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Kluczowe kompetencje pracownicze
w zespołach wirtualnych
Key Employee Competences in Virtual Teams

Abstract: The use of the Internet as a tool to strengthen old and build new business spaces popularized the operation of virtual organizations. In their area, human capital is accumulated in virtual teams, which during the Covid-19 pandemic play a special role in the
way most enterprises operate. In this article, we will answer the question what competencies should employees of virtual teams have. To achieve this goal, the information obtained
from individual in-depth interviews with managers will be used.
Key words: employee competences, virtual organization, virtual teams, COVID-19 pandemic

Wstęp
Intensywne reorientacje w zakresie technologii informatycznych zainicjowały pojawieniem się zarówno nowych obszarów działania zawodowego jednostki, jak i wpłynęły na
rozwój przedsiębiorstw na rynkach gospodarczych globalnego świata. Powszechne użycie sieci internetowej jako narzędzia do wzmacniania starych i budowania nowych biznesowych przestrzeni, spopularyzowało działanie organizacji o charakterze wirtualnym.
W ich obszarze kapitał ludzki kumulowany jest w ramach zespołów wirtualnych, które
w okresie trwania pandemii Covid-19 odgrywają szczególną rolę w sposobie funkcjonowania większości przedsiębiorstw. Wirtualne zespoły, dzięki swojej zdolności do łączenia
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w przestrzeni i w czasie, są ważnym składnikiem działania organizacji w sytuacji częściowego lub całkowitego lockdownu. Tworząc swoje misje, cele oraz realizując dobre praktyki, utrzymują często zagrożone miejsca pracy i wykorzystują swoją złożoność i zróżnicowanie, by utrzymać przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa [Kalisz, Szyran-Resiak 2018].
W niniejszym artykule odpowiemy na pytanie, jakie kompetencje powinni posiadać
pracownicy wchodzący w skład zespołów wirtualnych. Aby osiągnąć ten cel, wykorzystane zostaną informacje pozyskane z indywidualnych wywiadów pogłębionych z menadżerami zatrudnionymi w korporacjach na terenie naszego kraju. W pierwszej kolejności należy jednak zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania organizacji i zespołów
o charakterze wirtualnym.

Organizacje wirtualne i zasady ich funkcjonowania
Organizacja wirtualna to typ przedsiębiorstwa, który swoje funkcjonowanie opiera
przede wszystkim na intensywnym rozwoju technologii informatycznej i sieci cyfrowej.
Jest ona swoistą odpowiedzią na wymagania wolnego rynku, wynikającą z permanentnej walki o pozostanie konkurencyjnym podmiotem działania w sferze gospodarczej
[Toylan, Cakırel 2020]. Termin organizacja wirtualna jest najczęściej używany do opisu
sieci niezależnych firm, które łączą się w celu wytworzenia usługi lub produktu, na które
aktualnie jest zapotrzebowanie. Głównym celem tego typu organizacji staje się natychmiastowe dostarczanie innowacyjnych, wysokiej jakości produktów lub usług w odpowiedzi na potrzeby klientów działających na rynku [Konhtopp, McCann 2020].
W literaturze przedmiotu istnieje bardzo wiele definicji określających, czym jest organizacja wirtualna. I tak na przykład Burnt, Marshall i Barnett twierdzą, że wirtualna
organizacja to specyficzna struktura oparta na różnych formach współpracy. Dąży ona
do wspólnego wykorzystania kompetencji, wiedzy i innych zasobów kilku organizacji,
aby stworzyć określony towar lub wykorzystać pojawiającą się okazję rynkową. Według
Mowshowitza istotą organizacji wirtualnej jest meta-zarządzanie działaniami zorientowanymi celowo. Meta-zarządzanie, to przede wszystkim kierowanie wirtualnie zorganizowaną działalnością, składającą się z wielu elementów. Taka praktycznie zorganizowana działalność składa się ze zbioru wymagań wobec grupowych podmiotów, które je
spełniają. Owe wymagania określają konfigurację i układ organizacji wirtualnej, na które
składają się pomniejsze zespoły [Szwajlijk 2020]. I chociaż wirtualna organizacja funkcjonuje bez otwartej (widocznej) hierarchii, nie jest pozbawiona koordynacji i kontroli charakterystycznej dla każdego przedsiębiorstwa [Janicki, Popławski, Słupska 2015].
Chcąc dokonać charakterystyki przywołanego pojęcia, warto rozważyć podział na
organizacje wirtualne w ujęciu procesowym (głównym aspektem są wykonywane czynności, działania oraz zadania) oraz w ujęciu strukturalnym (skupiające się na komponen6
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tach organizacji wirtualnej, ich właściwościach i relacjach między nimi) [Saabeel, Verduijn, Hagdorn, Kumar 2002]. Bez względu na to, którą perspektywę analityczną przyjmiemy, organizacja wirtualna zawsze będzie pewną formą imitującą struktury przedsiębiorstwa, gdzie szczególnie ważna okazuje się kooperacja w osiąganiu wspólnie założonych
celów. Współpraca ta opiera się na kluczowych, uzupełniających się kompetencjach,
które umożliwiają tworzenie strategii globalnej współpracy, łącząc wizje poszczególnych partnerów, tworzących organizacje. Ustalanie kluczowych kompetencji poszczególnych podmiotów umożliwia połączenie przedsiębiorstw, które są liderami na rynku
w swoich obszarach, w organizację hybrydową, na którą składają się elementy pochodzące od każdego partnera. Takie połączenie pozwala na sprawne akumulowanie zasobów dla zaspokajania coraz bardziej złożonych wymagań klientów. Dzięki temu organizacje wirtualne w krótkim czasie dostosowują się do ewaluującego otoczenia gospodarczego, politycznego i społecznego [Szwajlijk 2020]. W obliczu takiego stanu rzeczy zasadne wydaje się pytanie, w jaki sposób kształtowały się organizacje wirtualne.
Jak powszechnie wiadomo, tradycyjne organizacje zintegrowane działają pionowo.
Oznacza to, że władza deleguje zadania w piramidalnej, hierarchicznej strukturze. Firmy i korporacje hierarchiczne często kontrolowały i zarządzały wszystkimi działaniami
biznesowymi, od produkcji surowców, po ich przydzielanie konsumentom. Scentralizowana struktura kierownicza kontrolowała cały proces produkcji, a pracownicy umysłowi ustalali zasady i procedury zarządzania siłą roboczą. Jednak od lat 80. wiele organizacji spłaszczyło swoje struktury, przesuwając uprawnienia w dół, dając pracownikom większą autonomię i siłę decyzyjną. Zalety bardziej płaskich form organizacji obejmują zmniejszenie zapotrzebowania na przełożonych i kierownictwo średniego szczebla, szybsze podejmowanie decyzji oraz zdolność do sprawniejszego przetwarzania
informacji ze względu na zmniejszoną liczbę warstw w organizacji, przyśpieszyły rozwój podmiotów rynkowych [Konhtopp, McCann 2020; Sułkowski, Woźniak, Seliga 2018].
W efekcie takiego działania pracownicy są bardziej rozproszeni zarówno pod względem
geograficznym, jak i organizacyjnym. W odpowiedzi na problem rozproszenia podmiotów, dóbr, usług i kapitału ludzkiego, wiele organizacji wyeliminowało zbędne procesy.
Obecnie podejmowane są głównie działania koncentrujące się na podstawowej działalności danej organizacji o wartości dodanej. Płaskie organizacje korzystające z sojuszy
strategicznych zapewniły większą elastyczność i innowacyjność oraz zastąpiły wiele tradycyjnych hierarchii, budując nowy porządek rzeczy [Toylan, Cakırel 2020].
Badacze i autorzy książki The Virtual Corporation, William Davidow i Michael Malone, zakładają, że wirtualne organizacje będą miały kluczowe znaczenie dla nowej rewolucji biznesowej. Ich koncepcja wirtualnej korporacji łączy różnorodne innowacje, takie
jak dostawy just-in-time, zespoły robocze, elastyczna produkcja, inżynieria wielokrotnego użytku, wzmocnienie pozycji pracowników, usprawnienie organizacyjne, projekto7
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wanie wspomagane komputerowo i masowe dostosowywanie w ramach spójnej wizji
przedsiębiorstwa XX wieku [Saabeel, Verduijn, Hagdorn, Kumar 2002]. Warto podkreślić,
że termin organizacji wirtualnych często kojarzy się z takimi pojęciami, jak wirtualne biuro, wirtualne zespoły, wirtualne przywództwo. Są to następstwa owej rynkowej dominacji organizacji wirtualnych. Przy czym jednak każdy z wyżej wymienionych elementów
ma swoją specyfikę i charakter działania. Z punktu widzenia niniejszego artykułu, uwagę należy skonkretyzować na zagadnieniu zespołów wirtualnych.

Charakterystyka działania zespołów wirtualnych
Szukając spójnego wyjaśnienia terminu: zespół wirtualny, napotykamy na ten sam problem, co w przypadku definicji organizacji wirtualnej. Brak bowiem jednej dogłębnej
charakterystyki obejmującej swoim zakresem całość przywołanego pojęcia. Z przedstawionej specyfikacji organizacji wirtualnych wiemy już, że zespoły wirtualne są główną
strukturą grupową używaną w tego typu organizacjach.
Termin „zespół wirtualny” obejmuje szeroki wachlarz działań i form pracy wspomaganej technologią pozwalającą na działania poza ograniczeniami wynikającymi z pracy w trybie standardowym. Ta cecha sprzyjała szerokiemu stosowaniu różnorodnych
form komunikacji za pośrednictwem Internetu, który umożliwia członkom rozproszonym geograficznie koordynację indywidualnych wysiłków i działań na rzecz przedsiębiorstwa [Glikson, Eraz 2020]. Zatem zespół wirtualny to grupa współzależnych osób,
które są razem odpowiedzialne za wyniki swojej pracy.
Członkowie zespołu wirtualnego współdziałają, ale funkcjonują ponad granicami organizacyjnymi, czyli są geograficznie rozproszeni, a ich system wymiany informacji następuje przy zastosowaniu oprogramowania sieciowego. Taka grupa pracowników danego przedsiębiorstwa wchodzi w zapośredniczone interakcje poprzez współzależne
zadania, kierując się wspólnym celem, wyznaczonym przez kierownictwo przedsiębiorstwa [Morrison‑Smith, Ruiz 2020]. W skład zespołów wirtualnych mogą wchodzić zarówno pracownicy szeregowi, kierownicy, jak i klienci czy dostawcy. Takie zespoły często pozostają razem tylko po to, aby wykonać swoje epizodyczne zadanie. Mogą wspólnie pracować nad nowym projektem, ale gdy produkt jest gotowy i trafia do produkcji, ich działanie zostaje zakończone i zespół zostaje rozwiązany. Korzystanie z wirtualnych zespołów umożliwia organizacjom rekrutowanie kluczowych specjalistów, niezależnie od ich
fizycznej lokalizacji, dlatego są one częstą inicjatywą podejmowaną przez kierownictwo
współczesnych przedsiębiorstw [Krawczyk-Bryłka 2017].
Warto również zauważyć, że wirtualne zespoły są dynamicznymi, adaptacyjnymi
i złożonymi systemami, na które wpływ ma społeczność, w jakiej funkcjonują, zadania,
które wykonują i technologia, z której korzystają. Wchodzący w skład takiego zespołu
8
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pracownicy są zarówno wielozadaniowi, jak i multilokalizacyjni i zwykle zorientowani
krótkoterminowo na wykonanie danego zadania [Glikson, Eraz 2020]. Dodatkowo wśród
zalet funkcjonowania zespołów wirtualnych można wymienić [Kobis 2019]:
·· elastyczność w doborze godzin pracy;
·· zmniejszenie liczby krótkotrwałych zwolnień lekarskich pracowników;
·· skrócenie czasu realizacji zadań i zwiększenie wydajności pracy zespołu;
·· innowacyjność w realizacji zadań wynikająca z różnorodności kulturowej członków
zespołu;
·· zmniejszenie barier w wykonywaniu pracy dla szczególnych grup pracowników, na
przykład osób niepełnosprawnych;
·· działanie proekologiczne wynikające z redukcji transportu pracowników;
·· możliwość jednoczesnego uczestniczenia w kilku zespołach.
Przegląd literatury dotyczącej wirtualnych zespołów ujawnia, że większość badaczy
zgadza się z twierdzeniem, że zarządzanie wirtualnymi zespołami jest trudniejsze niż zarządzanie zespołami klasycznymi. W wyniku niższego poziomów współobecności pracowników, liderzy często mają mniejszy wpływ i mniej informacji o statusie zespołu, postępach w osiąganiu kamieni milowych i ogólnym procesie realizowania zadań pracowniczych przez członków zespołu. W obliczu takiego stanu rzeczy zarządzanie procesami zespołowymi i ogólna dynamika zespołu wirtualnego mogą być ograniczone. Ponadto w zespołach wirtualnych mogą się pojawić trudności w opracowaniu odpowiednich
praktyk w celu wykrywania i rozwiązywania konfliktów, motywowania członków zespołu, monitorowania ich wyników pracy oraz budowania zaufania i spójności zespołu [Dulebohn, Hoch 2017]. Ponadto do wad funkcjonowania zespołów wirtualnych można zaliczyć [Kobis 2019]:
·· zależność, jakość funkcjonowania zespołu od zaawansowania technologicznego narzędzi informatycznych;
·· konieczność przerywania pracy w przypadku jakiejkolwiek awarii sieci komunikacyjnej;
·· istniejące bariery stref czasowych (konieczność pracy w nocy lub w trybie offline);
·· bariery kulturowe pomiędzy członkami zespołu;
·· niezbędny wysoki poziom samokontroli i samodyscypliny wśród członków zespołu;
·· konieczność zapewnienia wysokiej jakości zabezpieczeń teleinformatycznych.
Specyfika funkcjonowania zespołu wirtualnego w okresie trwania pandemii, w tym
jego skuteczność i efektywność, uzależniona jest więc od kilku czynników (patrz tabela 1).

9
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Tabela 1. Czynniki budujące efektywny zespół wirtualny
Nazwa czynnika

Mechanizmy jego tworzenia

Budowanie środowiska zaufania

Opracowanie standardów działania oraz podstawowych zasad komunikacji zapośredniczonej w zespole.

Budowanie wspólnej bazy wiedzy

Realizowanie e-szkoleń i briefingów zachęcających
do wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy między pracownikami.

Budowanie środowiska
zintegrowanego działania

Utworzenie platformy do wymiany poglądów, równomierne zaangażowanie członków zespołu w działania pracownicze.

Budowanie wspólnej platformy
oceniającej

Wyznaczenie dodatkowego czasu na oceny wewnętrzne i sesje podsumowujące działania zespołu oraz przejrzystość dostępu do opinii pracowników
na temat ich pracy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Feitosa, Salas 2020.

Kluczowe wnioski dla działających w okresie pandemii zespołów wirtualnych obejmują przede wszystkim monitorowanie zaufania, skupienie się na korzyściach z procesu,
wspieranie integracji poprzez bezpieczeństwo psychologiczne oraz częstą ocenę pracy
zespołowej. W literaturze przedmiotu często odnajdujemy opisy trzech kluczowych wytycznych dla odnoszącego sukcesy zespołu wirtualnego. Pierwszy to zdefiniowanie celu
kierowania grupą wirtualną. Drugi to skuteczne łączenie członków zespołu, poprzez kanały komunikacji, interakcji i relacji. Zaś trzeci odnosi się do procesu doboru członków
zespołu z odpowiednimi kompetencjami, umiejętnościami i wiedzą do wykonania zadań zawodowych [Stefaniuk 2010]. Na potrzeby niniejszego artykułu skupimy się na zagadnieniu związanym z doborem odpowiedniego kapitału ludzkiego.

Kompetencje pracowników tworzących zespoły wirtualne,
wyniki badań własnych
Przedstawiona powyżej charakterystyka zespołu wirtualnego sugeruje, że są one zróżnicowane w wielu przypadkach. Szczególnie w wymiarze kulturowym, narodowym, organizacyjnym, przestrzennym i kompetencyjnym. Nic więc dziwnego, że różnorodność talentów, umiejętności i doświadczenia uważa się za imperatyw skutecznego zespołu wirtualnego. Obecnie, w czasie trwania pandemii Covid-19, założenie to wydaje się szczególnie aktualne. Wobec zaistniałej sytuacji i wzmożonej pracy w systemie zdalnym oraz
popularyzacji tworzenia zespołów wirtualnych, interesujące wydaje się pytanie, jakie
10
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kompetencje i cechy, zdaniem menadżerów powinny wyróżniać pracowników tworzących zespoły wirtualne.
Odpowiedzi na wymienione pytanie uzyskano dzięki badaniom jakościowym zrealizowanym po pierwszym tygodniu trwania lockdownu. Indywidualne wywiady pogłębione online przeprowadzono z 15 menadżerami zatrudnionymi w korporacjach działających na terenie Polski. Badani pochodzili z województwa mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego. Dobór respondentów był celowy, a wywiady realizowane były przy wspomaganiu sieci internetowej w czasie rzeczywistym. Scenariusz
wywiadu składał się z czterech bloków głównych, w każdym po trzy dyspozycje badawcze. Jeden z bloków poświęcony był właśnie kompetencjom pracowników pracujących
w zespołach wirtualnych. W niniejszym artykule omówione zostaną te kompetencje i cechy, które wymienili wszyscy badani menadżerowie (patrz tabela 2).
Tabela 2. Kompetencje i cechy pracowników działających w zespołach wirtualnych
Kompetencje pracownika

Cechy pracownika

Umiejętność budowania relacji opartej
na współpracy i poprawnej komunikacji

Komunikatywność i empatyczność

Biegłość w wyznaczaniu celów sobie i innym

Samoświadomość i rzetelność

Umiejętność rozwiązywania problemów
i konfliktów

Uczciwość i zaangażowanie

Zdolność samomotywowania i motywowania
innych do pracy

Odpowiedzialność i szacunek do współpracowników

Biegłość w obsłudze narzędzi internetowych
i sieciowych

Otwartość na naukę i pracowitość

Źródło: opracowanie własne.

I tak główną wskazaną przez badanych kompetencją była umiejętność budowania
relacji opartej na współpracy. Pracownicy zdaniem badanych menadżerów muszą wykazać się wysokim poziomem zdolności umożliwiających im sprawne funkcjonowanie
w zespołach. Zdolności te odnoszą się przede wszystkim do cech związanych z komunikatywnością i empatią. Udana współpraca w ramach czynności inicjowanych przez zespoły wirtualne wymaga również cierpliwości, tolerancji i poświęcenia. Nie jest to więc
tylko kompetencja interpretowana w aspekcie ogólnej umiejętności, ale bateria cech
wskazująca na wysoki poziom zaangażowania i współdecydowania pracowników tworzących zespół.
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•

R12: Uważam, że bycie graczem zespołowym ma tu kluczowe znaczenie i jest taką
naczelną kompetencją, jaką powinni wyróżniać się pracownicy, szczególnie teraz
w sytuacji tej pandemii, gdzie takie ogólne zgranie pracowników ma pozytywny wpływ
na pracę całego zespołu, musi być zaufanie i wzajemna cierpliwość.

