzami w grze), a nie wzmacniać negatywne odczucia gracza (np. 
poprzez komentarze mówiące o słabych wynikach gry).  
 Autorzy zwrócili uwagę, że wyniki mogą być konsekwencją wyboru gry 
typu advergame – przy innej formie integracji gry i marki, np. reklamie 
w grach komputerowych (in-game advertising) wyniki mogą się różnić 
[Steffen, Mau, Schramm-Klein 2013, ss. 183, 185, 187–188, 190, 192]. 
 Analizując wyniki badań dostępnych w literaturze, można zauważyć, że 
odbiór promocji w grach komputerowych jest inny w przypadku odbiorców 
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dorosłych i nieletnich. Dzieci w różnym wieku charakteryzują się różnym spoj-
rzeniem na lokowane marki pojawiające się w grach. Według badań dotyczą-
cych dorosłych graczy, bardzo widoczne pojawienie się marki jest lepiej za-
pamiętywane, ale powoduje negatywne postawy. U dzieci nie zaobserwowa-
no pojawiania się negatywnych odczuć wobec bardzo widocznego lokowania 
produktu. Nieletni wymagają więc odmiennego traktowania niż dorośli. Wielu 
autorów wskazuje również na potrzebę stworzenia odpowiednich przepisów 
prawnych chroniących dzieci przed negatywnym wpływem promocji w grach 
komputerowych [Hofman-Kohlmeyer 2016, ss. 196–197]. 
 Jako jedne z nielicznych, prawdopodobnie pierwszych, badań postaw gra-
czy wobec marek pojawiających się w grach komputerowych przeprowadzo-
nych wśród Polaków, ukazały się wyniki badań Mitręgi w 2012 roku. Autor 
prowadził badania techniką ankiety online. W doborze próby posłużona się 
techniką kuli śnieżnej, a respondenci byli rekrutowani za pomocą portali spo-
łecznościowych (Facebook, nk.pl) i poprzez udostępnianie odnośników do 
ankiety online na forach dyskusyjnych zrzeszających polskich fanów gier 
komputerowych. Warunkiem uczestnictwa w ankiecie było użytkowanie gier 
komputerowych i dostrzeganie w nich reklam. Ostatecznie zebrano 669 po-
prawnie wypełnionych kwestionariuszy ankietowych. Respondenci mieścili się 
w przedziale wiekowym od 19 do 35 lat, z czego najliczniejszą grupą byli użyt-
kownicy w wieku od 19 do 21 lat (42,8%). Około trzy czwarte próby stanowili 
mężczyźni. Gracze najczęściej użytkowali gry akcji, sportowe oraz różnego 
rodzaju symulatory. W badaniach zmierzono niechęć wobec reklamy w TV 
jako tradycyjnego medium oraz niechęć wobec promowania określonych 
produktów w grach komputerowych. Aż 80% respondentów przyznało, że 
unika reklam telewizyjnych przełączając kanał w trakcie ich emisji, a ponad 
połowa była przekonana, że reklamy telewizyjne nie są nośnikami żadnych 
wartościowych, z ich punktu widzenia, informacji. Natomiast jeżeli chodzi 
o nowe medium jakim są gry komputerowe, ponad 60% respondentów nie 
postrzega lokowania produktu jako zjawiska nieetycznego. W porównaniu 
z mediami tradycyjnymi, przekaz promocyjny w grach komputerowych nie 
budzi zdecydowanej niechęci. Tylko 18,8% graczy zadeklarowało, że „nie cier-
pi oglądać produktów markowych w grach”, 34,4% preferuje gry bez produk-
tów markowych, a 21,2% uważa, że jest zbyt wiele reklam i nazw marek we-
wnątrz gier. Aż 58,1% uważa, że marki wzmacniają uczucie realizmu. Dla 
36,5% graczy oglądanie marek komercyjnych w grach było odebrane jako 
pewna forma zabawy. Zgodnie z wynikami badań, działania promocyjne 
w grach komputerowych są w znacznym stopniu akceptowane przez odbior-
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ców. Autor przypuszcza, iż przyczyną może być fakt, że prawie 60% graczy 
uważa reklamę za czynnik podnoszący realizm gry, niezależne od jej rodzaju. 
Ponadto, analizując różne rodzaje promocji dostępne w grach, autor sugeruje, 
że bardziej skuteczne może okazać się stosowanie produkt placement niż 
klasyczna reklama pojawiająca się w tle gry. Gracze oczekują otrzymania kon-
kretnych korzyści wynikających z pojawienia się konkretnej marki czy produk-
tu, czyli możliwości ich wykorzystania w grze [Mitręga 2012, ss. 31–33, 36]. 
 
Podsumowanie 
 
Szybki rozwój technologii i pojawienie się nowych tendencji w zachowaniach 
konsumentów przyczyniły się do ukształtowania nowych form komunikacji 
marketingowej,  w tym wykorzystania gier komputerowych jako środka pro-
mocji marki. 
 Postawy użytkowników wobec lokowania marek w grach stały się przed-
miotem badań naukowych. Pomimo systematycznie pojawiających się w lite-
raturze nowych opracowań, kwestia postaw graczy nie jest do końca jasna. 
Trudno jednoznacznie ocenić postawy graczy wobec marek, ponieważ są one 
warunkowane wieloma czynnikami. Jednymi z częściej wymienianych przez 
naukowców czynników jest stopień widoczności marki oraz zgodność pro-
duktu z wątkiem gry. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych eksperymen-
tów użytkownicy wykazują bardziej pozytywne postawy wobec marek loko-
wanych w mniej widoczny sposób i zgodnych z fabułą gry. Wniosek ten 
wspierają inne badania sugerujące, że natarczywość i niezgodność wywołują 
u graczy uczucie irytacji, a konsekwencji źle wpływają na postawy.  
 Kolejnym czynnikiem jest osobiste postrzeganie istotności kategorii pro-
duktu w oparciu o swoje potrzeby, wartości i zainteresowania. Produkty 
o małej istotności kategorii i jednocześnie o niewielkiej widoczności wpływają 
na powstawanie bardziej pozytywnych postaw w stosunku do marki niż te 
o dużej widoczności. Dla produktów należących do bardzo istotnej dla gracza 
kategorii, bardzo widoczne lokowanie wpływa lepiej na postawy.  
 W literaturze są również wyniki badań potwierdzające, że postawy graczy 
wobec marek mogą zależeć od wyniku gry. Postawy wobec marek poprawiają 
się znacząco w warunkach wygranej, ale nie pogarszają się w warunkach 
przegranej. Ponadto znaczenie mają same doświadczenia gracza pojawiające 
się podczas rozgrywki, związane z odczuwaniem przez niego, że gra zmierza 
ku wygranej lub przegranej. Pozytywny przepływ doświadczeń podczas gra-
nia częściowo wpływa na relację pomiędzy wynikiem gry a postawą gracza 
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wobec lokowanej marki, podczas gdy negatywny przepływ doświadczeń cał-
kowicie znajduje odzwierciedlenie w relacji pomiędzy wynikiem gry a posta-
wą gracza wobec lokowanej marki. 
 Na podstawie badań dotyczących polskich graczy można stwierdzić, że gry 
komputerowe charakteryzują się wyższym stopniem akceptacji marek niż 
tradycyjne formy reklamowe takie jak telewizja. Dodatkowo bardziej skutecz-
ne może okazać się stosowanie produkt placement niż klasycznej reklamy 
pojawiającej się w tle gry, ponieważ użytkownicy oczekują otrzymania kon-
kretnych korzyści wynikających z pojawienia się konkretnej marki. 
 Poza wymienionymi wyżej czynnikami wpływającymi na postawy graczy 
wobec marek lokowanych w grach komputerowych, wielokrotnie wymienia 
się sam rodzaj gry jako czynnika warunkującego odbiór przekazu marketin-
gowego.  
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didactic value of created e-learning modules and fitting the learning outcomes to the actual 
expectations of employers with regard to graduates. The paper relates to the initial research 
undertaken to develop a comprehensive methodology for the development of e-learning 
courses. The framework will be based on best practices derived from agile project management 
methodologies, while project activities will be supported by appropriately adapted techniques, 
increasing the didactic value of created e-learning courses and the market value of university 
graduates who benefit from this type of training. 
Key words: e-learning courses, agile project management, business model canvas, value 
proposition canvas, didactic value of e-learning modules. 
 
Wprowadzenie 
 
Podejścia zwinne, powstałe na gruncie realizacji projektów rozwoju oprogra-
mowania, mogą być z powodzeniem stosowane w zarządzaniu procesem 
dydaktycznym realizowanym przez uczelnie wyższe, w formule nauczania 
mieszanego (blended-learning). W procesie tym są jednak obszary, które wy-
magają ciągłych innowacji i ulepszeń. Jednym z nich jest dobór treści kursów 
e-learningowych w sposób uwzględniający różnorodne potrzeby studentów 
oraz kompetencje i wiedzę, którymi powinni legitymować się na rynku pracy. 
Bardzo ważna  jest zatem umiejętna identyfikacja potrzeb odbiorców szkole-
nia oraz potrzeb pracodawców, chcących zatrudnić absolwentów uczelni 
wyższych na określonych stanowiskach. Ze względu na wymaganą coraz 
większą elastyczność oferty e-learningowej, modyfikacji musi również ulec 
sposób zarządzania procesem e-learningowym uczelni. Na pierwszy plan wy-
suwa się zatem potrzeba dostosowywania istniejących metod nauczania do 
zmieniających się potrzeb rynkowych oraz coraz bardziej różnorodnych grup 
docelowych. Niniejszy artykuł omawia szeroko wykorzystywane podejścia do 
rozwoju modułów e-learningowych, wskazuje na zawarte w nich dobre prak-
tyki oraz elementy, które negatywnie wpływają na jakość procesu i jego pro-
duktów. Prezentuje również wizję możliwych ulepszeń, które mogą być 
wprowadzone poprzez zaadoptowanie wybranych metod i technik oraz za-
stosowanie ich w procesie projektowania kursów on-line.  
 
Klasyczny model dostarczania kursów e-learningowych 
 
Najczęściej stosowanym modelem rozwoju szkoleń e-learningowych jest mo-
del ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation), 
opracowany w latach 70. XX wieku przez Centrum Technologii Edukacyjnych 
Uniwersytetu stanu Floryda na potrzeby armii amerykańskiej [Molenda 2003, 
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s. 34]. Początkowo był to model wodospadowy (waterfall model), zmodyfiko-
wany na model dynamiczny (dynamic model) w połowie lat 80. W modelu tym 
zespół projektowy, składający się kierownika projektu, eksperta dziedzinowe-
go, metodyka zdalnego nauczania, programisty i grafika, realizuje kolejne 
iteracje prowadzące do dostarczenia gotowego szkolenia e-learningowego. 
Nazwa modelu to akronim oparty na słowach opisujących kolejne etapy do-
starczania gotowego produktu – szkolenia e-learningowego [Shelton, Salts-
man 2011, ss. 41–46]: 
1. Analysis (analiza) – ocena potrzeb szkoleniowych w oparciu o charaktery-

stykę osób uczących się oraz specyfikacja wymagań dotyczących tworzo-
nego szkolenia. 

2. Design (projekt) – określenie celu głównego oraz celów szczegółowych 
kursu, powiązanie celów z efektami kształcenia, ustalenie struktury treści 
kursu oraz wybór odpowiednich metod dydaktycznych. 

3. Development (rozwój) – tworzenie kursu online za pomocą odpowiedniego 
oprogramowania (najczęściej narzędzi autorskich), testowanie i nanosze-
nie niezbędnych poprawek. 

4. Implementation (wdrażanie) – udostępnienie kursu za pomocą platformy 
do zdalnego nauczania. 

5. Evaluation (ocena) – ocena kursu, której celem jest określenie sprzężenia 
zwrotnego od uczestników szkolenia oraz pomiar stopnia osiągnięcia efek-
tów kształcenia. 
Model ADDIE był wielokrotnie krytykowany. Główny zarzut dotyczył braku 

kontaktu zespołu projektowego z docelowymi uczestnikami szkoleń [Czerop-
ski, Pembrook 2017, s. 39], drugi zarzut – do braku elastyczności. Po zakoń-
czeniu dwóch pierwszych etapów nie jest już możliwa zmiana specyfikacji 
kursu e-learningowego. Jeśli jednak zmiany są potrzebne, to kurs wraca do 
zespołu projektowego dopiero po etapie oceny. Niestety zespoły projektujące 
kursy e-learningowe często pomijają ostatni krok związany z oceną i kursy 
zaprojektowane w modelu ADDIE są wykorzystywane, pomimo rozbieżności 
z właściwymi w danym kontekście efektami kształcenia. Mimo tych zarzutów, 
model ADDIE jest jednak szeroko stosowany, zwłaszcza w dużych organiza-
cjach. Jak twierdzą zwolennicy tego podejścia, jego metodyczne, poprawne 
zastosowanie pozwala dostarczać kursy wysokiej jakości [Allen 2006, s. 440]. 
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Zwinne modele tworzenia kursów e-learningowych 
 
Tworzenie kursów e-learningowych i włączenie ich do procesu dydaktyczne-
go uczelni wyższej wymaga zaangażowania wielu osób, odgrywających zdefi-
niowane role. Są to osoby prowadzące nadzór dydaktyczny, decydenci okre-
ślający przedmioty realizowane w formie e-learningu, autorzy treści dydak-
tycznych, nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia online, metodycy zdal-
nego nauczania, recenzenci, korektorzy oraz zespół techniczny – programiści, 
graficy, testerzy i specjaliści ds. UX. 
 

Tabela 1. Case study WSIiZ – dotychczasowa praktyka 

CASE STUDY WSIIZ  
TWORZENIE KURSÓW ZGODNIE Z MODELEM ADDIE 
 
W klasycznym podejściu do tworzenia kursów e-learningowych, stosowanym przez uczel-
nie wyższe, najpierw pojawia się karta przedmiotu, w której określone zostają cele i efekty 
kształcenia, lista tematów w podziale na różne formy nauczania (wykład, ćwicze-
nia/laboratoria, projekty, część e-learningowa) oraz określany jest związek pomiędzy cela-
mi i efektami kształcenia. Zazwyczaj efekty są przypisane do poszczególnych tematów oraz 
ustalany jest sposób weryfikacji celów kształcenia i wyznaczane kryteria ich osiągnięcia. 
Kurs e-learningowy na polskiej uczelni (WSIiZ nie jest wyjątkiem) zazwyczaj jest częścią 
przedmiotu, tzn. zajęcia realizowane są w formule blended-learning.  
Proces tworzenia kursu e-learningowego w WSIiZ: 
1. Tworzenie kart przedmiotu ze wskazaniem treści, które będą realizowane w formie  

e-learningu. 
2. Akceptacja przez dziekanów wybranych kursów do realizacji. 
3. Ustalenie listy osób odpowiedzialnych za opracowanie poszczególnych kursów 

e-learningowych (ekspertów merytorycznych,  recenzentów). 
4. Organizacja szkolenia, dotyczącego procesu przygotowywania kursów przez metodyka 

zdalnego nauczania. 
5. Opracowanie materiałów dydaktycznych i przekazanie ich do zespołu projektowego 

ds. e-learningu.  
6. Przygotowanie przez recenzentów oceny materiałów do nowych kursów. 
7. Dokonanie korekty materiałów do kursów wg zaleceń recenzentów i ponownie przeka-

zanie materiałów do zespołu projektowego ds. e-learningu. 
8. Przygotowanie kursów e-learningowych od strony graficznej i technicznej na podsta-