Umiejętność pracy zespołowej odzwierciedla się więc w sile wpływu na opinie i działania współpracowników, zdobywania poparcia dla programów i budowania silnych relacji międzyludzkich. Osoby, które osiągają wysokie wyniki w tej kompetencji, identyfikują problemy występujące w zespole, budując w ten sposób zaufanie innych i tworząc
spójną bazę do wykonywanej wspólnej pracy.
Kolejną kompetencją jest zdolność przewidywania następstw swoich działań oraz
biegłość w wyznaczaniu celów sobie i innym. Pracownicy działający w zespołach wirtualnych nie tylko muszą mieć na uwadze strategiczne kierunki działalności organizacji,
ale również muszą wykazać się zrozumieniem i spójnością dla misji firmy, której są częścią. Muszą oni opracowywać cele i plany zespołu w taki sposób, by poprzez ich realizację działać na rzecz nie tylko swojego teamu, ale również całego przedsiębiorstwa, dla
którego pracują.
•

R5: Ważne jest również, aby osoby, które klasyfikuję do zespołu, wiedziały, jaki jest cel
zespołu i cel nas wszystkich, całej firmy. Zatem muszę wiedzieć, że te osoby tak będą
planować działanie swoje i kolegów, że będzie ono uzupełnieniem innych działań tutaj
podejmowanych. Pracować w zespole nie oznacza zamykać się na niego i to muszą
wiedzieć osoby, które go tworzą.

Pracownicy działający w zespołach muszą więc wykazać się samoświadomością, która związana jest z określeniem swojej roli w zespole i pełnym jej zaakceptowaniem. Taka
pewność siebie pracowników w zespołach wirtualnych w odwołaniu do umiejętnego
zdefiniowania swojego zakresu pracy pozwoli na odpowiednie delegowanie zadań zarówno sobie, jak i innym członkom grupy, gdy sytuacja tego wymaga. Pozwala to na
efektywniejsze i spójniejsze wykonywanie obowiązków zawodowych.
Oprócz kompetencji wskazanych powyżej, badani zwrócili również uwagę na kwestię związaną z umiejętnością radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
Pracownicy muszą być też w stanie negocjować z członkami swojego zespołu, aby rozstrzygać spory i upewnić się, że wszyscy są zadowoleni z wyborów podejmowanych pod
szyldem grupy.
•
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R8: W takim zespole pracują różne osoby, więc muszą umieć się dogadać, to jest jedna
z czołowych kompetencji. Jak działamy często bez kontaktu twarzą w twarz albo na
krótkich terminach, często dochodzi do spięć. Osoba, która jest w zespole, nie może
eskalować sytuacji, tylko musi umieć ją załagodzić.

Kluczowe kompetencje pracownicze
w zespołach wirtualnych

Badani menadżerowie chcą mieć w swoich zespołach wirtualnych takich członków,
którzy potrafią kompetentnie rozwiązywać problemy. Muszą oni wykazać się umiejętnością oceny negatywnej sytuacji i znalezienia pozytywnego rozwiązania w sytuacji
konfliktowej. Tacy pracownicy powinni charakteryzować się również wewnętrznym poczuciem sprawiedliwości, ściśle związanym z wysokim etosem pracy. Ze względu na to,
że zespoły wirtualne składają się z osób o różnym zakresie wiedzy i umiejętności, wypracowanie wspólnej płaszczyzny opartej na uczuciowości w działaniu i rozwiązywaniu
powstałych problemów jest elementem niezbędnym do działania danej grupy. Ponadto osoby skłonne do poszukiwania rozwiązań w sytuacjach patowych wykazują się zdaniem badanych większym zaangażowaniem we wdrażanie innowacji i zmian potrzebnych do poprawy efektywności działania zespołu.
Kolejną kompetencją, na którą zwrócili uwagę wszyscy badani, jest zdolność samomotywowania i motywowania innych do pracy. Umiejętność wyrażania wiary w zdolność pracowników do odniesienia sukcesu, zwłaszcza w przypadku nowych wyzwań,
jest kluczowym elementem napędzania działań zespołu wirtualnego.
•

R3: Pracownik powinien umieć się zmotywować do pracy, ale też i zarażać motywacją
innych. Zespół składający się z takich pracowników działa najlepiej, szczególnie, że oni
się nie widują, tylko komunikują na łączach. Jeśli ktoś zmotywuje innych do działania na
początku pracy, to znaczy, że nadaje się do pracy.

Ponadto pracownicy tworzący zespół wirtualny powinni zachęcać pozostałych do
wyznaczania własnych celów i jawnego wyrażania wiary w zdolność do ich osiągnięcia. Zdaniem badanych, motywacja w zespole rozpoczyna się od prostych czynności, takich jak zapamiętywanie imion, aktywne słuchanie i reagowanie podczas spotkań grupowych czy powoływanie się na już osiągnięte cele. Osoby działające w zespołach wirtualnych powinny więc cechować się nie tylko poczuciem odpowiedzialności, ale również szacunkiem do innych, bez względu na różnice występujące pomiędzy podmiotami
tworzącymi zespół. Pracownicy muszą umieć dzielić się informacjami, poradami i sugestiami oraz powinni umieć poddać konstruktywnej krytyce działania swoje i innych, inaczej zespół nie będzie się rozwijał i osiągał skuteczności w działaniu.
Ostatnią kompetencją, na którą zwrócili uwagę wszyscy badani, była biegłość w obsłudze narzędzi internetowych i sieciowych. Umiejętność pracy z nowymi technologiami jest
kluczowym czynnikiem działania zespołów wirtualnych. Pracownicy muszą nie tylko komunikować się za pomocą sieci, ale obsługiwać również niezbędne oprogramowanie sieciowe służące do analizy i przetwarzania danych o charakterze jakościowym i ilościowym.
•

R11: Jeśli pracownik nie umie obsługiwać nowych technologii na poziomie
średniozaawansowanym, zwyczajnie nie nadaje się do zespołu pracującego w trybie
wirtualnym. Więcej czasu zajmie mu nauka niż rzeczywista praca.
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Lista technologii faktycznie zalecanych do pracy w zespole wirtualnym zdaniem badanych obejmuje oprogramowanie zaawansowane, jak i standardowe, a także programy komunikacyjne, które dzielą się na synchroniczne i asynchroniczne. Biegłość ich obsługi jest więc kluczowa dla działania całego zespołu. Przy czym, jak słusznie zwracają
uwagę respondenci, rozwój oprogramowania jest dynamiczny, dlatego pracownicy muszą doszkalać się i podnosić kompetencje cyfrowe. Chęć uczenia się i poszerzenia wiedzy i umiejętności technologiczno-informacyjnych jest więc tu kluczowa.
Wymienione przez badanych kompetencje i cechy wskazują zatem, że członkowie
zespołów wirtualnych muszą wyróżniać się umiejętnościami i właściwościami wynikającymi nie tylko ze specyfiki wykonywanej pracy, ale również ogólnej charakterystyki działania zespołów wirtualnych. Przy czym muszą oni wykazywać chęć do dalszego
podnoszenia kwalifikacji tak, aby utwierdzać swoją rolę i pozycję w zespole oraz właściwie realizować powierzone im obowiązki zawodowe.

Zakończenie
Kluczowe znaczenie dla sukcesu organizacji wirtualnych mają właściwie funkcjonujące
zespoły pracownicze. Ponieważ działania w zespołach wirtualnych są wykonywane niezależnie, a członkowie zespołu muszą polegać na wzajemnej wiedzy, aby osiągnąć założone cele, pracownicy muszą wyróżniać się nie tylko wiedzą zawodową, ale również szeregiem kompetencji i cech ułatwiających im wspólną pracę.
W wyniku analizy zgromadzonych danych, udało się wygenerować kluczowe w opinii badanych kompetencje i cechy, jakimi muszą wyróżniać się pracownicy należący do
zespołów wirtualnych działających w okresie pandemii. Realizując wywiady pogłębione
wśród polskich menadżerów, wyróżniono takie kluczowe kompetencje, jak: umiejętność
budowania relacji opartej na współpracy i poprawnej komunikacji, biegłość w wyznaczaniu celów sobie i innym, zdolność do rozwiązywania problemów i konfliktów, umiejętność samomotywowania oraz motywowania współpracowników oraz biegłość w obsłudze narzędzi internetowych i sieciowych. Z kolei głównymi cechami wyróżniającymi osoby działające w zespołach wirtualnych są: komunikatywność, empatyczność, samoświadomość, rzetelność, uczciwość, zaangażowanie, odpowiedzialność, szacunek do
współpracowników, otwartość na naukę i pracowitość.
Członkowie zespołu wirtualnego muszą zatem nauczyć się nowego zestawu kompetencji, kompatybilnego z potrzebami wynikającymi z działania w organizacjach wirtualnych. Jedną z umiejętności jest umiejętność efektywnego współdziałania ze sobą pomimo rzadkiego lub całkowitego braku kontaktu bezpośredniego. Inną jest umiejętność
szybkiego i skutecznego motywowania. Członkowie zespołu wirtualnego powinni być
technicznie biegli, aby radzić sobie z różnymi wymaganymi technologiami komputero14
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wymi i z oprogramowaniem. Ponadto członkowie zespołu wirtualnego mogą potrzebować umiejętności miękkich, aby efektywnie pracować w zespołach międzynarodowych.
Wskazane powyżej kompetencje zdają się kluczowe w obecnej sytuacji, w której
mamy do czynienia z częściowym zamrożeniem gospodarek światowych, spowodowanym epidemiom Covid-19. Warto zaznaczyć, że chociaż badania nie miały charakteru reprezentatywnego i były realizowane na stosunkowo małej próbie, mogą stanowić interesujące wprowadzenie do rozważań nad zakresem kompetencyjnym osób zatrudnionych w organizacjach wirtualnych.
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Prognozy zmian modeli biznesowych przedsiębiorstw
bankowych ze względu na pandemię COVID-19
Forecasts of Changes in Banking enterprises’ Business Models
Due to the COVID-19 Pandemic

Abstract: The article presents the general concept of a business model and business model of a banking enterprise. The study indicates the basic elements that characterize them
and introduces classic business models of European banks. The aim of the article is to present these models and the impact of the COVID-19 pandemic on the operations of banks,
as well as further development directions and possible scenarios of changes in banking business models. It has been hypothesized that the COVID-19 pandemic will have a significant
impact on shaping the future business models of banks, especially in the area of customer
cooperation. An attempt to confirm the hypothesis is to present the changes taking place
in the banking sector and the currently identifiable effects of the pandemic. The article has
a review character and is based on domestic and foreign literature on the subject.
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Wprowadzenie
Sektor bankowy ulega ciągłym przemianom, które są wynikiem dynamicznie zmieniającego się otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstw bankowych. Duża liczba banków roz-
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szerza swoją podstawową działalność, wykraczając poza rolę pośrednika w sferze finansów. Mimo to, współczesny sektor bankowy opisywany jest jako niestabilny, zbyt współzależny, mało elastyczny i działający w oparciu o wadliwe modele biznesowe [Tomkus
2014, s. 1]. Dlatego wiedza o tym, w jakich modelach biznesowych funkcjonują banki
oraz jak one się zmieniają w perspektywie czasu, może dostarczyć cennych informacji
na temat całego sektora bankowego. Istotna jest również analiza reakcji przedsiębiorstw
na zmiany w otoczeniu biznesowym, kryzysy lub nieprzewidziane zdarzenia (chociażby pandemia COVID-19). Badacze oraz analitycy rynku podkreślają, iż nie jest to zadanie
proste ze względu na wielowymiarowość, ciągle zmieniający się charakter i duże uzależnienie od szczegółowych danych na temat działalności banków i ryzyka [Ayadi 2014, s. 5].
W artykule skupiono się na przeglądzie definicji modeli biznesu, w tym bankowych modeli biznesu. Dokonano prezentacji klasycznych modeli biznesu w bankach oraz ich podstawowych elementów definiujących strategię przedsiębiorstwa bankowego. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy danych zastanych, w szczególności raportów, publikacji i artykułów poświęconych tematyce modeli biznesu, strategii banków, technologii w sektorze bankowym oraz współczesnego wpływu pandemii COVID-19 na system
finansowy. Ponadto, dokonano przeglądu krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu. Opracowanie zostało podzielone na trzy zasadnicze części. W pierwszej z nich przedstawiono definicje modelu biznesowego. W kolejnej skupiono się na prezentacji klasycznych modeli biznesowych banków oraz ich głównych składowych. Część trzecia to próba zobrazowania zmian i sposobów działania przedsiębiorstw w dobie pandemii koronawirusa, szczególnie w obszarze relacji z klientem. Analizie poddano okres marzec – październik 2020 roku. Część ostatnia to podsumowanie, w ramach którego dokonano próby projekcji możliwych scenariuszy zmian wywołanych COVID-19 w modelach biznesowych banków.

Modele biznesowe banków – definicje, istota, elementy
Przez model biznesu możemy rozumieć sposób działania przedsiębiorstwa i generowania przez niego zysku. Z drugiej strony, nieco szerzej, model biznesu to proces tworzenia wartości przez zróżnicowane czynniki [Falencikowski 2018, s. 215]. Modele biznesu głównie skoncentrowane są na dostarczeniu wartości dla klienta, co może mieć
wpływ na zbudowanie skutecznego modelu biznesowego, generującego przewagę rynkową [Bagrij 2015, s. 15]. Zakładając definicję modelu jako narzędzia, które określa podstawy tego, w jaki sposób dany podmiot kreuje i dostarcza wartość na podstawie zidentyfikowanych parametrów modelu (tzn. elementów otoczenia rynkowego i organizacji)
oraz relacji między nimi, należy stwierdzić, iż przedsiębiorstwa z sektora bankowego powinny koncentrować się na poszukiwaniu wartości dla klienta i wykazać się umiejętno18
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ścią ich modyfikacji, co zapewni osiągniecie przewagi konkurencyjnej na rynku. Ponadto, model skupiony na zrozumieniu potrzeb i oczekiwań klientów powinien gwarantować bezpieczeństwo prowadzonej działalności i umożliwić realizację wszystkich wymogów regulacyjnych [Klimontowicz, Pyka 2016, s. 3]. W większości przypadków modele
biznesowe nakierowane są bardziej na wnętrze organizacji, jej działania oraz tworzenie
wartości i budowanie przewagi konkurencyjnej [Wierzbiński 2015, s. 491]. Potwierdza to
autorska definicja modelu biznesu R. Bołoza. Definiuje on model biznesu jako system,
który w swojej konstrukcji pozwala na osiąganie przewagi konkurencyjnej oraz stałych
efektów ekonomicznych, zapewniając organizacji odpowiednią dynamikę rozwoju [Bołoz 2017, s. 151]. Zatem model biznesowy to przyjęta przez bank długookresowa metoda na powiększenie i wykorzystanie zasobów w celu przedstawienia klientom propozycji
przewyższającej wartością ofertę konkurencji, która powinna zapewnić mu satysfakcjonującą właścicieli dochodowość [Klimontowicz, Pyka 2017, s. 6]. Model biznesu jest elementem kształtowania strategii przedsiębiorstwa [Andrzejewski 2016, s. 26]. Określa się
go również narzędziem planowania strategicznego, może on znaleźć zastosowanie na
każdym etapie działalności przedsiębiorstwa [Drzewiecki 2013, s. 69]. Dlatego też model
biznesu ma wymiar strategiczny, a wszelkie decyzje operacyjne, podejmowane w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, mają przełożenie na realizację działań strategicznych
organizacji. Model biznesu podporządkowany jest zarządzaniu strategicznemu i wszystkim jego narzędziom [Duczkowska-Piasecka 2012, s. 191]. Od przyjętego modelu biznesowego zależy w dużej mierze nie tylko podejście do ryzyka w działalności bankowej, ale
też struktura kosztów, pasywów i aktywów oraz strumienie przychodów, specyfika relacji nawiązywanych z klientami czy charakterystyka działań, na których koncentrują się
zarządzający bankiem. Wymienić tutaj można między innymi takie działania, jak: zarządzanie relacjami z klientem, proces dystrybucji, wdrażanie innowacji i rozwiązań technologicznych czy zarządzanie personelem i rozwój jego umiejętności. Kompilacja wskazanych elementów wpływa na wydajność każdego z banków. Dlatego też banki ciągle chcą
zwiększyć dostęp do rynku i klientów, nawiązują alianse strategiczne oraz szeroką współpracę z pomiotami z branży technologicznej. Chcą być bardziej efektywne i konkurencyjne. Odpowiednie zarządzanie przedsiębiorstwem i wyznaczenie strategicznych kierunków rozwoju mogą przełożyć się na generowanie znaczących zysków i korzyści dla banku. Nie sposób w tym miejscu nie odwołać się do koncepcji modelu biznesowego wg
A. Osterwaldera i Y. Pigneura, dla których model biznesowy opisuje przesłanki stojące za
sposobem, w jaki organizacja tworzy i zapewnia wartość oraz czerpie z niej zyski. Na tej
podstawie A. Osterwalder opracował kanwę modelu biznesowego (z ang. business model canvas) jako praktyczne i proste narzędzie projektowania modelu biznesowego, które cieszy się ogromną popularnością wśród praktyków biznesu. Kanwa oraz jej składowe
elementy przedstawione są na rysunku 1.
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Rysunek 1. Kanwa modelu biznesowego

Źródło: Osterwalder, Pigneur 2013, ss. 22–23.

Weryfikując skuteczność modelu biznesowego, instytucja nadzorcza powinna
sprawdzić, czy zapewnia on odpowiednie wyniki, takie jak wystarczający poziom zwrotu kapitału w porównaniu z kosztami inwestycyjnymi lub przychody przewyższające koszty. Nadzorca powinien również ocenić, czy struktura finansowania jest zgodna
z modelem biznesowym i strategią oraz zweryfikować poziom stabilności [Nosowski
2017, s. 76]. Model biznesowy może być odpowiedzialny za wdrożenie strategii biznesu oraz wprowadzenie zdefiniowanych procesów biznesowych [Osterwalder, Pigneur
2002, s. 6]. Dlatego też duża część definicji określa model biznesu jako plan, opis lub
logikę działania. O modelu biznesu jako zbiorze elementów i relacji miedzy nimi, które
tworzą logikę działania firmy, piszą w swojej pracy m.in. polscy autorzy: T. Gołębiowski,
T.M. Dudzik, M. Lewandowska i M. Witek- Hajduk [Gołębiowski, Dudzik i in. 2008]. Model
biznesu jako logikę działania firmy nazywają też R. Casadesus-Masanell i J.E. Ricart [Casadesus-Masanell, Ricart 2010]. Uważne śledzenie modeli biznesowych banków ułatwi
nie tylko zrozumienie podstaw ich działalności, ale ma też daleko idące konsekwencje
dla stabilności całego sektora bankowego. Na podstawie analizy powyższych elementów modeli biznesowych banków, rynki oraz organy nadzorcze i regulacyjne mogą monitorować zachowanie banków i ich wkład do ryzyka systemowego, co istotne dla za20

Prognozy zmian modeli biznesowych przedsiębiorstw bankowych ze względu
na pandemię COVID-19

chowania dyscypliny finansowej [Ayadi 2014, ss. 5–6]. Realizacja modelu biznesowego
może dokonać się poprzez odpowiedni dobór zasobów i działań, które pozwolą opracować model operacyjny i system dystrybucji [Nosowski 2010, s 2]. Relacje między modelem biznesowym a operacyjnym na przykładzie banku, w ujęciu firmy PWC, zaprezentował A. Nosowski (rysunek 2).
Rysunek 2. Model biznesowy i operacyjny banku

Źródło: Nosowski 2010.

Działalność bankowa opiera się w głównej mierze na osiągnięciu optymalnego zysku z działalności na rynku finansowym poprzez:
a) pozyskiwanie niezbędnych kapitałów na działalność operacyjną;
b) świadczenie usług kredytowych będących przeważającym źródłem generowania
zysków;
c) podejmowanie ryzyka.
Są to główne czynniki wpływające na osiągnięcie zysku. Pozyskanie funduszy, organizowanie rezerw na obsługę pożyczek oraz podejmowanie ryzyka mogą tworzyć swoistą kombinację elementów składających się na modele biznesowe [Tomkus 2014, s. 3].
Model biznesowy definiuje sposób działania przedsiębiorstwa bankowego, jest systemem założeń, pojęć i powiązań między nimi, umożliwiając w ten sposób opracowanie
możliwych aspektów rzeczywistości biznesowej [Pyka, Klimontowicz 2017, s. 88]. Ostat21
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nie lata przyniosły zmiany bankowych modeli biznesowych, gdzie w dużej mierze odeszło się od klasycznych modeli depozytowo-kredytowych. Charakter zmian był szeroki.
Przedsiębiorstwa bankowe zwiększyły zakres swojej działalności, nawiązały alianse strategiczne z innymi podmiotami gospodarczymi np. towarzystwami ubezpieczeń czy dostawcami rozwiązań w programach rabatowych udostępnionych w panelach transakcyjnych bankowości elektronicznej. Dodatkowo bez znaczenia nie pozostaje też rewolucja technologiczna, umożliwiająca rozwój bankowych modeli e-biznesowych [Pyka,
Klimontowicz 2017, s. 90]. Bankowość elektroniczna, mobilna czy współpraca banków
z podmiotami FinTech to dzisiaj kluczowe obszary konkurowania w całym sektorze.
Współczesny konsument coraz więcej czynności bankowych może zrealizować przy pomocy kanałów zdalnych, a banki w swoich działaniach dokonują szerokiej analizy zachowań konsumentów w e-bankowości. To stanowi podstawę kreowania strategii bankowych oraz budowania bankowych modeli e-biznesowych. Model biznesu to konstrukcja pozwalająca na tworzenie wartości m.in. na podstawie posiadanego potencjału innowacyjnego firmy. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w budowaniu modeli biznesu zwiększa ich odporność na kopiowanie przez innych graczy rynkowych oraz utratę przewagi nad konkurencją. B. Demil i X. Lecocq nazywają sam model biznesu narzędziem, które jest stworzone do wdrażania zmian i innowacji w organizacji [Demil, Lecocq 2010, ss. 227–246]. Model biznesu może być również koncepcją określającą zasady prowadzenia i funkcjonowania biznesu, z naciskiem na innowacyjność i konkurencyjność danych rozwiązań [Nogalski 2009, s. 12]. Te z kolei kierowane są do klientów, którzy
są jednym z kluczowych elementów każdego modelu biznesowego banków.

Klasyczne modele biznesowe banków
W klasycznym ujęciu bankowego modelu biznesowego, banki maksymalizują swoje zyski wynikające głównie z różnicy pomiędzy odsetkami od kredytów i pożyczek a kosztami utrzymania portfela depozytów i kosztem kapitałów własnych. W rzeczywistości jednak źródło zysków banków jest bardziej różnorodne, obejmuje m.in. opłaty i prowizje za
świadczone usługi finansowe, ale także handel. Co więcej, zróżnicowaniu podlegają również uczestnicy transakcji bankowych. Są nimi konsumenci indywidualni, małe i średnie
przedsiębiorstwa, duże korporacje, inne banki, banki centralne i inne podmioty korzystające z usług sektora bankowego. Banki uczestniczą również w szeregu innych działań, takich jak sekurytyzacja, wykorzystując głównie instrumenty pochodne. Ale także, nawiązując współpracę z innymi podmiotami finansowymi, jak np. ubezpieczyciele.
Można założyć, że przestrzeń modeli biznesowych w bankowości jest ograniczona
przez kilka zmiennych strategicznych, które definiują długoterminowe decyzje przedsiębiorstw bankowych w odniesieniu do aktywów, finansowania, kapitalizacji i dywer22
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syfikacji dochodów. Wśród nich za najbardziej istotne uznać należy: wybór źródeł finansowania, obszar i zakres działalności (wybór rynków docelowych), zarządzanie ryzykiem
czy model współpracy z odbiorcami usług bankowych (klientami). Zakładając, że banki
świadomie dokonują wyboru swojego modelu biznesowego, każda ich analiza powinna opierać się na instrumentach, na które banki mogą mieć bezpośredni wpływ. Dlatego jako najważniejsze elementy w bankowych modelach biznesowych potraktować
można te, które odróżniają od siebie kluczowe działania bankowe, strategie finansowania oraz elementy ryzyka.
Na elementy te składają się:
1. kredyty dla klientów. Będą to osoby indywidualne (konsumenci), przedsiębiorstwa, duże korporacje, jak i banki [Einay, Jenkins 2013, s. 1];
2. aktywa obrotowe, które mają formę niepieniężną oraz nie są pożyczkami. Wskazują one na przewagę działań inwestycyjnych w banku, ale są również podatne na
ryzyko rynkowe i ryzyko płynności [Tomkus 2014, s. 25];
3. depozyty klientów, czyli gospodarstw domowych lub przedsiębiorstw, które stanowią tradycyjny model biznesowy, oparty na bardziej stabilnych źródłach finansowania [Adrian, Shin 2010, s. 418];
4. depozyty hurtowe jako alternatywna opcja finansowania, głównie dla banków,
które nie są w stanie osiągnąć wystarczającego poziomu depozytów podstawowych
[Adrian, Shin 2010, s. 418];
5. emisja długów. Banki korzystają z długu, aby ustabilizować swoje przepływy finansowe [Cernov, Urbano 2018, s. 11];
6. ekspozycja na instrumenty pochodne: instrumenty kapitałowe, sekurytyzacje,
obligacje zabezpieczone oraz inne instrumenty dłużne [Acharya 2009, s. 166];
7. kapitał akcyjny. Kapitał ten nie stanowi istotnej form finansowania, głównie dlatego, że jest droższy niż inne sposoby finansowania [Cernov, Urbano 2018, s. 18];
8. dochód nieodsetkowy. Dochód ten wynika głównie z opłat za usługi, które nalicza bank w ramach swoich taryf opłat i prowizji [Cernov, Urbano 2018, s. 19];
9. działalność pozabankowa, taka jak ubezpieczenia czy leasing. Banki wkroczyły
w kooperacje z innymi podmiotami finansowymi [Cernov, Urbano 2018, s. 19].
Powyższe elementy mogą przybierać bardzo różnorodne kombinacje, bowiem każdy bank działa w określonych strategiach finansowania z konkretnymi źródłami przychodów i praktykami podejmowania ryzyka. Wybór poszczególnych elementów i różnorodność ich kombinacji sprawia, że poszczególne banki przybierają inne modele funkcjonowania (modele biznesowe). Pomimo to, najbardziej charakterystyczne cechy dotyczące oferowanych usług, źródeł dochodu i podejmowanego ryzyka pozwalają
wstępnie wyodrębnić 11 różnych modeli biznesowych banków europejskich. Szczegółową charakterystykę tych modeli zaprezentowano w poniższej tabeli, wskazując głów23
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ne cechy każdego modelu, a także strukturę własnościową banku (o ile było to możliwe) oraz jego źródła finansowania. Zestawienie prezentuje klasyczne modele biznesowe banków, uwzględniając opis podstawowej działalności przedsiębiorstwa bankowego, główne źródła dochodu oraz strukturę własnościową. To wąskie ujęcie, wymagające aktualizacji, chociażby o obszary zastosowania technologii w bankowości czy szerszy
opis poszczególnych elementów koncepcji marketingu mix (np. charakterystyka portfela głównych produktów, polityka cenowa, dystrybucja oraz działalność promocyjno-wizerunkowa). Na uwagę zasługuje również, widoczny w niektórych opisach, brak danych
dotyczących głównie struktury własnościowej oraz źródeł generowania dochodu. To nie
pozwala na dokładną analizę zaprezentowanych modeli. Mimo to, poniższa tabela daje
możliwość dalszej pracy nad uszczegółowieniem oraz opracowaniem dokładnej charakterystyki współczesnych modeli biznesu w bankach.
Tabela 1. Wstępna identyfikacja modeli biznesowych europejskich banków
Nazwa modelu
biznesowego
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Cechy

Źródło dochodów

Struktura
własnościowa

Transgraniczny
bank uniwersalny

Zaangażowany w szereg działań bankowych,
w tym operacje detaliczne, korporacyjne i rynki
kapitałowe. Duże operacje transgraniczne

Zdywersyfikowane źródła
finansowania od klientów, finansowanie hurtowe i pochodne. Znaczna
część finansowania może
pochodzić od zagranicznych inwestorów. Przyjmowanie lub nieprzyjmowanie depozytów detalicznych

Duże transgraniczne banki
hurtowe: będące
własnością deponentów

Lokalny bank
uniwersalny

Zaangażowany w szereg działań bankowych,
w tym operacje na rynku detalicznym, korporacyjnym i rynku kapitałowym. Działa głównie na
rynku krajowym

Zróżnicowane źródła finansowania od klientów, finansowanie hurtowe i pochodne. Głównie
finansowany na swoim
rynku krajowym. Przyjmowanie lub nieprzyjmowanie depozytów detalicznych

Duże transgraniczne banki
hurtowe: będące
własnością deponentów

Banki
kredytów
konsumenckich
(w tym banki motoryzacyjne)

Pozyskiwanie i obsługa
kredytów konsumpcyjnych dla klientów detalicznych

Brak danych

Brak danych
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Nazwa modelu
biznesowego

Cechy

Źródło dochodów

Struktura
własnościowa

Banki
spółdzielcze/
stowarzyszenia
oszczędnościowo-pożyczkowe

Pozyskiwanie i obsługa
pożyczek dla lokalnych
przedsiębiorstw. Bazują na przekazywaniu
oszczędności osób, które
chcą konsumować mniej
niż swoje dochody, pożyczkobiorcom, którzy chcą wydać więcej.
Są to często banki duże
oraz pozbawione kapitału własnego, a wśród
nich można znaleźć stowarzyszenia oszczędnościowe i pożyczkowe,
kasy kredytowe, pocztowe systemy oszczędnościowe i komunalne kasy
oszczędnościowe

Depozyty detaliczne

Własność depozytariuszy

Banki oszczędnościowe

Bankowość detaliczna (płatności, produkty oszczędnościowe, pożyczki i ubezpieczenia
dla małych i średnich
przedsiębiorstw)

Depozyty detaliczne

Brak danych

Banki hipoteczne
przyjmujące depozyty detaliczne

Pozyskiwanie i obsługa kredytów hipotecznych dla klientów detalicznych

Depozyty detaliczne

Towarzystwa budownictwa społecznego; spółdzielnie mieszkaniowe

Banki prywatne

Zarządzanie majątkiem

Brak danych

Brak danych

Korporacyjne
(w tym banki leasingowe i handlowe)

Specjalizują się w usługach finansowych dla
firm i projektów, takich
jak: finansowanie krajowe i handel międzynarodowy; udzielanie
pożyczek (finansowanie oparte na aktywach)
oraz działalność faktoringowa (bank płaci należność pomniejszoną
o rabat za prowizje lub
opłaty); finansowanie
projektu

Przyjmowanie, jak i nieprzyjmowanie depozytów detalicznych

Brak danych
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Nazwa modelu
biznesowego

Cechy

Źródło dochodów

Struktura
własnościowa

Instytucje
powiernicze

Usługi powiernicze
(przechowywanie w formie elektronicznej lub fizycznej w imieniu inwestorów korporacyjnych
i indywidualnych w celu
przechowywania). Inne
usługi, takie jak administrowanie kontem, rozliczanie transakcji, pobieranie dywidend i płatności odsetkowych, wsparcie podatkowe i wymiana walut

Brak danych

Brak danych

Instytucje nie pobierające depozytów detalicznych

Pożyczki początkowe
i obsługowe (w tym kredyty hipoteczne). Usługi
pośredniczące

Brak depozytów detalicznych. Emisja listów zastawnych lub innych rodzajów papierów wartościowych

Brak danych

Grupa „wyspecjalizowanych” banków: małe banki inwestycyjne i wyspecjalizowani kredytodawcy.
Na przykład do tej grupy zalicza się niektóre banki będące własnością państwa, które zapewniają
refinansowanie pożyczek podmiotom publicznym (i półpublicznym).
Żródło: Cernov, Urbano 2018.

W literaturze przedmiotu wskazuje się również na istnienie czterech zasadniczych
grup, które obrazują specyfikę działalności biznesowej realizowanej przez europejskie
banki [Ayadi 2014, ss. 15–19]:
1. Inwestycyjny model maksymalizacji zysku, adekwatny dla banków z dużym
udziałem akcjonariuszy. Banki skupione na inwestycjach koncentrują się bardziej na
działalności handlowej, przy czym bazują na różnych źródłach finansowania i często
utrzymują własną sieć sprzedaży detalicznej.
2. Detaliczny model tworzenia wartości dodanej dla klientów (interesariuszy). Do
tej grupy należą banki komercyjne, oszczędnościowe i banki spółdzielcze, które
świadczą tradycyjne usługi bankowe na rzecz społeczeństwa. Spotykamy tutaj dwa
typy banków (dwie kolejne grupy działalności biznesowej): pierwsze koncentrujące
się na depozytach bankowych, drugie na kredytach detalicznych.
3. Model korporacyjny (hurtowy), w ramach którego banki świadczą usługi na rzecz
klientów instytucjonalnych, w tym dużych i średnich korporacji, deweloperów, firm
handlu międzynarodowego i innych dużych pomiotów.
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Rysunek 2. Główne typy bankowych modeli biznesowych w Europie

Źródło: Ayadi 2014.

Warto też zwrócić uwagę, że banki realizujące poszczególne modele charakteryzują
się odmienną wielkością kapitału. Do najsilniejszych instytucji należą banki inwestycyjne oraz detaliczne o zdywersyfikowanym profilu działalności (model trzeci). Najmniejsza wielkość kapitału jest charakterystyczna dla banków komercyjnych.