wie dostarczonych materiałów i przekazanie ich autorom w do ostatecznej korekty. 
9. Dokonanie poprawek w stworzonych kursach e-learningowych wg uwag autorów. 
10. Udostępnienie kursów poprzez e-learningową platformę uczelni. 
11. Ocena efektywności kursu przez studentów oraz nauczycieli akademickich. 
12. Uwzględnienie uwag z ewaluacji i modyfikacja kursów przed kolejnym semestrem. 
Całe kursy e-learningowe, nawet te obejmujące szeroki zakres tematyczny, są wykonywane 
jednorazowo. 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Niestety zazwyczaj brakuje w gronie osób zaangażowanych głównych 
odbiorców tworzonych treści, czyli studentów. Oczywiście profil absolwenta 
jest brany pod uwagę, lecz w trakcie rozwoju szkolenia brakuje systematycz-
nego, bezpośredniego kontaktu z użytkownikiem końcowym, który powinien 
na bieżąco dostarczać sprzężenia zwrotnego. Tego typu kontakt jest jednym 
z filarów podejść zwinnych wykorzystywanych przy tworzeniu oprogramowa-
nia. Jak zauważa Chun „[…] proces nauczania jest pod wieloma względami 
bardzo podobny do procesu tworzenia oprogramowania. Obejmuje interesa-
riuszy o różnych celach (czasem sprzecznych), bardzo napięty harmonogram, 
ustalony termin ukończenia, ograniczone zasoby i wiele nieoczekiwanych 
zmian w trakcie” [Chun 2004, s.12].  
 Zyskujące coraz większą popularność metodyki zwinne wpłynęły również 
na procesy rozwoju kursów e-learningowych [Tesar, Sieber 2010; Ciupe i in. 
2018; Sharp, Lang 2018]. Ich istotą jest odejście od modelu kaskadowego na 
rzecz krótkich cykli wytwórczych, tzw. sprintów, w których powstają kolejne 
funkcjonalności tworzonego oprogramowania. W trakcie każdego takiego 
cyklu następuje planowanie, analiza, projektowanie, programowanie i testo-
wanie. Po każdym sprincie organizowane jest też spotkanie przeglądowe 
i zbierana jest informacja od klienta. Dąży się do wytworzenia, w ramach do-
stępnego czasu i budżetu, oprogramowania, które jest wystarczająco dobre 
(good enough). Zaletą podejść zwinnych jest możliwość wcześniejszego zapo-
znania się z kolejnymi wersjami produktu, wzbogacanymi o dochodzące funk-
cjonalności i częste informacje zwrotne od klienta, które służą ulepszaniu 
oprogramowania. Wyżej wymienione założenia można zaadaptować do wy-
twarzania kursów e-learningowych. Taka adaptacja jest szeroko stosowana 
m.in. w obszarze e-learningu korporacyjnego. Niestety rzadziej korzysta się 
z procesów zwinnych w przypadku e-learningu akademickiego, ograniczane-
go wymaganiami ministerialnymi. 
 Warto zauważyć, że w literaturze dotyczącej e-learningu [Torrance 2014,  
s. 2], pojęcie zwinności jest odnoszone do wielu obszarów, m.in. do: (1) zwin-
nego tworzenia treści (content agility), co oznacza dostarczanie treści kursów 
w różnych formatach tak, aby można było je wykorzystywać niezależnie od 
platformy; (2) zwinnego uczenia się (learning agility), tj. zdolności uczącego się 
do radzenia sobie z nietypowymi problemami niewystępującymi we wcze-
śniejszych doświadczeniach edukacyjnych; (3) zwinnego projektowania treści 
szkoleniowych  (agile instructional design), czyli zarządzania szkoleniami online 
tak, aby jak najlepiej dobrać metody dydaktyczne i treści oraz (4) zwinnego 
zarządzania projektem e-learningowym (agile project management), mającym 
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na celu zastosowanie technik zwinnych w kontekście projektów e-
learningowych. Omawiane w dalszej części artykułu podejścia LLAMA (Lot Like 
Agile Management Approach) oraz SAM (Succesive Approximation Model) doty-
czą ostatniego z ww. obszarów, natomiast propozycje możliwych ulepszeń – 
zwinnej metodyki tworzenia treści. 
 
Metodyka LLAMA 
 
LLAMA to „iteracyjna, przyrostowa metodyka kierowania projektami szkole-
niowymi i budowania projektów w wysoce elastyczny i interaktywny sposób, 
skupiająca się na maksymalizacji wartości oferowanej klientowi, wspierająca 
wysokie zaangażowanie zespołu” [Torrance 2019]. Zgodnie z podejściem 
LLAMA podejmowane są następujące działania: 
1. Utworzenie persony odbiorcy kursu (primary learner’s persona) – niezbęd-

ne, aby na każdym etapie projektu móc konsultować podejmowane decy-
zje projektowe z archetypem odbiorcy szkolenia. 

2. Opracowanie opowieści użytkownika /odbiorcy kursu (learner’s stories) – 
wymagania zapisane w formie opowieści użytkownika pozwalające zdefi-
niować zakres produktu oraz zaplanować projekt. Przygotowując wyma-
gania należy pamiętać o dobrych praktykach związanych ze specyfikacją 
opowieści użytkownika (odpowiedni szablon zapisu, niezbędne elementy, 
które powinny znaleźć się na karcie opowieści itd.). 

3. Określenie priorytetów i pracochłonności oraz zaplanowanie iteracji i ko-
lejnych wydań – odpowiednio przygotowany plan projektu pozwala na 
bezproblemową i elastyczną realizację. Jeśli pojawiają się problemy należy 
zacząć konsultacje i zaplanować ich rozwiązanie w kolejnych iteracjach. 

4. Iteracyjna realizacja projektu – w każdej iteracji odbywa się realizacja 
wcześniej zaplanowanych (w oparciu o priorytety i pracochłonność) ele-
mentów szkolenia. Każdy cykl uwzględnia takie etapy, jak: analiza, projek-
towanie, implementacja, testowanie i spotkanie przeglądowe, pozwalające 
zebrać sprzężenie zwrotne oraz ulepszyć produkt. 

 
Model SAM 
 
SAM (Successive Approximation Model) to model oparty na metodykach zwin-
nych stworzony przez Michaela Allena w 2012 roku, jako alternatywa do tra-
dycyjnego tworzenia kursów e-learningowych opartych na modelu ADDIE. 
Główne założenia modelu to współpraca, wydajność i iteracyjność. Faza przy-
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gotowawcza, zwana również przemyślanym początkiem (savvy start), obejmu-
je analizę kontekstu projektu oraz danych dotyczących planowanego kursu e-
learningowego (wiedza na temat użytkowników i ich potrzeb, środowiska 
programowego zdalnego nauczania, trendów występujących na rynku, zało-
żeń kursu dostarczonych przez zamawiającego itd.).  
 Po fazie przygotowawczej następują dwa etapy iteracyjne – projektowanie 
oraz rozwój. W fazie projektowania otrzymuje się prototyp w postaci fragmen-
tu szkolenia, który jest oceniany i przeprojektowywany na podstawie informa-
cji zwrotnej. Etap ten trwa do momentu, gdy prototyp będzie gotowy do 
wdrożenia. W fazie rozwoju iteracyjnego projekt jest wdrażany i oceniany. 
Ocena końcowa odbywa się w oparciu o opinie szerokiej grupy interesariuszy, 
a cykl powtarza się wracając do fazy projektowania, pozostaje w fazie rozwoju 
w celu dopracowania treści lub przechodzi do etapu końcowego – udostęp-
nienia finalnego szkolenia. 
 
Dobre praktyki – analiza kontekstu projektu  
 
Pierwszym krokiem w metodykach zwinnych, zarówno SAM, jak i LLAMA, jest 
analiza potrzeb i określenie celów zarówno uczącego się, jak i organizacji (uczelni 
wyższej), która będzie korzystać z kursu. Analiza ta powinna obejmować: 
 potrzeby docelowych odbiorców szkoleń (studentów) – wykorzystywane 

techniki to m.in. obserwacja zachowań, grupy fokusowe, wywiady indywi-
dualne i wywiady pogłębione; 

 wykorzystywane środowisko programowe zdalnego nauczania (uczelniana 
platforma e-learningowa i dane zbierane w ramach platformy podczas re-
alizacji procesu zdalnego nauczania); 

 istniejący program kształcenia z uwzględnieniem modułów e-
learningowych; 

 wybrane strategie kształcenia (nauczanie tradycyjne, mieszane, zdalne); 
 problemy zgłaszane podczas dotychczasowych szkoleń e-learningowych; 

zarówno ze strony studentów, jak i nauczycieli akademickich oraz nadzór 
dydaktyczny; 

 oczekiwania osób decyzyjnych (dziekanów, kierowników katedr), 
 dalsze kierunki rozwoju uczelni wyższej – planowane kierunki studiów, 

kursy, przedmioty dodatkowe – zaspokajające potrzeby uczelni i jej pra-
cowników; 
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 profile absolwenta kierunków oraz oczekiwań pracodawców wobec ab-
solwentów w zakresie wiedzy i umiejętności wymaganych na określonych 
stanowiskach; 

 istniejący stan infrastruktury IT uczelni. 
 
Dobre praktyki – zrozumienie potrzeb grupy docelowej  
poprzez utworzenie person 
 
Aby wdrożenie kursu e-learningowego zakończyło się sukcesem, podczas 
realizacji całego procesu tworzenia materiałów szkoleniowych w centrum 
uwagi powinien znajdować się student/osoba korzystająca ze szkolenia. Jest 
to podejście szeroko stosowane przy tworzeniu produktów interaktywnych, 
określane terminem projektowania zorientowanego na użytkownika (user 
centered design). Rysunek 1 pokazuje schematycznie proces rozwoju, w które-
go centrum znajduje się student, a każde działanie projektowe i decyzja są 
konsultowane z jego potrzebami. Niestety, jak pokazują doświadczenia, ze-
spół tworzący kurs często skupia się na narzędziach ICT i kieruje się stereoty-
pami dotyczącymi docelowych odbiorców. Zdarza się również, że zespół po 
prostu kopiuje rozwiązania, które odniosły sukces w zupełnie innym środowi-
sku. W obydwu przypadkach utworzone szkolenie jest słabo skorelowane 
z rzeczywistymi oczekiwaniami odbiorców docelowych. 
 
Rysunek 1. Schemat modelu LLAMA 

Źródło: Torrance [2019]. 

 
 Zbudowanie użytecznej persony wymaga przeprowadzenia badań. Two-
rzenie jej tylko w oparciu o wyobrażenia nauczycieli akademickich oraz zespo-
łu ds. e-learningu jest obarczone dużym ryzykiem. W przypadku uczelni wyż-
szej potrzebne dane na temat studentów są łatwo dostępne. 
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Rysunek 2. Schemat modelu SAM 

Źródło: Allen, Sites [2012, s.74]. 