Wpływ COVID-19 na działalność banków
Pandemia COVID-19 spowodowała wiele zmian w otoczeniu zewnętrznym przedsiębiorstw bankowych oraz odniosła nagłe i nieoczekiwane skutki w gospodarce [Sułkowski 2020]. Negatywne zjawiska gospodarczo-społeczne wywarły również wpływ na funkcjonowanie banków, a nawet doprowadziły do zmiany ich modeli biznesowych. Te zmiany najbardziej widoczne są w obszarze zarządzania technologią oraz współpracy z klientem. Jedną z najistotniejszych zmian w otoczeniu banków jest silne obniżenie stóp procentowych, co doprowadziło do zmniejszenia przychodów odsetkowych, które najczęściej stanowiły jedno z ważniejszych źródeł przychodów banków [https://alebank.pl/
model-biznesowy…]. Szacuje się, że obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w 2020 roku spowodują zmniejszenie zysków banków nawet o 10% w stosunku
do roku 2019. Niewątpliwie, rok 2020 to rok rekordowo niskich stóp procentowych. Niestety kurczą się również możliwości redukcji kosztów pasywów (depozytów), gdyż ich
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oprocentowanie zbliża się do zera [https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-fin…]. Ma to odzwierciedlenie w wynikach finansowych przedsiębiorstw bankowych.
Banki działające w Polsce odnotowały spadek rentowności kapitału własnego o 4,3 p.p oraz
marży o 0,3 p.p. w stosunku do wyniku z końca 2019 r. Wzrosły o 2,1 p.p. koszty w stosunku
do przychodów oraz koszt ryzyka o 0,3 p.p. [https://fintek.pl/polskie-banki…].
Banki dokonały szeregu zmian w obszarze ryzyka, zaostrzając kryteria uzyskania kredytów i pożyczek, co znaczenie ograniczyło ich akcje kredytowe. Dla przykładu, jednymi z istotniejszych czynników kształtujących sytuację na rynku nieruchomości oraz kredytów mieszkaniowych, są: wzrost minimalnego wkładu własnego, wzrost marży kredytowej, zaostrzenie możliwości udzielenia kredytów dla osób prowadzących działalność
gospodarczą oraz osób pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne, ograniczenie
dostępu do kredytu dla osób pracujących w sektorach gospodarki najbardziej dotkniętych skutkami pandemii, jak turystyka, transport i gastronomia [AMRON-SARFiN 2020,
s. 6]. Duża liczba obecnych uczestników rynku kredytowego skorzystała z tzw. wakacji
kredytowych, oświadczając jednocześnie, że ich sytuacja ulegała pogorszeniu, co zostało odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej i zamknęło drogę do zaciągania kolejnych zobowiązań kredytowych w większości banków. Dane z BIK S.A. wskazują na silny
spadek popytu na kredyty dla gospodarstw domowych. Tylko w samym marcu i kwietniu 2020 r. wyraźnie zmniejszyła się średnia tygodniowa liczba zapytań o kredyty gotówkowe i ratalne, w stosunku do tych samych miesięcy rok wcześniej [https://media.bik.
pl/informacje-prasowe/511206…]. Znacząco spadło również zainteresowanie kredytami
hipotecznymi [https://media.bik.pl/informacje-prasowe/520904…]. Powyższe czynniki
mają bezpośrednie przełożenie na generowanie zysku i finansowanie działalności bankowej, czyli jeden z kluczowych elementów modeli biznesowych banków.
Jak można przeczytać w publikacji NPB „Raport o Inflacji” [NBP 2020], w czterech najbliższych kwartałach można spodziewać się ujemnego PKB. W tym okresie najważniejszym obszarem w funkcjonowaniu banków może być obszar zarządzania ryzkiem. W innym z opracowań NPB tj. „Raporcie o stabilności systemu finansowego” [NBP 2020] można przeczytać, że rośnie prawdopodobieństwo materializacji ryzyka kredytowego we
wszystkich kategoriach kredytu, co będzie miało przełożenie na poziom odpisów oraz wyniki finansowe banków. Ryzyko kredytowe to najistotniejsze ryzyko dla działalności banków w czasie pandemii koronawirusa. Ograniczenie podaży kredytów i ostrożne zachowania banków nie leżą w interesie całej gospodarki [https://www.nbp.pl/systemfinansowy/
rsf062020.pdf]. Rekomendacja R, dotycząca zarządzania ryzykiem kredytowym i określania oczekiwanych strat kredytowych, akcentuje znaczenie posiadania systemowych rozwiązań służących identyfikacji ryzyka kredytowego i zarządzania nim. W związku z pandemią COVID-19, KNF odłożyła obowiązek wdrożenia rekomendacji, nieznana jest jej nowa
data wejścia w życie [https://home.kpmg/content/dam/kpmg/pl/pdf/2020…].
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Koronawirus wprowadził wiele zmian w prowadzeniu przedsiębiorstw bankowych
oraz relacjach z klientem, przez pryzmat których banki często były oceniane. Nastąpiła
zmiana modelu kontaktu banków z klientem. Udostępniane są również nowe możliwości skorzystania z produktów bankowych. W krótkim czasie i w bardzo szybkim tempie
rozwinęły się możliwości współpracy z bankiem w formie online. Banki umożliwiają założenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego czy zaciągnięcie pożyczki nie tylko przez panel transakcyjny czy telefon. Możliwe jest to również za pomocą videoczatu, selfie czy innych nowoczesnych form kontaktu i weryfikacji tożsamości oraz potwierdzenia autentyczności dokumentów. W II kwartale 2020 roku odnotowano wzrosty korzystania z bankowości elektronicznej czy mobilnej, zarówno przez klientów indywidualnych, jak i biznesowych. W II kw. 2020 roku liczba klientów indywidualnych mających
dostęp do bankowości elektronicznej wzrosła do 37,59 mln – z 37,34 mln w I kw. 2020.
Widoczny jest również wzrost użytkowników, którzy minimum raz w miesiącu logują
się do e-bankowości. Największy wzrost odnotowano w obszarze bankowości mobilnej,
wzrost aktywnych użytkowników o 4,49% – w porównaniu do I kw. 2020 roku. Zwiększyła się również liczba klientów z sektora MŚP, którzy każdego miesiąca korzystają z bankowości elektronicznej, na koniec drugiego kwartału bieżącego roku było to 1,92 mln firm,
co stanowi wzrost o 3,36% w stosunku wcześniejszego kwartału [ZBP, Raport NetB@nk
2020]. Na podstawie tych danych widać, jak pod wpływem zagrożenia epidemią SARS-CoV-2 zmieniają się zachowania i nawyki klientów bankowych. A przede wszystkim,
jak klienci otwierają się na współczesne formy bankowości i kontaktu z dostawcą usług
bankowych.
Na znaczeniu zyskują również rozwiązania i aplikacje do zarządzania finansami osobistymi czy budżetem domowym. Stąd w okresie pandemii popularnością cieszą się
aplikacje PFM (Personal Finance Management). Aplikacje tego typu oceniane są na podstawie analizy ich aktywacji oraz dostępności dla klienta, przyjaznego interfejsu, grafiki
czy możliwości instalacji na urządzeniach mobilnych. Do najbardziej popularnych aplikacji należą: Mint, Quicken, Robinhood, Spendee, Monefy czy Personal Capital. Polski rynek bankowych aplikacji wspomagających zarządzanie finansami również odnosi sukcesy. Wspomnieć należy tutaj chociażby o nagrodach dla IKO PKO Banku Polskiego S.A. czy
PeoPay Banku Pekao S.A. [https://prnews.pl/znaczenie-aplikacji-pfm….].
Banki działające w Polsce już od dłuższego czasu przygotowywały swoich klientów
(głównie detalicznych) do cyfrowej transformacji. W ostatnim czasie przyczyniła się do
tego również unijna dyrektywa PSD2, a pandemia COVID-19 tylko przyśpieszyła te procesy. 41% banków zwiększyło limity płatności zbliżeniowych, a 18% banków umożliwiło
takie płatności swoim klientom, 34% dokonało digitalizacji swoich procesów, 23% banków rozwinęło lub wprowadziło nowe metody identyfikacji i weryfikacji klientów. Dalsza
transformacja cyfrowa i satysfakcja klientów będą uzależnione od doświadczeń użyt29
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kowników. Przystępność, łatwość obsługi i rzeczywista użyteczność udostępnionych
funkcjonalności będą miały największe znaczenie dla osób korzystających z usług bankowych [https://fintek.pl/polskie-banki…]. Rozwój gospodarki cyfrowej i coraz większy
udział płatności bezgotówkowych wśród realizowanych transakcji będą poddawały pod
dyskusję istnienie sieci oddziałów stacjonarnych oraz ich rolę w modelu biznesowym
banku. Kluczowe będzie również pozostanie głównym dostawcą usług finansowych dla
klientów, w dobie coraz to większej liczby podmiotów świadczących takie usługi oraz
nowych technologii w obszarze finansów (fintechów). Banki będą musiały wypracować
rozwiązanie, które z jednej strony pozwoli obniżyć koszty działania, a z drugiej strony
możliwości budowania zdolności do wspierania wzrostu (tzw. smart cutting). Największych szans na realizację tych zadań upatruje się w wykorzystaniu technologii, głównie
automatyki i sztucznej inteligencji [https://fintek.pl/bankowosc-w-nowej…/].

Podsumowanie
W literaturze przedmiotu widoczna jest rosnąca liczba publikacji i badań poświęconych
modelom biznesu. Duża część z nich dotyczy również przedsiębiorstw bankowych, gdzie
dokonuje się próby zdefiniowania modelu biznesowego banków. Pojęcie to coraz bardziej zyskuje na znaczeniu w nauce i praktyce. A jednym z kluczowych jego obszarów jest
zarządzanie relacjami z klientem. Obecnie przedsiębiorstwa bankowe muszą dokonywać
opisu swoich modeli biznesowych w ramach sprawozdań finansowych i raportów rynkowych. Dlatego istotne jest dokładne zrozumienie i określenie głównych składowych
współczesnych modeli biznesowych przedsiębiorstw bankowych.
Rok 2020 oraz przyświecająca mu pandemia COVID-19 wpłynęła na zmiany w gospodarce, funkcjonowaniu przedsiębiorstw, całych społeczeństw oraz konsumentów. To
z kolei przełożyło się na zmiany w modelach biznesowych banków oraz próby ich dostosowania do zmieniającego się i niepewnego otoczenia. Banki oraz przedsiębiorstwa
w innych sektorach gospodarki nie były przygotowane na tego typu sytuację kryzysową. W związku z powyższym, w krótkim czasie i w szybkim tempie musiały dostosować
swoją działalność do wymogów środowiska, w którym się znalazły. Polityka i strategia
banków musiały ulec zmianie i zostały podporządkowane pandemii koronawirusa.
Banki dokonały rewizji swoich modeli biznesowych oraz przewartościowania ich
składników. Na podstawie przeprowadzonych analiz, raportów branżowych, badań literaturowych oraz własnych obserwacji autora, można założyć, że kluczowymi czynnikami
określającymi funkcjonowanie banków w dobie pandemii SAR-CoV-2, ale także w przyszłości, będą: technologia i innowacje wdrażane w bankowości, ryzyko prowadzenia
działalności bankowej (w tym szczególnie ryzyko kredytowe) oraz doświadczenia użytkowników bankowości elektronicznej i mobilnej. Odpowiednie zarządzanie powyższy30
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mi czynnikami i uwzględnienie potrzeb konsumentów może przełożyć się na przewagę konkurencyjną. Trwające od początku XXI wieku transformacja cyfrowa oraz wpływ
technologii na sektor bankowy, obecnie nabrały większego tempa. Przybywa nowych
rozwiązań technologicznych skierowanych do klienta, większość procesów w bankach
jest zautomatyzowana, a transakcje bankowe w dużej mierze realizowane są samodzielnie przez klienta. Bycie liderem technologicznym może okazać się głównym czynnikiem
konkurowania w sektorze bankowym w najbliższych latach. Tempo wdrażanych zmian,
rosnąca liczba użytkowników bankowości elektronicznej oraz mobilnej będą skutkować
oceną doświadczeń i jakości obsługi w kanałach zdalnych. Z kolei, globalna sytuacja ekonomiczno-gospodarcza, zmiany w polityce pieniężnej oraz możliwe dla banków skutki
pandemii COVID-19 powinny przełożyć się na opracowanie nowych modeli oceny ryzyka. Niewątpliwie te trzy czynniki mogą okazać się jednymi z istotniejszych w aspekcie
tworzenia możliwych scenariuszy budowania i rozwoju współczesnych modeli biznesowych przedsiębiorstw bankowych. Pandemia COVID-19 ma duży wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw bankowych oraz zarządzanie nimi. Wprowadzane ograniczenia
dają również szanse na rozwój w obszarze technologicznym, zarządzania procesowego
czy zarządzania relacjami z klientami.
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COVID-19 a polski rynek kapitałowy – czy wyniki
finansowe spółek uzasadniają zmiany cen akcji
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie?
COVID-19 and the Polish Capital Market – Do the Financial
Results of Companies Justify Changes in Stock Prices
on the Warsaw Stock Exchange?

Abstract: The aim of this paper is to present the results of preliminary research on the scale
of price changes that took place on the Polish stock market in relation to other global markets during the COVID-19 pandemic and to compare these changes with changes in the financial results of Polish companies listed on the stock market. The research was conducted
on a sample of companies included in the WIG20 index. Results indicate that stock prices on
the Polish market reacted to the pandemic more strongly than most studied markets. The
scale of the decline seems, however, to a large extent justified by the financial results of the
WIG20 companies. Although some of them clearly improved their financial results during
the pandemic, in most cases, both the sales revenues and net profits declined.
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Wprowadzenie
Rozprzestrzenianie się w skali globalnej pandemii COVID-19 epidemicznych zachorowań układu oddechowego COVID-19, wywołanych przez wirusa SARS-CoV-2 na całym
świecie, spowodowało poważne turbulencje w wielu obszarach życia, w tym w gospodarce. Pierwszy raportowany przypadek COVID-19 zarejestrowano w mieście Wuhan
w centralnych Chinach 31 grudnia 2019 roku [Singh i in. 2020]. Na początku roku 2020
nie spowodowało to jednak znaczącej negatywnej reakcji w gospodarce i na rynkach finansowych w skali globalnej. Przykładowo indeks S&P500 osiągnął swój maksymalny
historyczny poziom (3386,15) na zamknięciu sesji w dniu 19 lutego 2020 roku [Zhang
i in. 2020]. Dopiero gwałtowny wzrost zachorowań i przypadków śmiertelnych z powodu COVID-19 poza Chinami spowodował, że 11 marca 2020 roku Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO) ogłosiła oficjalnie, iż mamy do czynienia z wybuchem światowej pandemii [Cucinotta i Vanelli 2020]. 27 marca liczba przypadków zachorowań przekroczyła
w skali globalnej 500 tys. i nieprzerwanie wzrastała. Już wówczas objęło to 170 krajów,
z USA przewodzącymi w liczbie stwierdzonych zakażeń [Zhang i in. 2020].
Wybuch pandemii wywarł wieloraki wpływ na życie gospodarcze. W krótkim okresie szereg państw wprowadziło surowe zasady o charakterze mniej lub bardziej sprecyzowanej kwarantanny, co zahamowało ich ekonomiczną aktywność. Szczególnie widoczne było to w przypadku niektórych branż, takich jak np. branża turystyczna, czy
też lotnicza. Na zaistniałą sytuację rynki finansowe odpowiedziały w sposób gwałtowny [Sułkowski 2020]. W marcu 2020 na amerykańskim rynku akcji doszło do czterokrotnego uruchomienia mechanizmu automatycznego wyłącznika, który poprzednio, od
czasu wprowadzenia tego rozwiązania w roku 1987, został aktywowany tylko jeden raz
w roku 1997 [Zhang i in. 2020]. Zatrzymania obrotu akcjami miały miejsce również na innych rynkach, jak np. dwukrotnie na dwóch ogólnokrajowych giełdach w Indiach: National Stock Exchange of India oraz Bombay Stock Exchange w okresie 13 marca–23 marca
[Singh i in. 2020]. Razem z zawirowaniami na rynku amerykańskim gwałtownemu spadkowi uległy ceny na rynkach akcji w Europie i Azji. Główny indeks rynku brytyjskiego
w dniu 12 marca 2020 zanotował ok. 10% spadek, co było najsilniejszym spadkiem od
roku 1987. Z kolei indeks giełdy tokijskiej spadł o ok. 20% w stosunku do najwyższego
poziomu z grudnia 2019 roku [Zhang i in. 2000].
Na zaistniałą sytuację bardzo szybko zareagowały banki centralne. Na przykład już
15 marca Bank Rezerwy Federalnej (FED) wprowadził zerową stopę procentową oraz
ogłosił program ilościowego luzowania o wartości przynajmniej 700 mld USA, który to
limit w osiem dni później zniesiono, nie precyzując bliżej ograniczeń w tym zakresie
[Zhang i in. 2020]. Stopy procentowe obniżono też w Polsce. I chociaż już wkrótce po
osiągnięciu marcowych wartości minimalnych ceny akcji zaczęły stopniowo wzrastać,
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ciągle towarzyszy temu wielka niepewność związana z możliwym rozwojem sytuacji.
Wyraża się to m.in. wzrostem odchylenia standardowego dziennej stopy zwrotu z akcji,
będącego jedną podstawowych miar ryzyka tych instrumentów. Przykładowo w odniesieniu do amerykańskiego indeksu akcji S&P500 odchylenie dziennej stopy zwrotu wzrosło z poziomu 0,0069 w lutym 2020 do poziomu 0,0268 w marcu tego roku, czyli prawie
czterokrotnie [Zhang i in. 2020].
Według niektórych badaczy wzrost zmienności cen na rynku akcji w okresie obecnych zawirowań jest wyższy, aniżeli miało to miejsce w okresach poprzednich dużych
kryzysów z lat 1930, 1987, czy też 2008 [np. Thakur 2020]. Stwarza to oczywiste motywy
do wielorakich badań naukowych, aczkolwiek ze względu na ciągle krótki okres od momentu wybuchu pandemii, trudno oczekiwać, aby badania te były już w stanie prowadzić do wniosków finalnych, uniwersalnych zarówno w okrasach długim, jak i krótkim.
Tym niemniej w literaturze przedmiotu opublikowano już szereg prac poświęconych
temu zagadnieniu, jednak w niewielkim stopniu dotyczą one warunków polskich. Prezentowany artykuł ma za zadanie częściowe zapełnienie tej luki. Jego celem jest przedstawienie wyników wstępnych badań na temat skali zmian cen, które w okresie pandemii zaszły na polskim rynku akcji w relacji do innych światowych rynków oraz porównanie tych zmian ze zmianami w wynikach finansowych polskich spółek, których akcje
notowane są na rynku giełdowym. Badania przeprowadzone zostały na próbie spółek
wchodzących w skład indeksu WIG20.

Przegląd literatury
Badania na temat wpływu pandemii COVID-19 na rynek akcji z istoty rzeczy mają krótką historię, chociaż samo zagadnienie badania wpływu epidemii, spowodowanych wirusami czy chorobami o innej naturze, na rynki finansowe nie jest nowe. W XX wieku uwagę badaczy rynków kapitałowych przyciągały w tym zakresie takie zjawiska, jak np. wirus
SARS, gorączka denga, Enterowirus 71, H1N1 czy szereg zakaźnych chorób zwierząt [zob.
np. Loh 2006; Chen i in. 2007; Chen i in. 2018; Pendel, Cho 2013; Wang, Kutan 2013; Wang
i in. 2013]. W roku 2020, począwszy od pojawienia się informacji o wirusie SARS-CoV-2,
uwaga w tym zakresie została skoncentrowana na kwestii COVID-19. Najliczniejsza grupa
prac z tego obszaru dotyczy kwestii relatywnie najłatwiejszej do zaobserwowania, którą jest skala zmian cen akcji. Yan i inni [2020] analizowali wpływ COVID-19 na rynek akcji w różnych sektorach gospodarki, takich jak: wysokie technologie, branże związane
z podróżami, złoto oraz rozrywka. Ich badanie miało charakter analityczny i doprowadziło do wniosku, że pandemia wywarła w krótkim okresie niekorzystny efekt na rynek akcji
w tych sektorach, jednak według wymienionych badaczy w długim okresie należy oczekiwać korekty i wzrostu cen akcji spółek działających w analizowanych obszarach go37
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spodarki. W innej pracy Liu i inni [2020] badali wpływ wybuchu pandemii na rynki akcji
w 21 krajach, dochodząc do wniosku, że pandemia miała wpływ na rynek akcji w każdym
z tych państw, powodując spadek cen. Z kolei Sansa [2020], na podstawie badania wykorzystującego dane krótkookresowe z marca 2020 roku, doszedł do wniosku, że można się doszukać istotnego statystycznie efektu wpływu wybuchu pandemii na chiński rynek akcji na giełdzie w Szanghaju oraz na rynek amerykański (mierzony zmianami indeksu Dow Jones).
Singh i in. [2020] zbadali wpływ COVID-19 na rynki akcji w 20 krajach grupy G-20,
stwierdzając, że po pierwszym gwałtownym załamaniu, widocznym zarówno na rynkach państw wysoko rozwiniętych, jak i wschodzących, we wszystkich tych krajach następowało systematyczne odbicie wyrażane systematycznym wzrostem cen akcji. Z kolei Al-Awadhi i in. [2020] badali wpływ COVID-19 na chiński rynek akcji i stwierdzili, że zarówno dzienny wzrost liczby zakażeń, jak i odnotowane przypadki śmierci miały istotny
statystycznie wpływ na ceny akcji na tym rynku. Baker i inni [2020] w swych badaniach
doszli do wniosku, że to reakcja rządu, polegająca na ograniczeniu działalności komercyjnej oraz społeczna reakcja, wyrażająca się m.in. „dystansowaniem się” od innych, wywarły znaczący wpływ na gospodarkę zorientowaną na usługi, co spowodowało przede
wszystkim spadki na rynkach akcji w sektorze usług. Z kolei Ramelli oraz Wagner [2020]
stwierdzili, że rynek bardzo szybko zorientował się co do możliwych skutków gospodarczych wybuchu pandemii, reagując na nie zmianami cen. Baret i inni [2020] odnieśli się
do wpływu pandemii na szereg rynków, stwierdzając, że pandemia w istotnym stopniu wpłynęła na rynki zarówno towarowe, jak i finansowe, powodując spadki cen m.in.
na rynkach ropy, akcji i obligacji, w skali globalnej pociągając za sobą bilionowe straty
(w USD) dla inwestorów na bez mała wszystkich rynkach.
Zmiany dotknęły nie tylko rynków finansowych, ale i realną sferę gospodarki. Jim
[2020] stwierdził, iż na skutek wybuchu pandemii szereg spółek w istotnym stopniu pogorszyło swoje wyniki finansowe, przede wszystkim na skutek spadku przychodów ze
sprzedaży, wzrostu kosztów operacyjnych oraz problemów z przepływami pieniężnymi.
Część badaczy, jak np. Larry [2020], nawiązując niejako do kwestii kraju, w którym pandemia wybuchła, podkreśla, że ze względu na wielką skalę produkcji na eksport dokonywanej w Chinach, kraje polegające na dostawach tych produktów muszą popaść w poważne gospodarcze kłopoty, podobnie zresztą jak podmioty polegające na eksporcie do
Chin, który również będzie gwałtownie się kurczył. Interesujące w tym kontekście jest to,
że według niektórych autorów w tych trudnych dla gospodarki czasach rynek finansowy w Chinach pozostaje względnie silny i stabilny, niejako niezależnie od postępującej
pandemii [Xinhuan 2020].
Wymienione prace odnosiły się do wpływu COVID-19 przede wszystkim na rynek akcji, jednak ze względu na krótki okres od czasu wybuchu pandemii oraz związane z tym
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krótkie szeregi czasowe danych, miały często charakter analityczny bądź wręcz publicystyczny lub też wykorzystywały niezbyt zaawansowane metody ilościowe. Pojawiają się już jednak prace prezentujące badania o nieco bardziej zaawansowanej metodyce, zwłaszcza dotyczące kwestii ryzyka, chociaż nie tylko tego zagadnienia. Przykładowo
w pracy Thakura [2020] zastosowano model VAR dla znalezienia relacji pomiędzy liczbą
zakażeń a zmianami cen akcji na rynku amerykańskim. Z kolei Zhang i in. [2020] zbadali
wpływ COVID-19 na ryzyko systemowe rynków akcji w skali globalnej oraz ryzyko specyficzne dla poszczególnych rynków, stwierdzając, że wybuch pandemii na wszystkich badanych rynkach wywarł wpływ na wzrost ryzyka finansowego spowodowany wzrostem
niepewności co do rozwoju sytuacji. Badacze Ci zwrócili również uwagę, ze niekiedy niekonwencjonalna reakcja w zakresie polityki pieniężnej, jak np. zastosowana w USA polityka luzowania ilościowego bez określonego limitu, pogłębia stan niepewności i może
stworzyć problemy w długim okresie. Abdulescu [2020] zbadał wpływ liczby zakażeń
oraz przypadków śmiertelnych z powodu COVID-19 i stwierdził, że miały one wpływ na
indeks zmienności rynku (VIX) zarówno w Chinach, jak i poza tym krajem. Z kolei Abmar
i Val [2020] skoncentrowali uwagę na zagadnieniu krótkookresowej predykcji liczby zarażeń COVID-19 w Hiszpanii oraz zmian indeksu akcji Giełdy Papierów Wartościowych
w Madrycie IBEX 35, stosując metodę ARIMA oraz SutteARIMA. Doszli oni do wniosku, że
metoda SutteARIMA jest lepsza od metody ARIMA w sporządzaniu predykcji dotyczącej
zarówno zarażeń COVID-19, jak i zmian cen na rynku akcji.
W bardzo początkowej fazie znajdują się natomiast badania nad wymienionym problemem w warunkach polskich [zob. np. Męcina i Potocki 2020] i do tego aspektu pandemii COVID-19 odnosi się prezentowany artykuł.

Metodyka badania
Celem badania opisanego w pracy jest wstępnie rozpoznanie, w jakim stopniu polski
rynek akcji reaguje na pandemię COVID-19 w relacji do innych rynków akcyjnych oraz
zbadanie, czy reakcja ta jest adekwatna do fundamentalnych zmian w wynikach działania spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
(GPW). Punktem wyjścia jest w tym przypadku koncepcja rynku efektywnego sformułowana przez Famę [1970], zgodnie z którą w cenach akcji na rynku efektywnym uwzględniane są wszystkie dostępne informacje dotyczące spółek, w tym zarówno dane dotyczące całej gospodarki, jak również branży czy wreszcie poszczególnej spółki, której akcja podlega obserwacji. Hipoteza ta może być uszczegółowiana dalej poprzez hipotezy o efektywności słabej, półsilnej oraz silnej, co nie zmienia faktu, że przeważa opinia,
iż na rynku efektywnym ceny akcji powinny być powiązane z wynikami fundamentalnymi spółek. Opisane w artykule badanie przeprowadzone zostało na danych dotyczących
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polskiego indeksu WIG20 i spółek wchodzących w jego skład oraz indeksów akcji z innych rynków. Objęło ono dwa zasadnicze zagadnienia. Pierwszym z nich jest porównanie
skali zmian indeksu WIG20 ze zmianami, którym podlegały indeksy akcji w innych krajach
po wybuchu pandemii. Drugim zaś jest porównanie skali zmian wartości indeksu WIG20
oraz cen wchodzących w jego skład akcji ze zmianami, którym podlegały podstawowe
wyniki finansowe spółek uwzględnianych w tym indeksie. Badanie zostało więc podzielone na dwie części. W pierwszej zbadano reakcję światowych rynków na pandemię wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Analizie w szczególności poddano
indeksy giełdowe: amerykański – S&P 500, brytyjski – FTSE250, niemiecki – DAX, chiński – SSE Composite, węgierski – BUX oraz polski – WIG20. Druga część badania dotyczyła
reakcji polskich spółek giełdowych wchodzących w skład indeksu WIG20. W szczególności porównano zmiany w wartości przychodów ze sprzedaży oraz zysków netto ze zmianami stóp zwrotu z akcji tych spółek w okresach I kwartał 2019–I kwartał 2020 roku oraz
II kwartał 2019–II kwartał 2020.
Wykorzystane w badaniu dane finansowe zostały pozyskane z serwisu www.stooq.
pl (notowania spółek i indeksów) oraz bazy Notoria Serwis za pośrednictwem strony
www.bankier.pl (dane finansowe spółek). Natomiast dane epidemiologiczne pochodzą
z serwisu www.ourworldindata.org. Okres badawczy dla badania dotyczącego indeksów giełdowych to: 30.09.2019–30.09.2020, zaś dla notowań akcji spółek wchodzących
w skład indeksu: koniec I kwartału 2019–koniec III kwartału 2020 roku. Z kolei w odniesieniu do danych fundamentalnych uwzględniono dane za okres: I kwartał 2019–II kwartał 2020 (w momencie przeprowadzenia badania spółki giełdowe nie przedstawiły jeszcze raportów okresowych za III kwartał 2020 roku).

Wyniki badania
Zmiany indeksu WIG 20 w porównaniu z indeksami innych rynków giełdowych
W tabeli 1 przedstawiono dane dotyczące skali zmian badanych indeksów giełd akcji,
porównując wartość indeksu na dzień 30.09.2020 z wartościami z końca roku 2019 oraz
z dnia, w którym poszczególne indeksy uzyskały najniższe wartości w czasie pandemii.
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Tabela 1. Procentowe zmiany wartości indeksów giełdowych na dzień 30.09.2020
akcji w porównaniu z końcem roku 2019 oraz z minimalną wartością indeksów
w czasie pandemii*
Indeks

Wartość na dzień 30.09.2020
w stosunku do 31.12.2019 r (%)

Wartość na dzień 30.09.2020
w stosunku do minimum z okresu
pandemii (%)

S&P500

4,09

50,31

FTSE

-20,87

34,96

DAX

-3,69

51,16

SSE

5,51

20,97

BUX

-26,96

14,23

WIG20

-20,34

31,17

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stooq.pl.
* Stopa zwrotu liczona jako:

. Dla wartości ukazanych w tabeli pt to war-

tość indeksu w dniu 30 września 2020 r. a pt-1 to wartość indeksu w dniu 31 grudnia 2019 r. (lub 30 grudnia 2019 r., jeśli na danej giełdzie nie było dnia sesyjnego w ostatnim dniu roku), względnie w dniu okresu pandemii, w którym poziom indeksu osiągnął wartość minimalną.

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli, sytuacja na rynkach akcji na dzień
30.09.2020 znacząco się różniła w zależności od analizowanego rynku. Jeśli za punkt
wyjścia uznać koniec roku 2019, okaże się, że w przypadku rynku amerykańskiego oraz
chińskiego zanotowano już wzrost wartości indeksu, natomiast w przypadku rynku niemieckiego niewielki spadek. Z kolei w odniesieniu do rynku brytyjskiego, węgierskiego
oraz polskiego, ciągle sytuacja akcjonariuszy była znacząco gorsza, aniżeli miało to miejsce na koniec roku 2019, gdyż wartości badanych indeksów w tych krajach spadły o ponad 20%. Warto przy tym zauważyć, że rynek niemiecki oraz amerykański, zanotowały najwyższy wzrost w stosunku do minimum z okresu pandemii, natomiast rynek chiński znacznie słabszy wzrost. Sugeruje to, biorąc pod uwagę iż ten ostatni rynek nie zanotował spadku w stosunku do początku roku, że generalnie charakteryzował on się najwyższą stabilnością. W tabeli 2 przedstawiono zmiany indeksów, porównując ich wartości maksymalne sprzed pandemii (okresie liczonym od 01.10.2019 r.) z minimalnymi wartościami z okresu pandemii, dla ukazania dodatkowego aspektu skali spadków na poszczególnych rynkach.
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Tabela 2. Zmiany w wartościach indeksów pomiędzy wartością minimalną z okresu
pandemii i maksymalną z okresu sprzed pandemii

Indeks

Data

Maksymalna
wartość
indeksu
w okresie
przed
pandemią

S&P

19.02.2020

3386,15

23.03.2020

2237,4

-33,92

FTSE

02.01.2020

22108,29

19.03.2020

12829,7

-41,97

DAX

19.02.2020

13789,00

18.03.2020

8441,71

-38,78

SSE

13.01.2020

3115,57

23.03.2020

2660,167

-14,55

BUX

05.11.2019

46230,22

12.03.2020

29464,28

-36,27

WIG20

02.01.2020

2272,45

18.03.2020

1305,73

-42,54

Data

Minimalna
wartość
indeksu
z okresu
pandemii

Wartość
minimalna
w stosunku
do maksymalnej (%)

Źródło: obliczenia własne na podstawie www.stooq.pl.

Jak wynika z zamieszczonego zestawienia, w przypadku wszystkich badanych indeksów minimalną wartość osiągnięto w marcu 2020 roku. Najsłabszy spadek w okresie pandemii zanotował rynek chiński, podczas kiedy różnice pomiędzy innymi rynkami
nie są bardzo duże, mieszcząc się w granicach 10 punktów procentowych. Tym niemniej
najwyższy spadek w tym przypadku zanotował rynek polski. Jak wynika z danych zaprezentowanych w tabeli 1 oraz tabeli 2, kryzys na rynkach akcji przebiegał w sposób zróżnicowany i warto byłoby przeprowadzić badanie na temat czynników wpływających na
to zróżnicowanie. W niniejszym artykule zagadnienie to nie będzie jednak przedmiotem dalszej eksploracji. Na rysunkach 1–5 przedstawiono natomiast wykresy prezentujące zmiany badanych indeksów wraz z liczbą zakażeń stwierdzonych w poszczególnych
krajach.
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Rysunek 1. Dzienne zachorowania w USA a indeks S&P500

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 2. Dzienne zachorowania w Wielkiej Brytanii a indeks FTSE250

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 3. Dzienne zachorowania w Niemczech a indeks DAX

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 4. Dzienne zachorowania w Chinach a indeks SSE Composite

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 5. Dzienne zachorowania na Węgrzech a indeks BUX

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 6. Dzienne zachorowania w Polsce a indeks WIG20

Źródło: opracowanie własne.
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Jak widać na rysunkach, relacje pomiędzy wartościami indeksów a liczbą dziennych
zachorowań przedstawiały się w zróżnicowany sposób. Dokładniejsze badanie wykazało,
iż trudno w tym zakresie doszukać się jednolitej zależności, jako iż współczynniki korelacji pomiędzy badanym zmiennymi były dodatnie w przypadku rynków polskiego (+0,45)
i amerykańskiego (+0,32), zaś dla rynków chińskiego (-0,15), brytyjskiego (-0,50), niemieckiego (-0,54) oraz węgierskiego (-0,31) – ujemne. Jak już to jednak wspomniano, zagadnienie dotyczące przyczyn stwierdzonych rozbieżności w ukazanych relacjach wymaga jednak pogłębionych badań i nie będzie podlegać szczegółowej analizie w tym artykule.
Zmiany cen akcji a zmiany wyników finansowych spółek
W drugiej części badania przedmiotem zainteresowania były spółki wchodzące w skład
indeksu WIG20. W tym przypadku analizie podlegały ich wyniki finansowe, w szczególności zaś przychody netto ze sprzedaży (dla banków przychody z tytułu odsetek i prowizji) i zysk (strata) netto w ujęciu kwartalnym oraz stopy zwrotu z akcji na GPW również
w ujęciu kwartalnym. Wyniki badania przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Zmiany przychodów ze sprzedaży i zysków netto oraz stopy zwrotu z akcji
spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 za roczne okresy wyznaczane końcem
kwartałów lat 2020 i 2019
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Sprzedaż
IQ2020/
IQ2019

Sprzedaż
IIQ2020/
IIQ2019

Zysk
netto
IQ2020/
IQ2019

Zysk netto
IIQ2020/
IIQ2019

Stopa zwrotu z akcjiIQ2020/
IQ2019

Stopa
zwrotu z akcji
IIQ2020/
IIQ2019

Stopa zwrotu z akcji
IIIQ2020/
IIIQ2019

1

2*

3*

4**

5**

6***

7***

8***

ALIOR

0,96

0,87

0,71

–

-78,44%

-67,58%

-65,43%

CCC

0,93

0,82

–

–

-86,02%

-64,47%

-65,87%

CD
PROJECT

2,39

1,27

5,19

1,62

45,24%

83,42%

71,90%

CYF.
POLSAT

1,02

0,98

0,62

1,09

-4,36%

-11,63%

2,27%

DINO

1,42

1,27

1,55

1,40

53,25%

45,10%

57,92%

JSW

0,79

0,67

–

–

-78,46%

-58,15%

17,77%

KGHM

0,97

0,98

1,25

0,02

-44,09%

-12,17%

47,50%

LOTOS

0,90

0,55

–

–

-36,66%

-21,34%

-23,60%
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Sprzedaż
IQ2020/
IQ2019

Sprzedaż
IIQ2020/
IIQ2019

Zysk
netto
IQ2020/
IQ2019

Zysk netto
IIQ2020/
IIQ2019

Stopa zwrotu z akcjiIQ2020/
IQ2019

Stopa
zwrotu z akcji
IIQ2020/
IIQ2019

Stopa zwrotu z akcji
IIIQ2020/
IIIQ2019

1

2*

3*

4**

5**

6***

7***

8***

LPP

b.d.

0,64

b.d.

–

-35,59%

-26,62%

-60,05%

MBANK

1,13

0,997

0,56

0,23

-47,84%

-46,51%

-52,13%

ORANGE

1,01

1,03

–

1,00

15,69%

-6,81%

23,80%

PEKAO

1,07

0,93

0,77

0,62

-45,67%

-48,74%

-50,86%

PGE

1,32

1,17

0,74

–

-61,70%

-28,32%

-19,67%

PGNIG

0,96

0,88

0,71

22,16

-43,89%

-12,67%

9,19%

PKN
ORLEN

0,87

0,58

–

2,48

-40,81%

-27,79%

-52,78%

PKOBP

1,08

0,95

0,58

0,66

-39,43%

-44,71%

-46,06%

PLAY

1,03

0,998

0,97

0,94

72,09%

178,73%

202,54%

PZU

0,80

1,02

0,16

0,25

-16,85%

-28,78%

-33,68%

SANTANDER

1,00

0,85

0,50

0,51

-43,03%

-45,45%

-56,16%

TAURON

1,03

1,09

0,30

–

-44,76%

38,25%

41,95%

Maks

2,39

1,27

5,19

22,16

72,09%

178,73%

202,54%

Min

0,79

0,55

0,16

0,02

-86,02%

-67,58%

-65,87%

Mediana

1,01

0,99

0,71

0,94****

-41,92%

-27,20%

-21,64%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Notoria Serwis oraz www.stooq.pl.
*w kolumnie przedstawiono stosunki wartości przychodów ze sprzedaży w różnych okresach. Na przykład
IQ2020/IQ2019 oznacza zmianę przychodów z pierwszego kwartału 2020 roku w stosunku do pierwszego
kwartału 2020, liczoną jako:

Zatem gdy wartość ta wynosi 1, oznacza to, że przychody

były na tym samym poziomie (nie zmieniły się), gdy stosunek jest mniejszy od 1, to przychody w pierwszym
kwartale 2020 roku były niższe niż w pierwszym kwartale 2019 roku, natomiast gdy stosunek wynosi powyżej 1, to przychody w pierwszym kwartale 2020 były wyższe niż w pierwszym kwartale 2019 roku.
** W kolumnie analogicznie do przychodów ze sprzedaży wyliczono wartości dla zysku netto porównywanego na koniec kwartału w roku 2020 oraz 2019. W przypadku jednak, kiedy w którymś z okresów zysk
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netto uzyskiwał wartość ujemną, znakiem + (plus) oznaczono wzrost w roku 2020 w stosunku do 2019,
znakiem – (minus) spadek, nie wyznaczając wartości liczbowej analizowanej relacji.
***W kolumnie przedstawiono kwartalne stopy zwrotu, liczone jako r= (
.-1)*100%. Dla przykładu IIQ2020/IIQ2019 liczony jest, jako: (

,-1)*100%.