 
 W systemie dziekanatowym są przechowywane dane osobowe studenta 
oraz jest zarejestrowany przebieg jego studiów (informacje o ocenach, liczba 
podejść do egzaminów z poszczególnych przedmiotów itd.). Dodatkowo stu-
denci są poddawani badaniom dotyczącym poziomu satysfakcji z wybranych 
studiów, zadowolenia z zajęć oraz nauczycieli akademickich. Wartościowe 
informacje znajdują się również w postach publikowanych na studenckich 
forach dyskusyjnych. Wszystkie ww. dane nie wystarczają do utworzenia peł-
nowartościowej persony. Należy je uzupełnić danymi pochodzącymi z wywia-
dów indywidualnych oraz grup fokusowych. Badaniami, oprócz aktywnych 
studentów, powinni zostać objęci również absolwenci, nauczyciele akademic-
cy, osoby stanowiące nadzór dydaktyczny oraz osoby podejmujące decyzje 
w zakresie dydaktyki. Podczas badań można skorzystać z listy kontrolnej ty-
powych pytań, która znajduje się w tabeli 3. Oczywiście każda rozmowa może 
przebiegać inaczej, a osoba prowadząca wywiad będzie musiała na bieżąco 
formułować bardziej szczegółowe lub bardziej ogólne pytania wynikające 
z kontekstu i pozwalające osiągnąć cel badania w ustalonych ramach tema-
tycznych i czasowych.  
 Po zebraniu istotnych danych na temat ustalonej grupy studentów, zespół 
projektowy powinien utworzyć dla określonego szkolenia e-learningowego 
personę(y). Wyboru studentów do grup poddanych badaniu oraz wywiadów 
indywidualnych powinno dokonać się biorąc pod uwagę liczebność poszcze-
gólnych kategorii studentów (narodowość, kierunek studiów, osiągane wyniki 
itd.), poziom trudności kursu w odniesieniu do analizowanych grup oraz zało-
żenia projektowe. Jest to bezpośrednio związane z przyjętą metodologią ba-
dań i wymogiem reprezentatywnej próby. 
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Rysunek 3. Rozwój skoncentrowany na studencie 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Tabela 2. Case study WSIiZ – tworzenie kursu e-learningowego 

CASE STUDY – WSIiZ 

TWORZENIE KURSU E-LEARNINGOWEGO MATEMATYKA I 
Uczelnia prowadzi studia w języku angielskim. Dużą grupę studentów stanowią studenci 
z Azji, studenci polskojęzyczni stanowią niewielki odsetek studentów. Zaobserwowano pro-
blem niskich wyników nauczania z przedmiotu matematyka wśród studentów anglojęzycz-
nych, pomimo dużej liczby dobrej jakości materiałów dydaktycznych dostępnych w Interne-
cie. Zdecydowano o utworzeniu pilotażowego kursu e-learningowego do przedmiotu Mate-
matyka I skierowanego do studentów semestru pierwszego. 
Po przeprowadzonej analizie danych demograficznych dostępnych w systemie dziekanato-
wym oraz historii ocen wytypowano, jako najbardziej zagrożonych, studentów kierunku 
International Management pochodzących z Kazachstanu. Są oni w większości rosyjskojęzycz-
ni, studiują natomiast w języku angielskim. Dodatkowym problemem jest ich bardzo młody 
wiek. Poziom umiejętności językowych tej grupy jest niższy w porównaniu ze studentami 
z pozostałych krajów, co może powodować problemy, ponieważ słownictwo z dziedziny mate-
matyki ma charakter specjalistyczny (student uczący się języka obcego nie poznaje słownictwa 
w tym zakresie na lektoracie języka obcego). Z tego powodu planowany kurs e-learningowy 
musi zostać wyposażony w specjalistyczny słownik, który zdefiniuje terminy i, jeśli to możliwe, 
ilustruje je graficznie oraz zaproponuje tłumaczenie danego słowa na język rosyjski.  
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Ponieważ przedmiot Matematyka I jest obowiązkowy na ścieżce anglojęzycznej, pojawiło się 
pytanie, czy przygotowywać różne wersje kursu w zależności od kraju pochodzenia studenta 
oraz kierunku studiów. Ze względu na wysokie koszty takiego podejścia zdecydowano 
o przygotowaniu kursu, który będzie zawierał treści uniwersalne, niezależne od kierunku 
studiów, ale opisane bardzo szczegółowo i sprofilowane z uwzględnieniem potrzeb studen-
tów z Kazachstanu. Brak odpowiedniego wsparcia dla tych studentów jest najbardziej ryzy-
kowny dla uczelni. Stanowią oni dużą grupę oraz w przypadku porażki ponoszą dotkliwe 
konsekwencje, zarówno finansowe, jak i te związane z poczuciem własnej wartości. Założono, 
że wstępnie rozbudowany i bardzo szczegółowy kurs będzie mógł zostać skrócony na po-
trzeby studentów, którzy nie wymagają aż tak dużego wsparcia. 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Tabela 3. Pytania wspomagające tworzenie persony studenta 

PERSONA STUDENTA – PYTANIA POMOCNICZE 

Demografia 

 Jaka jest narodowość, wiek i płeć studenta? 

 Jaki jest język ojczysty studenta?  

 Jakie posiada wykształcenie? 

 Jaki jest stan cywilny studenta? 

Tok studiów 

 Jaki kierunek studiów wybrał dany student? 

 Na którym semestrze obecnie studiuje? Na jakiej specjalności? 

 W jakim języku studiuje? 

Sposób uczenia się 

 Jak długi jest dojazd studenta na uczelnię? Czy uczy się w czasie dojazdu na uczelnię? 

 Czy uczy się samotnie, czy preferuje uczenie się w grupie? 

 Czy podczas nauki student korzysta z nowoczesnych technologii? 

 Czy podczas nauki student wykorzystuje media społecznościowe? 

Treści kursu DL 

 Jaki jest jego styl uczenia się: słuchowiec, wzrokowiec, inny? 

 Czy student jest biegły w korzystaniu z infrastruktury informatycznej, a w szczególności 

z platformy e-learningowej? 

 Które tematy postrzega jako najtrudniejsze? 

 Które cele nauczania i efekty kształcenia są najważniejsze z punktu widzenia zapotrzebo-

wania na rynku pracy? 

 Które cele nauczania i efekty kształcenia są najważniejsze z punktu widzenia następstwa 

przedmiotów? 
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Sprzęt i oprogramowanie 

 Czy student korzysta z komputera stacjonarnego, czy urządzeń mobilnych (jakich)? 

 Jaki system operacyjny posiada student na swoim urządzeniu? 

 Jaki pakiet internetowy posiada? 

 Z jakiego oprogramowania edukacyjnego korzysta obecnie student? 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Rysunek 4 prezentuje przykładową personę utworzoną na potrzeby pro-
jektu kursu e-learningowego Matematyka I. 
 
Rysunek 4. Przykładowa persona w projekcie e-learningowym 

 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Zwinna analiza oferty kursów e-learningowych – wizja  
możliwych ulepszeń 
 
Analiza kontekstu projektu oraz zrozumienie potrzeb grupy docelowej to 
działania zalecane przez większość podejść do tworzenia kursów e-
learningowych. Są jednak decyzje, które musi podjąć zespół projektowy, które 
nie posiadają odpowiedniego wsparcia ze strony technik zalecanych przez 
metodyki. Warto zauważyć, że sukces projektu e-learningowego jest wypad-
kową trzech składowych: sukcesu dydaktycznego, który jest związany z osią-
gnięciem założonych przez uczelnię efektów kształcenia, sukcesu indywidual-
nego, który dotyczy przygotowania każdego ze studentów pod kątem rze-
czywistych potrzeb pracodawców tak, aby absolwent określonego kierunku 
posiadał odpowiednią wiedzę i miał ukształtowane umiejętności właściwe dla 
określonych stanowisk pracy oraz sukcesu technicznego, manifestującego się 
użytecznością utworzonego produktu cyfrowego – kursu e-learningowego.  
 Wizja możliwych ulepszeń i propozycja wykorzystania dodatkowych, od-
powiednio zaadaptowanych technik, uwzględnia następujące założenia przy-
jęte przy realizacji projektu e-learningowego: 
 efekty kształcenia powinny wynikać z realnych potrzeb pracodawców 

i wymagań rynku pracy w zakresie niezbędnej wiedzy i umiejętności; 
 oferta dydaktyczna, treści i formy przekazu oraz weryfikacji wiedzy i umie-

jętności, powinny być odpowiednio dobrane w oparciu o potrzeby grupy 
odbiorców szkoleń on-line. 

 Jedną z możliwości ulepszeń jest oparcie procesu przygotowywania efek-
tów kształcenia o profile uwzględniające wymagania zbioru stanowisk pracy, 
na których mogą pracować absolwenci określonego kierunku. Potrzebna jest 
technika, która pozwala na przygotowanie archetypów stanowisk pracy wraz 
z pełnym kontekstem ich funkcjonowania w przedsiębiorstwie. Koncepcja 
wykorzystania tej techniki jest podobna do tej, na której bazuje persona. 
W tym przypadku nie chodzi jednak o określenie potrzeb studentów, tylko 
o identyfikację i specyfikację realnych wymagań pracodawców. Oczywiście 
z wymagań pracodawców (wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy na 
określonym stanowisku) powinny wynikać niezbędne efekty kształcenia, co 
pozwoli lepiej dopasować ofertę dydaktyczną do potrzeb rynku pracy. Tego 
typu profile, bazujące na rzeczywistych wymaganiach pracodawców i okre-
sowo aktualizowane, mogą stanowić model odniesienia w procesie opraco-
wywania planu studiów oraz treści kursów e-learningowych.  
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  Każda firma posiada określony model biznesowy, w którym pracownik 
odgrywa dobrze zdefiniowaną rolę. Rola ta z może być opisana przez model 
biznesowy danego stanowiska. W związku z tym istnieje możliwość zastoso-
wania do opisu stanowiska takiego samego podejścia, jakie jest wykorzysty-
wane przy opisie modelu biznesowego przedsiębiorstwa – odpowiednio za-
adaptowanej kanwy modelu biznesowego (business model canvas) [Osterwal-
der, Pigneur 2010, ss. 24–25]. Pozwoli to na precyzyjne określenie wszystkich 
związanych z danym stanowiskiem charakterystyk. W projekcie BEAST (BE 
Aware STudent) realizowanym przez autorów niniejszego artykułu, w Wyższej 
Szkole Informatyki i Zarządzania w ramach programu ERASMUS+, z powodze-
niem zastosowano takie podejście i jest przygotowywany katalog kanw karie-
ry IT opisujący, w oparciu o analizę ofert pracy, takie stanowiska jak m.in. ana-
lityk biznesowy (business analyst), analityk danych (data scientist), specjalista 
ds. cyberbezpieczeństwa (cybersecurity specialist) czy specjalista ds. Internetu 
rzeczy (Internet of Things specialist) [BEAST 2018]. W założeniach katalog ten 
będzie stanowił bazę dla przygotowywanych i okresowo aktualizowanych 
profili absolwentów. 
 Wykorzystanie kanwy modelu biznesowego w analizie wymagań związa-
nych z podjęciem przez absolwenta pracy na określonym stanowisku pozwala 
na pokazanie jego pełnego kontekstu. Opisane w ten sposób charakterystyki 
dotyczą nie tylko wymaganych umiejętności i wiedzy oraz typowych zadań. 
Pokazują one również sieć powiązań danego stanowiska z innymi elementami 
w ekosystemie firmy w kategoriach tworzonej wartości, sposobów współpra-
cy z innymi stanowiskami oraz dostarczania wyników pracy, odbiorców wyni-
ków realizowanych działań, współpracowników, składowych kosztów oraz 
źródeł korzyści. Tak jak persona pozwala podejmować lepsze decyzje projek-
towe w oparciu o profil studenta, tak kanwa stanowiska pracy jest źródłem 
wartościowych informacji podczas przygotowywania efektów kształcenia. 
Szablon kanwy modelu biznesowego dla stanowiska pracy został pokazany na 
rysunku 5.  
 Kolejna propozycja ulepszeń dotyczy wsparcia procesu planowania ele-
mentów szkolenia i wyboru tych, które mają największe znaczenie z perspek-
tywy potrzeb grupy docelowej odbiorców szkolenia oraz niezbędnych efek-
tów kształcenia. Cel ten może być zrealizowany za pomocą kolejnej zaadap-
towanej w tym celu techniki, oryginalnie wykorzystywanej przy rozwoju pro-
duktów – kanwy propozycji wartości (value proposition canvas) [Osterwalder, 
Pigneur, Bernarda i in. 2014, s. 89]. W zmodyfikowanym wariancie przyjęto 
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nazwę kanwa propozycji wartości dydaktycznej. Jej szablon został przedsta-
wiony na rysunku 6. 
 
Rysunek 5. Kanwa modelu biznesowego stanowiska pracy 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Rysunek 6. Kanwa propozycji wartości dydaktycznej 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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 Każdy element modułu e-learningowego może być planowany w odnie-
sieniu do specyfiki odbiorców szkolenia oraz wymagań dotyczących określo-
nej kategorii stanowisk pracy. Możliwe jest zatem krytyczne spojrzenie na 
dobierane treści i elementy szkolenia z perspektywy dobrze zdefiniowanych 
modeli odniesienia – person oraz kanw stanowisk pracy, które są źródłem 
informacji o profilu absolwenta (prawa strona kanwy). Dobierając elementy 
modułu e-learningowego (lewa strona kanwy), zespół projektowy analizuje je 
w precyzyjnie ustalonym kontekście. Treści włączane do modułu oraz formy 
szkolenia muszą więc być mocno skorelowane z profilem absolwenta oraz 
potrzebami grupy studentów o określonej specyfice. Takie podejście znacznie 
zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu dydaktycznego oraz indywidualnego 
projektu e-learningowego. Pozostaje jeszcze kwestia sukcesu technicznego, 
ale w tym zakresie metodyki zwinne dostarczają pełnego wsparcia, precyzyj-
nie określając jak planować i zarządzać projektem produktu cyfrowego. 
 Dysponując kanwą propozycji wartości dydaktycznej kursu e-
learningowego zespół projektowy powinien spotkać się ze wszystkimi zainte-
resowanymi stronami: metodykiem zdalnego nauczania, ekspertem dziedzi-
nowym, nadzorem dydaktycznym, studentami oraz pracownikami admini-
stracyjnymi zaangażowanymi w proces zdalnego nauczania w celu sformuło-
wania planu rozwoju kursu e-learningowego. Ponieważ zespół pracuje zwin-
nie, do realizacji wybierany jest jeden moduł kursu, który jest projektowany 
i implementowany, a następnie prezentowany podczas spotkania przeglądo-
wego. Zbieranie sprzężenia zwrotnego ma na celu rozwiązywanie na bieżąco 
pojawiających się problemów, usuniecie błędów oraz określenie niezbędnych 
modyfikacji lub dodatkowych elementów, które należy wprowadzić. Wszyscy 
zaangażowani interesariusze dzielą się opiniami, dzięki czemu zespól  
e-learningowy korzysta z wiedzy i doświadczenia innych osób. Spotkania 
przeglądowe organizowane po każdym sprincie pozwalają na szybką reakcję 
w sytuacji, gdy tworzony produkt odbiega od oczekiwań. Korekty mogą doty-
czyć wykorzystanych grafik oraz ich umiejscowienia, długości tekstu, wykorzy-
stanych w tekście sformułowań itd. Dzięki takiemu podejściu, zamiast opóź-
niać rozpoczęcie kursu e-learningowego z powodu nieoczekiwanych zmian, 
można go uruchamiać etapami, zgodnie z harmonogramem i sukcesywnie 
dostarczać kolejne istotne elementy szkolenia. 
 Po usunięciu wszystkich problemów i omówieniu wątpliwości zespół pro-
jektowy, przy czynnym udziale wszystkich zainteresowanych stron, powtarza 
proces ponownie dla każdego, wybranego z wykorzystaniem kanwy propozy-
cji wartości dydaktycznej, modułu kursu e-learningowego. Zatem każdy mo-
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duł jest w pełni zaimplementowany i umieszczony na platformie przed utwo-
rzeniem następnego modułu. Jak twierdzi Polakowski, jedną z wad może być 
trudność z wyobrażeniem sobie przez studentów lub nauczycieli akademic-
kich, na podstawie tylko części prezentowanych treści, całości kursu i przeka-
zanie wartościowej informacji zwrotnej dotyczącej jego zakresu [Polakowski 
2014]. Mimo potencjalnych problemów, iteracyjna realizacja szkolenia pozwa-
la zespołowi ds. e-learningu uniknąć pracochłonnych poprawek na koniec 
projektu, a nadzorowi dydaktycznemu i nauczycielom akademickim zdoby-
wać na bieżąco wiedzę o postępie prac.  
 