Oznacza to, że jeśli wartość ta jest większa od 0, to spółka na koniec drugiego kwartału 2020 roku była
wyżej wyceniana niż na koniec kwartału drugiego roku poprzedniego, a jeśli poniżej 0, to spółka na koniec drugiego kwartału 2020 roku była wyceniana niżej niż na koniec kwartału drugiego roku poprzedniego. Tak wyznaczona stopa zwrotu nie uwzględnia dywidend i może być traktowana jako wskaźnik
zmian cen akcji.
**** Mediana nie uwzględnia spółek, które wykazały ujemny zysk netto w jakimkolwiek kwartale.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 3, w pierwszych dwóch kwartałach
2020 roku zmiany w wynikach finansowych spółek ulegały znaczącym zmianom w stosunku do analogicznych okresów roku 2019, przy czym pogorszenie zaznaczyło się wyraźniej w przypadku zysku netto, aniżeli sprzedaży. W pierwszym kwartale roku 2020
aż 11 spółek, spośród 20 podmiotów uwzględnianych w indeksie WIG20, zanotowało wzrost przychodów ze sprzedaży, natomiast w okresie tym zysk netto wzrósł tylko
w przypadku 3 spółek, w pozostałych 17 ulegając obniżeniu w relacji do pierwszego
kwartału 2019 roku. Ceny akcji w tym czasie wzrosły w przypadku 4 spółek, spadając
w pozostałych 16 przypadkach, co może wskazywać, że zmiany tych cen silniej powiązane były z zyskiem netto, aniżeli ze sprzedażą. W drugim kwartale 2020 roku zarówno
przychody ze sprzedaży, jak i zyski wzrosły w 6 spółkach, co oznaczało relatywne pogorszenie w przypadku przychodów ze sprzedaży, a poprawę w odniesieniu do zysków.
Dla większości podmiotów zanotowano jednak w porównaniu z drugim kwartałem 2019
roku spadek zarówno sprzedaży, jak i zysków. Jeśli zaś chodzi o zmiany cen akcji, wzrost,
podobnie jak w I kwartale, zanotowano w 4 przypadkach, spadek zaś w 16. Analizując
łącznie obydwa początkowe kwartały 2020 roku, można wyciągnąć z tego wniosek, że
ceny akcji zareagowały na wiadomości dotyczące wybuchu i rozwoju pandemii w sposób bardziej zbliżony do zmian zysku netto, aniżeli zmian sprzedaży, co wydaje się zgodne z przewidywaniami. Indeks WIG20 w okresie od 31 marca 2019 roku do 31 marca 2020
roku spadł z wartości 2312,09 do poziomu 1512,84, a więc o 34,57%, zaś w okresie od 30
czerwca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku z poziomu 2327,67 do poziomu 1758,82, czyli o 24,44%. Większym spadkom WIG20 w pierwszym kwartale 2020 roku towarzyszył
silniejszy spadek sumarycznej wartości zysków netto wszystkich spółek wchodzących
w skład tego indeksu z poziomu +7 401 573 tys. zł w początkowym kwartale roku 2019
do łącznej straty -355 298 tys. zł, w pierwszym kwartale 2020 roku, do czego w największym stopniu przyczyniły się duże straty spółek paliwowych PKN ORLEN oraz LOTOS.
W drugim kwartale 2020 roku sytuacja uległa jednak pod tym względem znaczącej po48
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prawie i łączny zysk wszystkich spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019, spadł z poziomu 8 262 763 tys. zł do 7 666 267
tys. zł, czyli tylko o nieco ponad 7%. Do tak relatywnie dobrego ogólnego wyniku w największym stopniu przyczyniły się rekordowe wyniki spółki PGNiG, spowodowane głównie wyrokiem sądu arbitrażowego w sporze pomiędzy PGNiG i Gazpromem. Najbardziej
ogólnie charakteryzując zależność pomiędzy stopami zwrotu z akcji a wynikami finansowymi spółek, stwierdzono, że współczynnik korelacji (Pearsona) pomiędzy zmianami przychodów ze sprzedaży i stopami zwrotu z akcji jest dodatni i wynosi: dla pierwszego kwartału +0,50 dla drugiego zaś +0,47, jednak w przypadku badania podobnego
związku pomiędzy zmianami zysku netto a zmianami cen akcji wynik okazał się nieistotny statystycznie (zapewne z powodu trudności w określeniu procentowych zmian zysku
w przypadku, jeśli w którymś z porównywanych okresów był on ujemny).
Na podstawie przedstawionych wyników trudno jednoznacznie określić, czy polski
rynek akcji jest rynkiem efektywnym, chociaż nie ulega wątpliwości, że spadkom indeksu WIG20 towarzyszyło widoczne pogorszenie wyników finansowych spółek uwzględnianych w tym indeksie. Należy jednak pamiętać, że na rynku efektywnym dla wyceny
akcji podstawowe znaczenie mają tyle dane historyczne, co wyniki oczekiwane w przyszłości. W tym kontekście interesujące jest, że na koniec trzeciego kwartału 2020 roku,
w stosunku do końca trzeciego kwartału 2019 roku, wzrosły już ceny 9 akcji (spadły zaś
11) wchodzących w skład indeksu WIG20, co można odczytywać jako poprawę oczekiwań co do przyszłych wyników podmiotów giełdowych. Indeks WIG20 uległ w tym
okresie obniżeniu z poziomu 2173,29 do poziomu 1712,73, czyli o 21,19%. Jest to nieco
mniej niż w drugim kwartale 2020 roku, chociaż ciągle jest to spadek znaczący.
Analizując dane z tabeli 3, warto też zauważyć, iż chociaż w okresie pandemii wyniki finansowe większości spółek z indeksu WIG20 uległy znaczącemu pogorszeniu (np.
w przypadku spółek paliwowych PKN ORLEN oraz LOTOS przychody ze sprzedaży spadły w II kwartale o ponad 40%), to jednak były spółki, które w znaczący sposób poprawiły w tym czasie swoje wyniki. Najbardziej spektakularnymi przykładami takich spółek są
CD PROJEKT (spółka z branży gier komputerowych) oraz PLAY (spółka telekomunikacyjna), które w dużym stopniu skorzystały na zmianie zachowań ludzi wymuszonych przez
COVID-19. Warto przy tym zauważyć, iż w ich przypadku korzystne zmiany danych fundamentalnych znalazły odbicie w cenach akcji, które w przypadku PLAY wzrosły na koniec III kwartału 2020 roku o ponad 200% w stosunku do cen sprzed roku.

Zakończenie
Pandemia spowodowana wirusem SARS-CoV-2 odbiła się negatywnym skutkiem na gospodarce oraz na rynkach finansowych. Jak wynika z przeprowadzonych badań, rynki
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te zareagowały jednak na nią w różny sposób. W rezultacie, jeżeli za bazę przyjąć koniec roku 2019, na koniec III kwartału 2020 roku na niektórych rynkach finansowych, takich jak rynek amerykański, czy tez rynek chiński, poziomy indeksów giełdowych wzrosły, pomimo poważnych problemów, które kraje te miały lub mają z opanowaniem sytuacji zdrowotnej. W tej sytuacji rynek polski jest rynkiem, który wyjątkowo silnie zareagował na pandemię. Spadek wartości indeksu WIG20 na koniec września 2020 roku w stosunku do końca roku poprzedniego, jak i różnica pomiędzy najwyższą a najniższą wartością indeksu z okresu sprzed pandemii i z okresu pandemii, były na wysokim (a tym drugim przypadku najwyższym) poziomie w porównaniu z innymi analizowanymi rynkami
akcji. Skala spadków wydaje się jednak w znacznym stopniu uzasadniona wynikami finansowymi spółek. Chociaż bowiem niektóre z nich, jak np. CD PROJEKT oraz PLAY ,wyraźnie poprawiły w okresie pandemii swoje wyniki, w większości przypadków, zarówno
przychody ze sprzedaży spółek, jak i ich zyski netto, uległy obniżeniu. Tym niemniej stan
z końca września 2020, wskazujący na rosnącą liczbę spółek, których ceny akcji wzrosły
w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, może napawać lekkim optymizmem, jeżeli uwzględni się fakt, iż jak już wspomniano, na rynku efektywnym przy wycenie spółek uwzględniane są nie tyle wyniki historyczne, co oczekiwane. Pozostaje jednak kwestią otwartą, czy w obecnej tak złożonej sytuacji, rynki akcji pozostają rynkami
efektywnymi. Nie można bowiem wykluczyć, że w tym przypadku jest inaczej. Może być
to wynikiem behawioralnych skłonności inwestorów, którzy popełniając błędy w decyzjach inwestycyjnych, powodują oderwanie cen na rynkach finansowych od racjonalnych przesłanek, na podstawie których ceny te winny być ustalane. Kwestie te wymagają jednak dalszych badań, zaś relatywnie krótki czas, który upłynął od wybuchu pandemii, nie pozwala jeszcze na wyciąganie w pełni umotywowanych, uniwersalnych konkluzji na ten temat.
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non-profit typu fundacje w Polsce
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Abstract: The article presents an overview of the functioning of non-profit organizations,
i.e. non-profit entities, such as foundations in Poland. At the outset, the history of the foundation is discussed. Then, the main areas of public tasks that are currently supported by Polish foundations are presented. In addition, the article provides information on the supervision of foundations and the reporting obligation of these organizations. Finally, information is provided on Polish legal regulations regarding the activities of the foundation’s board in the event of an epidemic threat or epidemic, which in times of an international pandemic is crucial for the continuity of the work of these legal entities.
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Wprowadzenie
Już w dziejach starożytnego Rzymu odnaleźć można zalążki fundacji, jako instytucji będącej osobą prawną, która realizuje zadania niemające charakteru działalności gospodarczej. Byt fundacji wywodzi się z norm prawa rzymskiego. Wykształcenie fundacji sensu stricto nastąpiło w czasie wczesnego średniowiecza, kiedy nazwie tej przyporządkowano określony majątek, przeznaczony z woli założyciela na cel określony w akcie fun-
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dacyjnym [Dudzik 1993, s. 66]. Fundatio, fundationis (łac.) oznacza: założenie, stworzenie,
podwalina, fundacja; privilegium fundationis (łac.) oznacza: przywilej fundacyjny; fundator (łac.) oznacza – założyciel, twórca, fundator [Drożdżewicz 2003, s. 3].
Współcześnie w Polsce, tematyka działań podejmowanych przez krajowe fundacje obejmuje wszechstronny zakres zadań publicznych. Uregulowania prawne są szeroko ujęte i nieostre, gdyż wiele kwestii oraz unormowań, dotyczących funkcjonowania wspomnianych jednostek prawnych, wynika ze statutów tych organizacji. Dokonując
przeglądu literatury ojczystej, dostrzec można swego rodzaju lukę piśmienniczą, gdyż
stosunkowo niewiele jest opracowań akademickich niniejszej problematyki. Zapewne
jednym z czynników wpływających na ten fakt jest zupełne zniknięcie fundacji z obszaru życia gospodarczego na ponad trzydzieści lat w XX wieku. W latach 1952–1984 brakowało w Polsce uregulowań prawnych dla fundacji jako osoby prawnej, co w praktyce
spowodowało zanik tychże organizacji. Głównym celem artykułu jest próba przybliżenia ogólnej idei funkcjonowania fundacji w Polsce wraz z uwzględnieniem nowych zapisów prawnych, określających działalność zarządu w przypadku zagrożenia epidemicznego lub epidemii. Nowe regulacje w sytuacji międzynarodowej pandemii są wsparciem
dla procesu zachowania ciągłości prac zarządczych oraz operacyjnych omawianych jednostek prawnych.

Rys historyczno-prawny powstawania fundacji
Według norm prawa rzymskiego [Kolańczyk 1978, s. 204] fundacje mogły występować pod dwiema postaciami: fundacji niesamodzielnych oraz fundacji samodzielnych.
Fundacje niesamodzielne to wartości majątkowe powierzane gminom, stowarzyszeniom albo osobom prywatnym z obowiązkiem przekazywania ich na określone cele,
np. na utrzymanie sierot (tzw. fundacje alimentacyjne). Rozwinęły się one potężnie w cesarstwie chrześcijańskim dla celów dobroczynnych (tzw. piae causae). Natomiast fundacje samodzielne rozwinęły się w V i VI wieku naszej ery. Stanowił je majątek odrębny, który był zarządzany przez specjalnie do tego powołane organy. Taki charakter miały zakłady kościelne, czyli klasztory i kościoły. Ta forma prawna fundacji była wzorem i punktem
odniesienia do tworzenia fundacji dla państw nowożytnych.
Rozwój fundacji w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej przypada
na XX wiek, będący jednym z następstw akumulacji kapitału ery przemysłowej. Do najbardziej znanych zaliczyć można przykładowo: Fundację Nobla z siedzibą w Sztokholmie; Fundację Carnegie z siedzibą w Nowym Jorku, finansującą działalność i badania naukowe uczelni amerykańskich; Fundację Rockefellera z siedzibą w Nowym Jorku, będącą naukową amerykańską fundacją; Fundację Friedricha Eberta z siedzibą w Bonn, niemiecką fundację naukową o zasięgu międzynarodowym; Fundację Guggenheima z sie54
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dzibą w Nowym Jorku, prywatną amerykańską fundację popierającą talenty w dziedzinie sztuk plastycznych i muzyki czy Fundację Forda z siedzibą w Nowym Jorku, amerykańską fundację charytatywną, promującą demokrację oraz porozumienie światowe.

Pierwsze polskie fundacje
Pierwszą znaną fundacją na ziemiach polskich w XIX wieku jest Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, gdzie tytułem wstępu ustawy o tejże fundacji przeczytać można, iż „(…)
znajduje inspirację w oświadczeniu Józefa Maksymiliana Ossolińskiego z dnia 17 lipca
1804 r., zgodnie z którym cały majątek po śmierci Fundatora stał się „publiczną własnością
Kraju i Narodu”. Uznając, że Zakład – skarbnica polskiego dziedzictwa kulturalnego – kontynuuje działalność w celach wskazanych w Ustanowieniu Narodowym, w tym w aktach, które obejmują Ustanowienie Familijne z dnia 18 października 1816 roku, Umowę Józefa Maksymiliana Ossolińskiego z Henrykiem Lubomirskim z dnia 25 grudnia 1823 roku oraz Akt
dodatkowy do Ustawy Fundacji z dnia 15 stycznia 1824 roku” [Dz. U. z 1995 r. Nr 23, poz.
121 z późn. zm.].
Drugą zaś jest założona w okresie II Rzeczypospolitej na mocy ustawy Fundacja Zakłady Kórnickie, która powstała z oddanego Narodowi Polskiemu majątku nieruchomego Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej i Władysława Zamoyskiego [Dz. U. R.P. z 1925 r. Nr
86, poz. 592 z późn. zm.]. Fundacja finansowała żeńskie szkoły gospodarstwa domowego w Kuźnicach i w Kórniku, Bibliotekę Kórnicką wraz z Muzeum, a także Zakład Badania Drzew i Lasu (teraz Instytut Dendrologii PAN). Dodatkowo majątek Fundacji stanowiły: 6757 ha użytków rolnych, 712 ha jezior, 4943 ha lasów, tartak, gorzelnia, domy mieszkalne w Kórniku, Pałac Działyńskich w Poznaniu oraz dobra zakopiańskie o łącznej powierzchni 6538 ha. Dochód netto przeznaczony był na realizację wskazanych celów statutowych, w tym utrzymanie zakładów naukowych i szkolnych [www.fzk.pl/historia/, dostęp: 08.08.2020].
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, problematyka prawna fundacji została
uregulowana Dekretem z dnia 7 lutego 1919 roku „o fundacjach i o zatwierdzeniu darowizn i zapisów” [Dz. P.P.P. z 1919 r. Nr 15, poz. 215]. Jednakże, zgodnie z Dekretem z dnia
24 kwietnia 1952 roku „o zniesieniu fundacji” [Dz. U. Nr 25, poz. 172 z późn. zm.], jednostki, które powstały na ziemiach polskich w czasach zaborów oraz ustanowione w okresie II Rzeczypospolitej i w czasach powojennych, przestały istnieć. Fakt likwidacji fundacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej był zapowiedzią ze strony tzw. władzy ludu pracującego miast i wsi, że jakakolwiek jednostkowa instytucjonalna aktywność obywateli w sferze socjalnej, naukowej, oświatowej czy też charytatywnej jest całkowicie wyłączona, cyt.: „Cele, którym w okresie feudalizmu czy kapitalizmu służyły fundacje (nauka, opieka społeczna, szpitale, domy starców, itp.), realizowane są w naszym ustroju
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w szerokim zakresie przez samo państwo, toteż zniesione zostały wszystkie istniejące
dotąd w Polsce fundacje” [Mała Encyklopedia Prawa, 1959, s. 158]. Jak wyjaśnia profesor H. Cioch [2011, ss. 15–16], powyższy stan prawny spowodował, że jednocześnie doktryna i judykatura przestały zajmować się problematyką fundacji. Dopiero w roku 1984
sejm PRL uchwalił Ustawę o fundacjach [Dz. U. z 1984 r. Nr 21, poz. 97 z późn. zm.], która w art. 25 zniosła wspomniany Dekret „o fundacjach i zatwierdzeniu darowizn i zapisów”. Ustawa ta stworzyła nowy stan prawny, niestanowiący jednak żadnego pomostu
między fundacjami zniesionymi w roku 1952, co w praktyce oznaczało trwałą utratę ich
bytu prawnego.
Jedynie fundacje, które miały siedzibę za granicą i których majątek znajdował się
w części lub całości za granicą, nie zostały zniesione. Ich majątek nie podlegał nacjonalizacji, czyli przejęciu na własność Państwa. Ówcześnie powstałe fundacje zagraniczne
to m.in.: Fundacja im. I.J. Paderewskiego z siedzibą w Nowym Jorku, powstała z inicjatywy Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, która propagowała kulturę polską w Ameryce Północnej; Fundacja Jurzykowskiego z siedzibą w Nowym Jorku, finansująca polskie instytucje naukowe i kulturalne działające poza Polską; Fundacja Kościelskich z siedzibą w Szwajcarii, przyznająca doroczne nagrody młodym polskim twórcom,
głównie krytykom i pisarzom; Fundacja im. W. Reymonta z siedzibą w Kanadzie, finansująca wyjazdy młodzieży polskiej do Polski czy też udzielająca jej stypendiów; Fundacja
Popierania Kultury Polskiej Polcul z siedzibą w Sydney, wyróżniająca osoby, które przyczyniły się do rozwoju polskiej kultury i działające na rzecz praw człowieka.

Aktualna działalność organizacji non-profit typu fundacja
w Polsce
Współcześnie w Polsce, zgodnie z zapisami Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie [Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.], działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w niniejszym akcie prawnym. Natomiast
organizacjami pozarządowymi są niedziałające w celu osiągnięcia zysku, czyli prowadzące działalność tzw. non-profit, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym m.in.
fundacje [Kożuch i in. 2016]. Sfera zadań publicznych, w których działają fundacje w Polsce, obejmuje zadania określone w tabeli 1.
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Tabela 1. Obszary zadań publicznych wykonywanych przez współczesne fundacje
w Polsce
Obszary zadań publicznych wykonywanych przez fundacje w Polsce:
 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób;
 wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
 działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
 działalność charytatywna;
 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
 ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej [Dz. U. z 2020 r., poz. 295 i 567];
 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
 działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie
i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
 działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 turystyka i krajoznawstwo;
 porządek i bezpieczeństwo publiczne;
 obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
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 upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji;
 udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 ratownictwo i ochrona ludności;
 pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 działalność na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
 promocja i organizacja wolontariatu;
 pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu Ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa [Dz. U. z 2019 r., poz. 1569 i 1726];
 promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;
 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 rewitalizacja;
 działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.