Podsumowanie 
 
Zastosowanie metodyk zwinnych, wraz z odpowiednio zaadaptowanymi 
technikami, pozwala na rozwój i wdrażanie kursów e-learningowych, których 
treści i forma przekazu są dopasowane do wymagań odbiorców szkoleń oraz 
kształtują umiejętności związane z realnymi potrzebami pracodawców.  
W efekcie utworzone kursy charakteryzują się wyższym poziomem jakości 
treści szkoleniowych, które są mocno skorelowane z efektami kształcenia ba-
zującymi na potrzebach rynku pracy. Przynosi to korzyści studentom, którzy są 
odpowiednio przygotowani pod kątem wymagań przyszłych stanowisk pracy, 
a także nauczycielom akademickim, zespołowi projektowemu oraz całej orga-
nizacji – uczelni wyższej, której sukces dydaktyczny przekłada się na większą 
siłę przetargową jej absolwentów na rynku pracy. Ponieważ projekt kursu on-
line jest podzielony na mniejsze fragmenty, ewentualny dług techniczny oraz 
rozbieżności pomiędzy tworzonym szkoleniem a oczekiwaniami odbiorców 
oraz efektami kształcenia są redukowane do minimum. W projekt, zgodnie 
z założeniami podejść zwinnych, aktywnie zaangażowane są różne grupy inte-
resariuszy. Oczywiście większe zaangażowanie interesariuszy jest źródłem 
dodatkowych kosztów. Nie dysponując od początku szczegółowym scenariu-
szem całego przedsięwzięcia, przy i po realizacji każdej iteracji wymagane jest 
aktywne uczestnictwo ekspertów merytorycznych (pracowników uczelni) oraz 
studentów, co oznacza więcej obowiązków dla wszystkich zaangażowanych 
stron [Polakowski 2014].  
 W końcowym rozrachunku korzyści jednak przewyższają koszty, co powin-
no zachęcać uczelnie wyższe do wdrażania metodyk zwinnych w obszarze  
e-learningu akademickiego i rewitalizacji, często schematycznego, bazujące-
go na status quo procesu tworzenia i dostarczania szkoleń w modelu zdalnego 
nauczania. 
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Wstęp  
 
Komunikowanie się ludzi jest procesem wymiany informacji między nimi, 
w którym jedna osoba jest nadawcą, a druga – odbiorcą komunikatu. Komu-
nikacja może odbywać się w relacji pojedynczej (nadawca:odbiorca), jak i wie-
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loosobowej (nadawca:odbiorcy), gdy nadawca formułuje ogólnodostępny 
komunikat. Jednak w dobie społeczeństwa informacyjnego komunikacja nie 
może już być rozumiana jedynie jako wysyłanie komunikatu, ale trzeba ją 
uznać za trwałe krążenie przekazu na różnych nośnikach, umożliwiających 
ciągłe jego interpretowanie przez wielu niezdefiniowanych w czasie odbior-
ców [Olliver 2010, s. 368].  
 Do podstawowych umiejętności technicznych jednostki w społeczeństwie 
informacyjnym zalicza się m.in. posługiwanie się mediami i technologiami 
informacyjno-komunikacyjnymi w celu zaspokojenia potrzeby rozwoju, przy-
należności czy samorealizacji. Wobec tego oczekuje się, że sieci teleinforma-
tyczne umożliwią realizację potrzeb wyższego rzędu w możliwie przystępny 
i nieograniczony sposób. Wraz z upowszechnianiem się Internetu jako sieci 
komunikacji i interakcji międzyludzkich łączność bezprzewodowa staje się 
coraz bardziej eksploatowaną gałęzią sieci teleinformatycznych.  
 Potrzeba wymiany nie tylko komunikatów słownych, ale także obrazów, 
nagrań, czy prowadzenia wideokonferencji, sprawia, że rosną wymagania co 
do sprzętu i przepustowości łączy. Zaspokojenie potrzeb coraz większej liczby 
użytkowników mających coraz większe wymagania determinuje konieczność 
stworzenia nowych standardów wymiany danych oraz wdrożenia technologii 
bezprzewodowych szerokopasmowych narzędzi umożliwiających transmisję 
strumieniową. 
 Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych towarzyszy jednost-
kom zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej, a także w ich relacjach 
z administracją publiczną. Nowe technologie znalazły już zastosowanie 
w procesach produkcyjnych, mediach, logistyce, transporcie, ochronie zdro-
wia czy obszarze spraw obywatelskich. Jednak dotychczasowe możliwości 
techniczne ograniczały zastosowania nowych produktów oraz upowszech-
nianie najbardziej zasadochłonnych rozwiązań.  
 Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie dotychczasowych 
osiągnięć w zakresie komunikowania i przekazywania informacji, a także no-
wych form wymiany danych pomiędzy podmiotami, które w przyszłości two-
rzyć będą ekosystem społeczeństwa informacyjnego. Tezą artykułu jest 
stwierdzenie, że wprowadzenie nowych możliwości komunikowania w wyni-
ku uruchomienia sieci 5G, doprowadzi do rozwoju nowych technologii infor-
macyjnych angażujących do komunikacji nowych aktorów – członków społe-
czeństwa informacyjnego.  
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Ograniczenia dotychczasowych rozwiązań  
 
Chcąc opisać genezę wdrożenia sieci 5G, warto nakreślić rys historyczny ko-
lejnych generacji telefonii, transmisji oraz usług mobilnych. Funkcjonująca 
w latach 80. XX wieku sieć 1G była formą technologii analogowej i pozwalała 
na przesyłanie dźwięku. Technologia 2G to cyfrowa technologia przekazywa-
nia dźwięku, a także wiadomości SMS i niektórych danych. Rozwój tej techno-
logii przypada na lata 90. XX wieku. Początek XXI wieku to rozwój technologii 
3G pozwalającej na korzystanie z Internetu mobilnego. Prowadzone do końca 
2005 roku prace nad rozwojem sieci 3G umożliwiły przesyłanie danych 
z prędkością 30 Mb/s, a dokonane wówczas obliczenia projektantów sieci 
zakładały osiągnięcie w sieci 4G przepływności 100 Mb/s dla użytkowników 
ruchomych oraz do 300 Mb/s dla abonentów stacjonarnych, która umożliwia 
dostarczanie obrazów o dużej rozdzielczości, czy nagrań w formacie High De-
finition (HD) [Zakrzewski 2004, ss. 389–398]. Z kolei w przypadku sieci 5G, któ-
ra właśnie rozpoczyna funkcjonowanie, szacuje się, że pozwoli ona na transfe-
ry z prędkościami nawet na poziomie ok. 2,5 Gb/s [Kurzak 2019]. Analiza za-
wartych w tabeli danych umożliwia uzmysłowienie sobie tempa zmian zacho-
dzących w tym zakresie (zob. tab. 1). 
 
Tabela 1. Klasyfikacja generacji sieci teleinformacyjnych  

Sieć Okres funkcjonowania 
Prędkość prze-
syłania danych 

Zastosowanie 

1G lata 80. XX wieku brak możliwości  
połączenia telefoniczne w formie 
analogowej 

2G lata 90. XX wieku do 50 kb/s 
cyfrowa jakość dźwięku, wiadomości 
SMS 

3G początek XXI wieku  do 30 Mb/s Internet mobilny  

4G/LTE 
druga dekada XXI 
wieku 

do 300 Mb/s 
przesyłanie danych umożliwiające 
odtwarzanie obrazu i dźwięku 

5G lata 20. XXI wieku  ok. 2,5 Gb/s 
Internet rzeczy, Inteligentne miasto, 
Sztuczna inteligencja  

Źródło: opracowanie własne.  

 
 Funkcjonujące w ramach sieci 4G rozwiązania cechują niedostateczne za-
soby widmowe, a także bariery dotyczące pojemności i wydajności, czego 
konsekwencją jest ich niska użyteczność oraz to, że ciągle pozostają jedynie 
alternatywą dla połączeń kablowych. Szansą na zmianę ma być pojawienie się 
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i popularyzacja sieci 5G, która dzięki znaczącemu zmniejszeniu wielkości for-
matów danych, wykorzystuje algorytmy transmisji w łączu radiowym. W celu 
ograniczenia problemów z dostępnością widma i uzyskania bloków częstotli-
wości o szerokości nawet powyżej 1 GHz w Polsce będą wykorzystywane za-
równo pasma licencjonowane, jak i pasma pozostające poza obszarem licen-
cjonowania [Ministerstwo Cyfryzacji 2019].   
 Od sierpnia 2019 roku jedna z sieci świadczących usługi telefonii komór-
kowej oraz transmisji danych w Polsce wprowadziła do swojej oferty smartfon 
umożliwiający funkcjonowanie w standardzie 5G. Dzięki technologii 5G moż-
liwy do osiągnięcia ma być znacznie szybszy przesył danych, a to z kolei po-
zwoli na realizowanie poleceń dotychczas ograniczonych prędkością transfe-
ru. Dzięki lepszym parametrom transmisji danych możliwe zaś będzie połą-
czenie większej liczby urządzeń niż to miało miejsce do tej pory, co umożliwi 
np. sterowanie pojazdami, a także pełne zautomatyzowanie procesów bizne-
sowych.  
 Pomimo że osiągnięcia technologiczne sprawiły, iż procesory sygnałowe, 
dające możliwość wykonywania wielu operacji w ciągu sekundy i charaktery-
zujące się dużo mniejszym poborem mocy, stały się powszechnie dostępne, 
ich wykorzystanie napotyka jednak na ograniczenia. Zachodzi konieczność 
przejścia na wyższy poziom przesyłu danych. Większa wydajność w punktach 
przetwarzania sygnału, a także zwalnianie pasm częstotliwości umożliwi 
wdrożenie do powszechnego stosowania sieci 5G, w której prędkość przeka-
zywanych danych osiągnie nawet 2,5 Gb/s [Zakrzewski 2004, ss. 389–398]. 
 
Technologia w służbie społeczeństwa informacyjnego  
 
Społeczeństwo informacyjne powstało w wyniku tzw. czwartego przewrotu 
(czwartej rewolucji przemysłowej), jak trafnie to określił D. Bell, wskazując, że 
pierwsza fala zmian w sposobie funkcjonowania ludzkości związana była 
z rewolucją w mowie, następna wynikała z rewolucji w piśmie, kolejna łączyła 
się z wynalezieniem druku, a obecna wiąże się z przewrotem mającym miejsce 
w telekomunikacji [Bell 1999].  
 Warto jednak odwołać się do definicji sformułowanej przez T. Goban-Klasa 
oraz P. Sienkiewicza, w której podkreślono, że społeczeństwo informacyjne to 
„społeczeństwo, które nie tylko posiada rozwinięte środki przetwarzania in-
formacji i komunikowania, lecz samo już przetwarzanie informacji traktuje 
jako czynność, która tworzy dochód narodowy i dostarcza źródła utrzymania 
większości społeczeństwa” [Goban-Klas, Sienkiewicz 1999, s. 53].  
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 Fundamentem nowoczesnego społeczeństwa jest komunikowanie, jednak 
w społeczeństwie informacyjnym wymiana informacji ewoluuje z formy tra-
dycyjnego komunikatu do złożonego procesu wytwarzania, przechowywania, 
przekazywania oraz wykorzystywania dostępnych informacji [Zacher 1997,  
s. 7]. Posługując się określeniem „społeczeństwo postindustrialne”, D. Bell 
wskazuje główne cechy rzeczywistości społeczno-gospodarczej je charaktery-
zujące [Bell 1999]. Cechy te, różnicując stopień ich intensywności, z powodze-
niem można zaktualizować i odnieść do polskich realiów. Wśród nich wymie-
nić należy:  
 rosnącą pozycję sektora usług w gospodarce 
 istotną rolę formalnego wykształcenia 
 rosnącą rolę specjalistów i naukowców w strukturze zawodowej 
 centralne znaczenie wiedzy teoretycznej jako źródła innowacji  
 nastawienie na innowacyjność oraz rozwój techniki  
 użycie narzędzi informatycznych w obszarze podejmowania decyzji bizne-

sowych [Goban-Klas, Sienkiewicz 1999, s. 53].  
 Biorąc pod uwagę wyżej wymienione cechy, można podjąć próbę sformu-
łowania definicji społeczeństwa informacyjnego i określić je jako społe-
czeństwo, które posiada rozwinięte środki komunikacji i przetwarzania infor-
macji, przy czym zarówno komunikacja, jak i przetwarzanie informacji dzięki 
wykwalifikowanym zasobom ludzkim traktowane są w nim jako czynności 
tworzące dochód narodowy i będące źródłem utrzymania większości społe-
czeństwa. 
 Przyjmując powyższe założenia – oraz w taki sposób definiując społeczeń-
stwo informacyjne – można stwierdzić, że zdobycze technologiczne i upo-
wszechnienie się nowych technologii sprzyjają rozwijaniu społeczeństwa in-
formacyjnego i pogłębianiu relacji między jednostkami. Co więcej, można 
powiedzieć, że społeczeństwo informacyjne, dzięki wykwalifikowanym zaso-
bom ludzkim, dopuszcza aktywizację jednostek o nie ludzkim charakterze, np. 
botów czy nawet po prostu różnego rodzaju rzeczy lub przedmiotów, które 
zaczynają się komunikować z ludźmi oraz między sobą.  
 
Nowe możliwości – sieć 5G 
 
Nadal niespełniony sen o robotyzacji procesów ma szansę zrealizować się 
w społeczeństwie informacyjnym wykorzystującym technologię 5G. Możli-
wość bardziej oszczędnego i w pełni zaplanowanego eksploatowania zaso-
bów przyczyni się do polepszenia warunków pracy, skrócenia cykli produkcyj-
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nych oraz zwiększenia produktywności gospodarki. Dzięki zastosowaniu roz-
wiązań informatycznych możliwe będzie funkcjonowanie baz danych o struk-
turze Big Data w tle realizowanych procesów. Oznacza to, że każdy proces 
biznesowy będzie mógł zostać lepiej opisany, zdiagnozowany, a następnie 
usprawniony w nieosiągalny dotychczas sposób w wyniku wykorzystania 
sztucznej inteligencji opierającej się na wielkich zbiorach danych. Co ważne 
technologia ta ma szansę stać się technologią masową – powszechnie używa-
ną i wdrażaną. Wydaje się też całkiem realne to, że funkcjonujące w tle reali-
zowanych działań obliczenia dostępne będą nie tylko dla największych korpo-
racji, ale także dla małych i średnich firm. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, 
że dostępność technologii będzie determinowała konieczność zrozumienia 
otrzymywanych wyników, a także umiejętność modyfikowania podejmowa-
nych działań oraz przyzwolenie na to.  
 Formą zastosowania sieci 5G dostrzegalną dla ogółu społeczeństwa może 
stać się wykorzystanie jej w obszarze kontroli ruchu środków transportu. Ko-
lejnym krokiem zmierzającym do uporządkowania przestrzeni, w której żyje-
my będzie nie tylko sterowanie ruchem oraz kontrola stanu technicznego 
środków transportu, ale przede wszystkim powszechne używanie pojazdów 
autonomicznych. Pojazdy te, dzięki wykorzystaniu danych pochodzących 
z czujników i możliwości wzajemnego komunikowania się oraz informowania 
o swoim położeniu, umożliwią bardziej efektywne realizowanie procesów 
transportowych. Konsekwencją tego będzie krótszy czas przemieszczania się, 
wzrost bezpieczeństwa ruchu, a także powstanie nowych form spędzania 
czasu w środkach transportu.  
 Przestrzeni do zastosowania nowych rozwiązań upatrywać należy także 
w sferze energetyki. Coraz większe zapotrzebowanie na źródła zasilania infra-
struktury oraz oprogramowanie technologii 5G wymuszą konieczność lepsze-
go zarządzania branżą energetyczną, a także doprowadzą do pojawienia się 
nowych źródeł energii. Obecnie wydaje się, że najsilniej narzucanym trendem 
w tym zakresie jest tzw. „zielona energia”, która z czasem zastąpić powinna 
tradycyjne źródła energii.    
 Nieokiełznaną dotychczas przez człowieka domeną jest pogoda. Możli-
wość jej przewidywania stała się jak dotąd największym osiągnięciem ludzko-
ści w tym obszarze. Jednak nadal niedoskonałość przewidywań niesie za sobą 
dużą dozę niepewności i powoduje, że człowiek w swoich działaniach nie 
może optymalnie wykorzystać możliwości, które stwarzają takie, a nie inne 
warunki pogodowe, a także odpowiada ona za powtarzające się opóźnione 
reakcje ludzi na zagrożenia wynikające ze zjawisk pogodowych.  Pożytki, jakie 
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przynieść może proces bardziej skutecznego wykorzystania danych pogodo-
wych oraz wymiany informacji pomiędzy systemami zaimplementowanymi 
w różnych, automatycznie komunikujących się gospodarstwach rolnych, mo-
gą prowadzić do wzrostu efektywności produkcji rolnej i wzrostu efektywno-
ści kompleksowej obsługi rolnictwa, dzięki wydajniejszemu powiązaniu pro-
cesów: transportu, magazynowania i sprzedaży plonów. Wykorzystanie infor-
macji sprzyjać może również bardziej racjonalnemu zagospodarowaniu opa-
kowań i śmieci, dzięki czemu na nowy poziom zostanie przeniesiona gospo-
darka odpadami.  
 Rozwój technologii sprzyjać będzie digitalizacji takich obszarów życia spo-
łecznego, które dotychczas wiązały się z koniecznością interpersonalnej rela-
cji. Upowszechnienie telenauki, telemedycyny czy teleadministracji może 
zredefiniować sposób funkcjonowania społeczeństwa. Wiele osób mogłoby 
powiedzieć, że już dzisiaj wykorzystanie technologii cyfrowych znacząco 
zmieniło te obszary życia, gdyż tego doświadczają na co dzień. Jednak możli-
wości, jakie dawać będzie wykorzystanie technologii 5G, spowodują, że np. 
cyfrowa szkoła będzie nie tylko placówką posiadającą stałe połączenie z Inter-
netem, ale stanie się formą edukacji wykorzystującą potencjał rozszerzonej 
rzeczywistości czy sztucznej inteligencji. Przeprowadzanie operacji na odle-
głość czy też badań pacjenta bez konieczności osobistego kontaktu z leka-
rzem, proste zabiegi wykonywane przez boty lub diagnozowanie przypadłości 
przez sztuczną inteligencję – to wszystko najprawdopodobniej okaże się moż-
liwe do zrealizowania już w nieodległej przyszłości. Dystans w relacjach 
z przedstawicielami administracji publicznej w wirtualnych urzędach czy sa-
lach sądowych skróci się, co pozwoli lepiej wykorzystać zasoby społeczeństwa 
i gospodarki.   
 Inne obszary życia społecznego, takie jak: rozrywka, media, kultura, sport 
czy aktywność obywatelska, także podlegać będą zmianom dokonującym się 
w społeczeństwie 5G. E-sport, wirtualne wizyty w muzeach czy teatr funkcjo-
nujący w rozszerzonej rzeczywistości zmienią sposób spędzania wolnego cza-
su ludzi. Z kolei powszechna możliwość głosowania przez Internet może na 
nowo zdefiniować demokrację bezpośrednią i znacząco odmienić sceny poli-
tyczne wielu państw.  
 Na szczególną uwagę zasługuje koncepcja inteligentnego miasta (ang. 
smart city), która ma szansę na zrealizowanie właśnie dzięki technologii 5G. 
Jak wskazano uprzednio, obszary życia społeczno-gospodarczego, które mają 
szansę zostać usprawnione dzięki zastosowaniom sieci 5G, będą kumulowały 
się i nakładały na siebie głównie w miastach. Wobec tego niezbędne będzie 
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także nowe zdefiniowanie projektów i przestrzeni miejskich. Produkcja, trans-
port, sfera pracy, dystrybucja żywności i innych towarów, jak również szeroko 
pojęta gospodarka komunalna ulegną przemianie. Oznacza to, że zarządzanie 
miastem inteligentnym będzie wiązało się z umiejętnością wdrażania nowych 
systemów sterujących i usprawniających życie w przestrzeni miasta [Szymań-
ska, Korolko 2015, s. 65].   
 Specyficzną formą relacji, która ma szansę na upowszechnienie w wyniku 
wykorzystania technologii 5G, jest Internet rzeczy – IoT (ang. Internet of 
things). Wydaje się, że obecnie IoT to nie tylko przyszłościowa koncepcja, ale 
rzeczywiście realizowany projekt społeczny o globalnym zasięgu i nieograni-
czonych perspektywach [Kwiatkowska 2014]. Wdrożenie rozwiązań pozwala-
jących na gromadzenie danych, a także komunikowanie się – bez konieczno-
ści spełnienia wymogu ludzkiej aktywności – przedmiotów codziennego użyt-
ku przyczyni się do podniesienia jakości życia, jak również pozwoli na ograni-
czenie zbędnych czynności. Zgodnie z oczekiwaniami i prognozami Między-
narodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU (International Telecommuni-
cation Union) Internet rzeczy powinien w pierwszym etapie doprowadzić do 
integracji obecnie działających rozwiązań Machine to Machine Communication 
(M2M) – automatyczne wykrywanie sieci, eksploracja danych, ochrona i bez-
pieczeństwo danych [International Telecommunication Union 2012, ss. 2–3].   
 