Dopiero z chwilą dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego fundacja otrzymuje osobowość prawną. Niemniej już na etapie tworzenia fundacji jej fundator ustala statut, który jest podstawowym dokumentem definiującym zakres i zasady działania powoływanej jednostki. Wymienione są w nim przede wszystkim cele, do realizacji których fundacja pozostała powołana. Ponadto opisany jest skład i organizacja zarządu, w tym sposób
jego powoływania, a także obowiązki tudzież uprawnienia tego organu oraz jego członków. W statucie określona zostaje nazwa, siedziba oraz majątek, jaki został przeznaczony
na rozpoczęcie pierwszych działań. W dokumencie mogą znajdować się też inne postanowienia, przykładowo te związane z prowadzeniem przez fundację działalności gospodarczej, ewentualnych zasad jej połączenia z inną fundacją czy dokonywania zmian odnośnie do celów statutowych bądź samego statutu. W sytuacji, gdy fundacja prowadzi działalność statutową na terenie jednego województwa, zobligowana jest do posiadania sie58
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dziby na terenie tegoż właśnie województwa, niemniej jednak fundacja może prowadzić
swoje działania na obszarze całego kraju bądź poza jego granicami.
W przypadku, gdy fundacja prowadzi działalność gospodarczą, wartość przekazanych
przez fundatora środków nie może być mniejsza niż tysiąc złotych. Niniejsza działalność
może być prowadzona jedynie w rozmiarach służących realizacji celów fundacji, a jej zakres musi być odmienny od działań statutowych. Wskazówek odnośnie do ulg i zwolnień
z tytułu przeznaczenia zysków z działalności gospodarczej fundacji na realizację jej zadań
statutowych należy szukać w pomocniczych rozporządzeniach Rady Ministrów.
Jednym z kluczowych obowiązków fundacji jest złożenie corocznego sprawozdania ze swojej działalności właściwemu ministrowi. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie fundacji posiadających status organizacji pożytku publicznego, które zamieściły
na stronie podmiotowej (Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Biuletynie Informacji Publicznej) swoje sprawozdanie
merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe. Ramowy zakres sprawozdania określony jest przez Ministra Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji [Dz. U. z 2001 r. Nr 50,
Poz. 529]. Sprawozdanie obejmuje w szczególności najważniejsze informacje z działań, które miały miejsce w okresie sprawozdawczym, pozwalające ocenić prawidłowość realizacji celów statutowych.
Podatnicy, którzy rozliczają dochody w Polsce, mają przywilej przeznaczenia środków w wysokości 1% swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (tzw. OPP) [Barański 2019, ss. 184–185]. Wynika to z zapisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.]
oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych [Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz.
350 z późn. zm.]. Obdarowana organizacja może przeznaczyć otrzymane wsparcie wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego, pod rygorem zwrotu tychże
środków w przypadku sfinansowania innych celów. W tabeli 2 przedstawiono analizę,
w której można dostrzec, jak wiele obecnie jest organizacji w Polsce realizujących zadania z obszarów wymienionych w tabeli 1. Zestawienie nie uwzględnia podmiotów, które są wpisane do KRS np. jako fundacje, a nie posiadają statusu OPP.
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Tabela 2. Analiza OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych w Polsce na przestrzeni okresu od roku 2016 do roku 2019
Liczba OPP uprawnionych
do otrzymania 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych

Liczba OPP
posiadających w swej nazwie określenie fundacja
uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Rok 2019 (stan na 05.10.2019 r.)

8 846

2 192

Rok 2018 (stan na 06.12.2018 r.)

8 915

2 140

Rok 2017 (stan na 14.12.2018 r.)

8 831

2 041

Rok 2016 (stan na 06.11.2017 r.)

8 508

1 947

Rok

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy wykazów bieżących oraz archiwalnych udostępnianych
przez Narodowy Instytut Wolności, www.niw.gov.pl, dostęp: 26.11.2020.

Ogólnie rzecz ujmując, OPP mogą być organizacje pozarządowe, osoby prawne,
spółki akcyjne i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które
nie działają w celu osiągnięcia zysku, a całość dochodu przeznaczają na realizację celów
statutowych. Podmioty te muszą również posiadać niezależny od zarządu organ kontroli lub nadzoru, a działalność pożytku publicznego musi być prowadza nieprzerwanie
przez co najmniej 2 lata, aby podmiot mógł wystąpić o nadanie statusu OPP.

Działalność zarządu fundacji w przypadku stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
Działalnością fundacji kieruje jej zarząd, jak również reprezentuje ją na zewnątrz, a w statucie określone zostają możliwości tworzenia, obok zarządu, innych organów fundacji.
Zgodnie z najnowszymi zmianami z dnia 24 czerwca 2020 roku, ustawodawca wprowadził wytyczne, że jeżeli kadencja zarządu fundacji lub jej innych organów upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub do 30 dni po
odwołaniu danego stanu (określonych w Ustawie z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi) [Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 i 1495 oraz
z 2020 r., poz. 284, 322, 374 i 567], podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru zarządu
fundacji lub jej innych organów na nową kadencję. Podany został jednak warunek, że niniejszy wybór nie może się odbyć później niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego czy też stanu epidemii.
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W praktyce głosowanie władz fundacji może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, a wytyczne w tej kwestii znajdują się w art. 10 ust. 1a-1d.
Ustawy Prawo o stowarzyszeniach [Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.]. Głosowanie może mieć formułę elektroniczną jedynie w sytuacji, gdy członkowie zarządu wyrażą pisemnie taką wolę. Informacja dotycząca posiedzenia zarządu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej powinna być zawarta już w samym zawiadomieniu
o zebraniu, wraz z opisem sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. Jednocześnie powinna być zapewniona co najmniej: transmisja obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym; dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, w ramach której członek
zarządu może wypowiadać się w toku obrad; możliwość wykorzystania osobiście lub
przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.
Co do zasady, wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach
na oraz poza posiedzeniami władz fundacji może podlegać indywidualnym uregulowaniom, w tym ograniczeniom, które wynikają z zapisów statutowych. Statut fundacji
może też wprost wyłączyć możliwość stosowania wspomnianych przepisów.

Podsumowanie
Niniejszy artykuł podejmuje ważną z punktu oddziaływań społecznych tematykę fundacji, która z uwagi na zawirowania historyczne swego bytu prawnego, w polskim piśmiennictwie naukowym pozostaje niedostatecznie zgłębioną materią. Po analizie literaturowo-ustawodawczej nakreślono początki oraz współczesność tych organizacji, tudzież przedstawiono szerokie obszary zadań publicznych wykonywanych przez współczesne fundacje w Polsce. Przybliżono proces tworzenia fundacji oraz zaakcentowano
najważniejszy obowiązek, jakim jest sprawozdawczość z działań, w tym w szczególności z merytorycznych postępów realizacji celów statutowych, do realizacji których powoływane są fundacje. Pandemia koronawirusa COVID-19 wymusiła legislacyjne dostosowanie przepisów do obowiązujących realiów gospodarczych. Pomimo, że gospodarka
globalnie oraz krajowo zwolniła, udało się wprowadzić rozwiązania, które przynajmniej
w założeniu nie sparaliżowały działań zarządczych władz fundacji. Po trzech miesiącach
od ogłoszenia pandemii dopuszczono możliwość głosowania elektronicznego, co wydaje się rozsądnym rozwiązaniem. Możliwość podejmowania decyzji przez zarząd pomimo zagrożenia epidemicznego lub epidemii jest kluczowa dla zachowania ciągłości istnienia fundacji. Skutki pandemii zapewne będą zauważalne jeszcze przez długi okres po
jej ustaniu, niemniej wszelkie próby dostosowania rozwiązań ustawodawczych do bieżącej rzeczywistości warto uznać za przydatne. Artykuł nie wyczerpuje, a nakreśla wybrane
aspekty, niemniej ważnym aspektem merytorycznym jest odniesienie się w nim do bie61
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żących wydarzeń gospodarczych. Niestety, dynamika zmian zachodzących w otoczeniu
rynkowym wpływa na operacyjną działalność fundacji, co na bieżąco otwiera pole do naukowego zgłębiania problematyki tych instytucji przez kolejnych badaczy.
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Stylizowane fakty o zwrotach z aktywów
inwestycyjnych a doświadczenia krajów
Europy Środkowo-Wschodniej
Stylized Facts of Asset Returns and the Evidence from Central
and Eastern European Countries

Abstract: The article discusses stylized facts of total returns for major asset classes including equity, housing, bills and bonds in highly developed countries. They play a central role
in current debates on risk premiums, secular stagnation, the decline in the natural interest
rate, new paradigms in central banking and inequality. In this context, the results of an investigation for a sample of thirteen post-communist Central and Eastern European countries are presented and discussed. Despite a relatively short history of these markets they
show quite a lot similarities to the tendencies observed in the advanced economies over
very long-run perspective.
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Wprowadzenie
Mianem „stylizowanych faktów” określa się ogólne prawidłowości zidentyfikowane
w długich szeregach czasowych zmiennych ekonomicznych, potwierdzone dla wielu
jednostek obserwacyjnych, z reguły o dużym ciężarze gatunkowym z punktu widzenia
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zagadnień rozpatrywanych w danym obszarze wiedzy. Najbardziej znanym przykładem
w ekonomii jest lista stylizowanych faktów wzrostu gospodarczego podana przez N. Kaldora w 1961 r. i przyjmowana przez długi czas przez teoretyków wzrostu jako „minimum
wymagań, jakie każdy model wzrostu gospodarczego powinien spełniać” [Valdes 1999,
s. 10]. W obszarze finansów pojęcie to stosowano najczęściej w odniesieniu do własności
statystycznych rozkładów stóp zwrotu z akcji, takich jak np. tzw. grube ogonów rozkładów, grupowanie zmienności, powolne zanikanie funkcji autokorelacji w stopach zwrotu wraz z wydłużaniem opóźnienia, itp. czyli zagadnień będących przedmiotem zainteresowań ekonometrii finansowej [Thompson 2011]. Fakt ten odzwierciedlał poniekąd
punkt ciężkości zainteresowań badaczy i teoretyków finansów skupionych wokół kwestii związanych z efektywnością rynków.
Do końca XX w. bardzo długie ciągi danych, sięgające wieku XIX, o stopach zwrotu
z aktywów były analizowane głównie dla Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Dopiero wraz z ukazaniem się słynnej książki pt. Triumph of the Optimists: 101 Years of Global Investment Returns [Dimson, Marsh, Staunton 2002] zyskaliśmy kompleksowy obraz
rynków akcji, bonów i obligacji skarbowych w 16 wysoko rozwiniętych krajach świata
na przestrzeni całego XX wieku. Długookresowe analizy stóp zwrotu na rynku nieruchomości mieszkalnych w USA zapoczątkowała pionierska praca Shillera [2000]. Szeroki
obraz rynków mieszkań w 14 wysoko rozwiniętych krajach świata, sięgający lat 70-tych
XIX w., przyniosła dopiero praca Knoll, Schularick, Steger [2017]. W ostatnim czasie tego
typu długookresowe analizy stóp zwrotu z aktywów inwestycyjnych wykazują swą użyteczność nie tylko w tradycyjnych obszarach zainteresowań wąsko pojmowanych finansów (np. problem premii za ryzyko), ale także w roli argumentów w najbardziej gorących
od czasu globalnego kryzysu finansowego dyskusjach ekonomicznych dotyczących na
przykład rosnących nierówności, hipotezy stagnacji sekularnej, malejącej tzw. naturalnej stopy procentowej czy użyteczności dotychczasowych strategii w polityce banków
centralnych.
W niedawnej publikacji Jordà, Knoll, Kuvshinov, Schularick i Taylor [2019] przeanalizowali skonstruowane przez siebie bardzo długie szeregi czasowe danych rocznych o stopach zwrotu z akcji, obligacji i bonów skarbowych, mieszkań (uwzględniające oprócz zysków kapitałowych, wynikających ze wzrostu cen rynkowych, również dochody z najmu) oraz wzrostu gospodarczego dla 16 wysoko rozwiniętych krajów świata, sięgające
w wieku przypadkach roku 1870 [Jordà, Schularick, Taylor 2017]. Na podstawie tych analiz autorzy wyodrębnili kilka interesujących długookresowych tendencji, określonych
przez nich mianem „stylizowanych faktów”. W dalszej części artykułu omówimy główne wnioski płynące z ich analiz, korzystając ponadto z prac Dimsona, Marsha i Stauntona
[2002, 2003] oraz Knoll, Schularicka i Stegera [2017]. Następnie przedstawimy wyniki badania empirycznego dla 13 krajów Europy Środkowo-Wschodniej (ESW), które w latach
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90. XX w. przeszły proces transformacji systemowej. Celem artykułu jest sprawdzenie,
jak dotychczasowe doświadczenia tej grupy krajów w zakresie kształtowania się stóp
zwrotu z aktywów inwestycyjnych prezentują się na tle stylizowanych faktów ustalonych przez badaczy na podstawie długiej historii krajów wysoko rozwiniętych.

Stylizowane fakty o zwrotach z aktywów inwestycyjnych
w krajach wysoko rozwiniętych
Po pierwsze, zarówno akcje, jak i nieruchomości mieszkalne osiągały we wszystkich krajach zbliżone wysokie realne całkowite stopy zwrotu, przeciętnie ok. 7%; zob. tabela 1.
Tabela 1. Średnie stopy zwrotu i ryzyko z aktywów w 16 wysoko rozwiniętych krajach
świata w okresie 1870–2015 (średnia arytmetyczna dla wszystkich krajów)

* Premie obliczone względem średniej arytmetycznej ze stóp rentowności bonów i obligacji skarbowych
** Średnie premie za lata 1900–2002 według Dimson, Marsh, Staunton [2003]
Źródło: opracowanie własne na podstawie Jordà, Knoll, Kuvshinov, Schularick, Taylor [2019] oraz Dimson,
Marsh, Staunton [2003].

Do czasu II wojny światowej nieruchomości wyprzedzały pod tym względem akcje
(średnio po wojnie akcje osiągały przeciętnie wyższe zwroty, ale za cenę wyższej zmienności). Zwiększyła się ponadto synchroniczność zmian tych ostatnich z cyklem koniunkturalnym, korelacje pomiędzy różnymi krajami oraz osłabiła ich współzależność ze zmianami stóp zwrotu z nieruchomości, co wskazuje na potencjalne korzyści z dywersyfikacji portfela na obie klasy aktywów. Porównywalne z akcjami stopy zwrotu z nieruchomości mieszkaniowych przy jednocześnie niższej zmienności, co może wydawać się zaskakujące w obliczu zdecydowanie niższej płynności i możliwości dywersyfikacji portfela na tym rynku, autorzy tłumaczą tym, że wpływ na wysokie przeciętne całkowite zwro67
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ty z nieruchomości oraz ich stabilizację w czasie miały przede wszystkim uwzględnione
przez nich w obliczeniach dochody czynszowe (w tym skalkulowane imputowane czynsze w przypadku mieszkań zajmowanych przez właścicieli).
Po drugie, stopy zwrotu z bezpiecznych papierów skarbowych (bonów, obligacji)
były średnio niskie, mieszcząc się w przedziale 1–3% w większości krajów w okresach
pokoju. Co jednak ciekawe, zwroty te w długim horyzoncie charakteryzowały się wyjątkowo dużą zmiennością, często nawet przekraczającą zmienność stóp zwrotu z aktywów ryzykownych, oferując inwestorom stosunkowo nieatrakcyjny kompromis między
ryzykiem a zyskiem. Autorzy publikacji dowodzą również, że obserwowany w ostatnich
trzech dekadach stopniowy spadek stóp procentowych i ich niskie poziomy w ostatnich
latach nie są w długiej perspektywie historycznej sytuacją wyjątkową i przypominają
długi okres spadku, jaki miał miejsce pomiędzy rokiem 1870 a I wojną światową.
Po trzecie, premie za ryzyko, które w okresach pokoju zazwyczaj oscylują wokół poziomu 4%–5%, w długiej perspektywie czasowej podlegały znaczącym wahaniom, przy
niższych częstotliwościach i amplitudach przekraczających wahania wynikające z cykli koniunkturalnych. Warto zauważyć, że ustalenia te pozostają zgodne z ustaleniami
z wcześniejszych publikacji autorstwa Dimsona, Marsha i Stauntona [2002, ss. 163–194
oraz 2003], którzy również wskazywali na znaczące wahania premii za ryzyko z akcji
w 16 krajach wysokorozwiniętych na przestrzeni XX w.. Dimson, Marsh i Staunton obliczali premie za ryzyko z akcji oddzielnie względem rentowności bonów i obligacji, Jorda, Knoll, Kuvshinov, Schularick i Taylor [2019] szacują natomiast premie w odniesieniu
do średniej z tych dwóch stóp. Co ciekawe, jak wynika z porównania ostatnich trzech
kolumn w tabeli 1, średnia wartość premii szacowana przez Jordę, Knolla, Kuvshinov,
Schularicka i Taylora dla wszystkich badanych krajów dla całego przedziału 1970–2015
jest niższa od wartości obliczonej przez Dimsona, Marsha i Stauntona względem bonów i znajduje się na poziomie premii obliczonej względem rentowności obligacji1. Co
również istotne i ciekawe, autorzy sugerują, że większość długookresowych wahań premii za ryzyko wynikała raczej ze zmienności stóp zwrotu z krótkoterminowych papierów skarbowych aniżeli ze zmienności cen aktywów ryzykownych; tak było na przykład
w okresie wojen i międzywojennym, gdzie za znaczący wzrost premii za ryzyko odpowiadały w większości spadki stóp wolnych od ryzyka aniżeli znaczące zwroty na aktywach ryzykownych.
Czwarta grupa obserwacji dotyczy relacji pomiędzy stopą zwrotu z aktywów ryzykownych a tempem wzrostu gospodarczego. Z analiz Jordy, Knolla, Kuvshinov, Schularicka i Taylora [2019] wynika, że w większości okresów zwroty z aktywów kapitałowych
przekraczały stopę wzrostu produktu krajowego brutto. Wyjątek stanowiły okresy woMoże to wynikać częściowo z dłuższego przedziału czasowego podlegającego badaniu: lata 1870–2015
w porównaniu z przedziałem 1900–2002 u Dimsona, Marsha i Stauntona [2003].

1
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jen i lata okołowojenne. W okresach pokoju różnica pomiędzy obiema stopami była znacząca i wynosiła przed II wojną światową przeciętnie 5 p.p., w obecnych czasach wynosi
około 3–4 p.p., choć w latach 70. spadła do poziomu 2 p.p., zanim zaczęła ponownie rosnąć aż do wybuchu kryzysu finansowego. Zdaniem samych autorów, wyniki te stanowią potwierdzenie ustaleń T. Piketty’ego, prezentowanych w jego głośnej książce Kapitał w XXI w. [Piketty 2015], w której dodatnia różnica pomiędzy stopą rentowności kapitału a stopą wzrostu gospodarczego stanowi jeden z kluczowych mechanizmów pogłębiania nierówności ekonomicznych.