Bezpieczeństwo – krytyczna ocena nowych rozwiązań  
 
Główna oś krytyki zastosowań technologii 5G koncentruje się na aspektach 
związanych z bezpieczeństwem użytkowników. W polskim ustawodawstwie 
dopuszczalne jest natężenie pola elektromagnetycznego dla częstotliwości 
w zakresie od 300 MHz do 300 GHz i wynosi ono 0,1 W/m2 [Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych po-
ziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdza-
nia dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883)]. Wartość 
ta zbliżona jest do tej niezbędnej w przypadku działania innego typu urzą-
dzeń elektronicznych. Warto jednak podkreślić, że każda kolejna generacja 
sieci teleinformatycznych wymaga mniejszej ilości energii, co oznacza, że wy-
twarzane pole elektromagnetyczne ma mniejsze natężenie.  
 Przyjmując, że 5G umożliwia dokonanie podłączenia miliona różnych urzą-
dzeń elektronicznych na kilometr kwadratowy, a każde z urządzeń będzie 
mogło się komunikować z innymi, na nowy poziom rozwiązań przeniosą się 
działania wojenne oraz sterowanie walką. Warto w tym miejscu także zauwa-
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żyć, że zagrożenia cybernetyczne związane z funkcjonowaniem sieci 5G 
obejmują również nowe możliwości prowadzenia wojny czy działań z wyko-
rzystaniem przemocy.   
 Zgodnie z koncepcją M. Castellsa współcześnie funkcjonujące społeczeń-
stwa generują coraz więcej informacji, jednak wraz ze wzrostem liczby i zakre-
su przekazywanych komunikatów jednostki otrzymują coraz więcej tzw. in-
formacji śmieciowych. Stąd dla społeczeństwa informacyjnego coraz ważniej-
sza jest możliwość selekcjonowania informacji oraz adaptowania się do szyb-
kich i częstych zmian środowiska społecznego. Zdaniem autora artykułu kon-
sekwencją zwiększającego się zakresu informacji jest nierównomierny dostęp 
do najważniejszych danych pozwalających na podejmowanie trafnych decyzji. 
Oznacza to, że wraz z rozwojem technologii pojawia się także zjawisko wyklu-
czenia cyfrowego (ang. digital divide), które prowadzi do silnej polaryzacji, 
dzieląc społeczeństwo na tych, którzy mają dostęp do informacji i potrafią 
z nich korzystać oraz grupy upośledzone, niemające tego dostępu i niepotra-
fiące wykorzystywać nowych możliwości, znajdujące się na obrzeżach społe-
czeństwa informacyjnego. Zjawisko to – występujące głównie w miastach –  
M. Castells nazwał „teorią podzielonego miasta informacyjnego” (ang. infor-
mational city) [Castells 1998]. 
 Warto także zwrócić uwagę na to, że coraz większa specjalizacja oraz au-
tomatyzacja procesów prowadzić może do konfliktów społecznych na tle au-
tomatyzacji i robotyzacji, skutkujących redukcją zatrudnienia osób o niskich 
kompetencjach cyfrowych, a także do alienacji i dehumanizacji pracy.  
 
Podsumowanie  
 
W kilku miastach Polski operatorzy prowadzą już testy sieci 5G, ale jej po-
wszechne wdrożenie to kwestia kilku lat, a także liczonych w miliardach zło-
tych inwestycji w infrastrukturę. Podkreślić należy, że w pierwszym etapie 
funkcjonowania 5G wykorzystywać będzie istniejącą już sieć radiową i szkiele-
tową LTE jako fundament przesyłu danych. Urządzenia będą się łączyć z siecią 
5G, ale nadal mają wykorzystywać sieć LTE do zadań niezwiązanych z danymi. 
Z czasem wdrożenie systemu Massive MIMO (ang. multiple-input, multiple-
output – wiele wejść, wiele wyjść) wykorzystującego technologię beamfor-
ming sprawi, że możliwe będzie pełne wykorzystanie potencjału 5G. Wówczas 
realne stanie się wdrażanie narzędzi i mechanizmów rozwijających społeczeń-
stwo informacyjne.  
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 W opracowaniu przedstawione zostały ograniczenia dotychczasowych 
rozwiązań oraz możliwości działania technologii 5G. Wprowadzana aktualnie 
nowa generacja sieci teleinformatycznych cechuje się znacząco większą prze-
pustowością danych, a także bardziej efektywnym prowadzeniem komunika-
cji pomiędzy wieloma podmiotami (zarówno ludźmi, botami, jak i rzeczami). 
Upowszechnienie sieci 5G przyczynić się może do wzrostu efektywności pro-
wadzonych działań biznesowych oraz produkcji, transportu i dystrybucji to-
warów. Na nowy poziom rozwoju wprowadzona zostanie także sfera produk-
cji rolnej, ochrony środowiska czy funkcjonowania źródeł energii. Istotne 
zmiany zajść mogą również w takich dziedzinach życia, jak: nauka, ochrona 
zdrowia, aktywność obywatelska czy relacje społeczne. Wobec wskazanych 
w niniejszej pracy wyzwań, a także zasygnalizowanych zagrożeń, niezbędne 
jest kontynuowanie prac mających na celu monitorowanie i ewaluację funk-
cjonowania sieci 5G w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na 
wiedzy. 
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