Stopy zwrotu z aktywów inwestycyjnych w krajach Europy
Środkowo-Wschodniej – wyniki badania
W przeprowadzonej analizie w roli stóp zwrotu z akcji w poszczególnych krajach ESW
wykorzystano stopy zwrotu z głównych indeksów giełdowych: Rumunia (BET), Bułgaria (SOFIX), Węgry (BUX), Czechy (PX), Słowacja (SKSM), Serbia (BELEX), Litwa (VILSE), Łotwa (RIGSE), Estonia (TALSE), Polska (WIG), Rosja (MOEX), Chorwacja (CROBEX), Słowenia
(MXLS). Dane dla indeksów, uwzględniające dochody z dywidend i praw poboru (w wersji Total Return), zaczerpnięto z bazy danych Bloomberg. W roli stóp rentowności papierów skarbowych, krótko- (bony) i długoterminowych (obligacje) posłużono się, odpowiednio, krótko- i długoterminowymi stopami procentowymi zawartymi w bazie OECD2.
W przypadku Bułgarii, Rumunii i Chorwacji, które nie są członkami OECD, wykorzystano
dane Eurostatu o stopach 3-miesięcznych oraz dane IMF o stopach rentowności długoterminowych obligacji skarbowych. O ile dostępne szeregi czasowe stóp krótkoterminowych obejmują w każdym kraju pełny horyzont notowania indeksu giełdowego, o tyle
szeregi stóp długookresowych dostępne są z reguły w krótszych przedziałach czasu lub,
jak dla Serbii, Estonii i Chorwacji, brakuje w ogóle tych danych. Premie za ryzyko z akcji
zostały policzone według formuły:

gdzie w roli stóp wolnych od ryzyka rozpatrujemy zarówno stopy krótko- jak i długookresowe. Dane o cenach nieruchomości mieszkalnych w postaci indeksu zaczerpnięto
z bazy OECD. Baza zawiera również dane dla Bułgarii i Rumunii, brakuje natomiast danych dla Serbii i Chorwacji. Dostępne szeregi czasowe obejmują krótszy horyzont czasowy niż w przypadku indeksów akcji i rozpoczynają się zazwyczaj w drugiej połowie
2
Zgodnie z ich specyfikacją, krótkoterminowe stopy procentowe to stopy rentowności krótkoterminowych
papierów skarbowych albo stopy, po których realizowane są krótkoterminowe pożyczki pomiędzy instytucjami finansowymi, zaś długoterminowe stopy procentowe odnoszą się do rentowności 10-letnich obligacji
skarbowych.
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pierwszej dekady XXI w., za wyjątkiem Rosji, gdzie dane są dostępne już od 2001 r. Baza
danych zawiera co prawda informacje o cenach najmu, jednak te dane dostępne są również wyłącznie w postaci indeksu dynamiki, co uniemożliwia włączenie dochodów z najmu w kalkulacjach całkowitych stóp zwrotu. Z tego względu w naszych obliczeniach
ograniczamy się wyłącznie do zysków kapitałowych wynikających ze zmian cen nieruchomości. Dane o stopach wzrostu gospodarczego (PKB) zaczerpnięto z bazy danych
Banku Światowego, podobnie jak dane o inflacji mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), o którą urealniono wszystkie wielkości nominalne.
Wyniki analizy zaprezentowano w tabeli 2.
Tabela 2. Średnie stopy zwrotu z aktywów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
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Źródło: opracowanie własne.

Ze względu na różną długość dostępnych szeregów czasowych dla poszczególnych
aktywów, wyniki zaprezentowane są w tabeli 2 w trzech panelach. W panelu A wyniki
obejmują pełen horyzont czasowy notowania indeksu giełdowego w danym kraju. Jednocześnie dla tego samego okresu dostępne są również dane o PKB oraz o krótkoterminowych stopach procentowych (określonych w tabeli jako „bony”), co umożliwiło także obliczenie premii za ryzyko z akcji względem tych stóp. Oprócz średnich stóp zwrotu (geometrycznej i arytmetycznej) oraz zmienności (odchylenie standardowe i współczynnik zmienności) dla akcji, bonów skarbowych i premii, w panelu A przedstawiono
również średnie geometryczne roczne stopy wzrostu gospodarczego oraz ich korela71
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cje w czasie ze stopami zwrotu z akcji w ujęciu równoległym, a także w przypadku stóp
zwrotu z akcji cofniętych o rok w stosunku do wzrostu PKB (dla uwzględnienia efektu
dyskontowania przez giełdę zmian w realnej gospodarce). W panelu B horyzont czasowy podyktowany został dostępnością danych o długoterminowych stopach procentowych (rentowność 10-letnich obligacji skarbowych), zaś w panelu C – o cenach mieszkań. W obu tych panelach w celach porównawczych ponownie obliczono średnie stopy
zwrotu z akcji wraz z ich zmiennością w odpowiednich horyzontach czasowych, w panelu B ujęto również premie za ryzyko względem stóp długookresowych (obligacji), zaś
w panelu C – szereg współczynników korelacji umożliwiających ocenę wzajemnego powiązania obu tych rynków oraz każdego z nich z koniunkturą gospodarczą. Analiza tych
wyników pod kątem stylizowanych faktów opisanych w poprzednim punkcie artykułu
prowadzi do następujących wniosków.
Po pierwsze, we wszystkich krajach za wyjątkiem Serbii akcje osiągały średnio biorąc
pozytywne, w większości przypadków wysokie realne stopy zwrotu. Przeciętny wynik
dla wszystkich krajów to średnia geometryczna stopa zwrotu na poziomie 4,5% rocznie,
zaś nie licząc Serbii 5,3%, co przypomina poziomy tych stóp osiągane w krajach wysoko
rozwiniętych na przestrzeni bardzo długiego horyzontu. W przypadku średniej arytmetycznej stopy zwrotu przeciętny wynik dla wszystkich krajów na poziomie 12% (12,9%
bez Serbii) jest nawet dość znacząco wyższy od tamtych poziomów. Tę rozbieżność pomiędzy dwiema średnimi – geometryczną i arytmetyczną – tłumaczy duża zmienność
stóp zwrotu w zasadzie we wszystkich krajach. Średnie odchylenie standardowe stóp
zwrotu na poziomie 42,4 p.p. oraz współczynnik zmienności 4,7 znacząco przekraczają średnie wartości tych parametrów charakterystyczne dla krajów wysoko rozwiniętych
zarówno w całym okresie 1870–2015 (odpowiednio, 21,79 p.p. oraz 3,17), jak i po 1950 r.
(24,21 p.p. oraz 2,92).
Wysokie stopy zwrotu z akcji znajdują przełożenie na z reguły pozytywne i również
relatywnie wysokie premie za ryzyko obliczane w stosunku do rentowności bonów skarbowych. Przeciętna dla wszystkich krajów premia za ryzyko, obliczana jako średnia geometryczna z nadwyżkowych zwrotów na poziomie 4% (4,9% po wyłączeniu Serbii), jest
nieco niższa od odpowiedniej średniej wyliczonej przez Dimsona, Marsha i Stauntona
dla krajów rozwiniętych w okresie 1900–2002, wynoszącej 4,5% (po wyłączeniu Serbii
sytuacja jest odwrotna). Z kolei znacząco wyższa przeciętna premia, obliczona jako średnia arytmetyczna z nadwyżkowych stóp zwrotu (12,9% w porównaniu z 6,9%), podobnie
jak poprzednio wynika pośrednio z większej zmienności premii w analizowanej przez
nas grupie krajów w porównaniu do krajów wysoko rozwiniętych (przeciętne odchylenie standardowe 43,1 p.p w porównaniu z 22,8 p.p. oraz współczynnik zmienności 4,2
w porównaniu z 3,3).
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Zarówno przeciętny poziom realnych krótkoterminowych stóp procentowych (rentowność bonów), jak i ich zmienność mierzona odchyleniem standardowym, są niższe
od ich długookresowych średnich dla krajów wysoko rozwiniętych, szczególnie tych za
cały przedział 1870–2015; różnica w stosunku do średnich po 1950 r. jest już mniejsza,
a przeciętna zmienność stóp procentowych, mierzona współczynnikiem zmienności
w badanych tutaj krajach europejskich, przewyższa nawet jej przeciętny poziom dla krajów wysoko rozwiniętych (4,2 w porównaniu z 3,89). Fakt ten można przynajmniej częściowo tłumaczyć wspomnianą w poprzednim punkcie tendencją sekularną do spadku
poziomu stóp na świecie zachodzącą od trzech dekad.
Z analogiczną sytuacją jak w przypadku bonów mamy do czynienia w przypadku
obligacji skarbowych (zob. panel B tabeli 2) – zarówno przeciętne dla wszystkich krajów
geometryczne i arytmetyczne średnie stopy zwrotu, jak i ich zmienność mierzona odchyleniem standardowym, kształtują się poniżej długookresowych przeciętnych dla krajów wysoko rozwiniętych, natomiast współczynnik zmienności nawet lekko przewyższa tamte wartości. W tych samych okresach co obligacje, akcje przynosiły średnio równie wysokie zwroty, jak w dłuższych z reguły przedziałach czasowych, analizowanych
wcześniej w panelu A przy zmniejszonej zmienności3 Znalazło to również przełożenie na
mniejszą zmienność premii za ryzyko z akcji obliczanych w stosunku do rentowności obligacji w porównaniu z analizowanymi wcześniej premiami obliczanymi w stosunku do
rentowności bonów. Średnie premie za ryzyko, zarówno w ujęciu geometrycznym, jak
i arytmetycznym, w krajach ESW przewyższały średnie poziomy tych premii w krajach
wysoko rozwiniętych na przestrzeni XX w.
W stosunkowo krótkich przedziałach czasowych, za jakie dysponujemy danymi o cenach mieszkań, aktywa te nie odnotowały znaczących zysków kapitałowych – w 4 krajach na 11 odnotowano nawet średnioroczne spadki cen, a przeciętna dla wszystkich
krajów średnia geometryczna stopa zwrotu równa 0,7% oraz średni arytmetyczny zwrot
na poziomie 1,3% znacząco odbiegają od ich średnich długookresowych poziomów odnotowywanych dla krajów wysoko rozwiniętych, kształtujących się w okolicach 7%. Interpretując te wyniki, należy mieć jednak na uwadze dwie kwestie. Po pierwsze, badany horyzont czasowy był dość specyficzny – szeregi czasowe zazwyczaj obejmują krótki okres przed, a następnie cały okres po kryzysie finansowym, kiedy rynki przeszły najpierw załamanie cen, a następnie nie zdążyły nawet często odrobić kryzysowych spadków. W tym samym okresie również rynki akcji, z wyjątkiem Rumunii i Rosji, odnotowały zdecydowanie niższe średnie zwrotu aniżeli średnie w dłuższych horyzontach czasu
Średni zwrot geometryczny 5,3% przewyższa co prawda poziom 4,5% wykazany w panelu A, lecz teraz analizowana jest mniejsza grupa krajów, tzn. bez Serbii, Estonii i Chorwacji; jeśli w panelu A policzymy przeciętny
zwrot geometryczny, pomijając te kraje uzyskujemy poziom 5,4%. Przeciętne odchylenie standardowe stóp
zwrotu z akcji w panelu A dla grupy krajów, z pominięciem Serbii, Estonii i Chorwacji, wynosi 45,9%, zaś przeciętny współczynnik zmienności 3,5.
3
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analizowanych w panelach A i B. Po drugie, trzeba pamiętać o tym, że w naszych obliczeniach nie uwzględniliśmy dochodów z wynajmu (czynszów), mających, jak przyznają Jorda, Knoll, Kuvshinov, Schularick i Taylor [2019, s. 1231] zasadniczy wpływ na wysokość całkowitych zwrotów z nieruchomości w analizowanej przez nich grupie badawczej. Jak wynika z wcześniejszych badań Shillera [2000] dla USA oraz częściowo również Knoll, Schularicka i Stegera [2017] dla 14 krajów rozwiniętych same średnie wzrosty
cen nieruchomości mieszkalnych w bardzo długich horyzontach czasowych nieznacznie
przekraczają wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, stąd realne średnie zyski kapitałowe są niewielkie, aczkolwiek w drugiej połowie XX w. wzrost cen mieszkań zdecydowanie przyspieszył, co w 80% wynikało ze wzrostu cen gruntów. Podobnie jak w bardzo długich przedziałach czasu w krajach wysoko rozwiniętych, ceny mieszkań w krajach ESW wykazują się dużo niższą zmiennością mierzoną odchyleniem standardowym
stóp zwrotu aniżeli ceny akcji w tych samych okresach (średnia dla wszystkich krajów
10,9 p.p. w porównaniu z 26,4 p.p. dla akcji), aczkolwiek ze względu na dużo niższy średni realny zwrot arytmetyczny (przeciętnie 1,3% w porównaniu z 5,8% dla akcji) w kategoriach współczynnika zmienności przeciętna zmienność cen w obu przypadkach jest
porównywalna.
W zgodzie z tendencjami opisanymi w poprzednim punkcie artykułu dla krajów wysoko rozwiniętych po II wojnie światowej, stopy zwrotu z nieruchomości mieszkalnych
w krajach ESW cechowały się w badanych okresach na ogół niską korelacją z rynkiem akcji (przeciętny współczynnik korelacji wynosi 0,07), co potwierdza ich duży potencjał inwestycyjny z punktu widzenia możliwości dywersyfikacji portfela. W kontekście tamtych
tendencji wykazywały natomiast we wszystkich krajach zaskakująco wysoką korelację
ze zmianami aktywności gospodarczej, czyli stopami wzrostu PKB (przeciętny współczynnik korelacji dla wszystkich krajów na poziomie 0,82), jednakże tę różnicę w stosunku do krajów wysoko rozwiniętych można ponownie wyjaśniać nieuwzględnieniem
w naszych kalkulacjach dochodów czynszowych, odgrywających istotną rolę stabilizującą całkowite stopy zwrotu. Niską korelację nieruchomości z akcjami można natomiast
tłumaczyć dyskontującymi własnościami rynku akcji w stosunku do zmian koniunktury
gospodarczej. Potwierdzają to wyraźne różnice w poziomach obliczonych współczynników korelacji pomiędzy stopami zwrotu z indeksów a stopami wzrostu PKB w ujęciu
równoległym (obie stopy za ten sam rok) oraz w przypadku, gdy stopy zwrotu z akcji są
cofnięte o rok w stosunku do zmian PKB. Efekt ten jest widoczny zarówno w całym okresie notowania indeksu (patrz górna część panelu A, gdzie przeciętny dla wszystkich krajów współczynnik korelacji rynku akcji ze zmianami PKB w ujęciu równoległym kształtuje się na poziomie 0,09, zaś w przypadku, gdy stopy zwrotu z indeksu są cofnięte o rok,
rośnie do 0,55), jak i potwierdza się w krótszych przedziałach czasu, w których porównujemy zwroty z akcji ze zwrotami na rynku mieszkaniowym (patrz dolna część panelu C,
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gdzie przeciętny dla wszystkich krajów współczynnik korelacji rynku akcji ze zmianami
PKB w ujęciu równoległym wynosi - 0,14, zaś w przypadku, gdy stopy zwrotu z indeksu
są cofnięte o rok, osiąga wartość 0,55). Zauważmy jeszcze, że nawet uwzględniając ten
efekt wyprzedzania w czasie przez rynek akcji zmian w poziomie aktywności gospodarczej, korelacja tego rynku ze zmianami PKB okazuje się mniejsza niż w przypadku rynku
mieszkań (0,55 w porównaniu z 0,82).
Na koniec, odnosząc się do ostatniego ze stylizowanych faktów opisanych w poprzednim punkcie artykułu, dotyczącego relacji pomiędzy wysokością zwrotów z ryzykownych aktywów tempem wzrostu gospodarczego w długim okresie, możemy stwierdzić, że poza Rumunią, Czechami, Słowacją i Serbią średni całkowity zwrot z indeksu
giełdowego na przestrzeni całego okresu jego notowań przekraczał zwykle dość istotnie średnią stopę wzrostu PKB w tym okresie (patrz górna część panelu A). Podobnie
przeciętny poziom stopy zwrotu dla wszystkich krajów 4,5% przewyższał przeciętny
wzrost gospodarczy na poziomie 3,2% rocznie. Pod tym zatem względem zachowanie
rynków akcji w krajach ESW nie odbiegało przeciętnie od tendencji zaobserwowanych
w bardzo długich ciągach danych w krajach wysoko rozwiniętych, choć wielkość różnicy
pomiędzy obiema stopami wydaje się mniejsza.

Uwagi końcowe
Na tle długiej historii rynków w krajach wysoko rozwiniętych dotychczasowe doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej po dokonaniu transformacji systemowej
nie pozwalają oczywiście mówić o tendencjach długookresowych w takim samym sensie, jak ma to miejsce w przypadku tendencji średnich obserwowanych na przestrzeni
prawie 150 lat. Oczywisty wpływ na rezultaty miała też specyfika tego okresu, związana
najpierw z samym procesem transformacji, budowania infrastruktury rynku kapitałowego, następnie zaś okres kryzysu finansowego, największego od czasów Wielkiej Depresji
z lat 30. XX w. Pomimo tych faktów, przeprowadzona analiza wykazała, że w krajach ESW
ujawniło się zaskakująco wiele tendencji zbieżnych ze stylizowanymi faktami sformułowanymi przez badaczy na podstawie bardzo długich szeregów czasowych dla najwyżej rozwiniętych krajów świata. Stwierdzone rozbieżności można natomiast tłumaczyć
bądź to zwiększonym ryzykiem inwestowania na tych rynkach z punktu widzenia inwestorów zagranicznych, jak w przypadku zwiększonej zmienności zwrotów z akcji oraz poziomów premii za ryzyko, bądź też – jeśli chodzi o obniżone w stosunku do światowych
długookresowych średnich wysokości zwrotów z papierów skarbowych – obserwowaną na świecie od trzech dekad tendencją sekularną do spadku stóp procentowych, czy
wreszcie, jak w przypadku rynku mieszkań, różnicami w metodologii obliczeń i relatyw75
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nie krótkimi szeregami czasowymi obejmującymi okres załamania cen i powolnego i ich
wzrostu w związku z kryzysem finansowym.
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Wdrożenie podejścia procesowego w publicznych
szkołach wyższych na przykładzie Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi
Implementation of the Process Approach in Public Universities
on the Example of the Medical University of Lodz

Abstract: The modern realities of conducting educational activities guarantee success only
to those universities that have developed the ability to quickly and flexibly respond to the
requirements and needs of stakeholders. The management of the university must quickly
acquire the skills to use new techniques and management systems and adapt them to the
needs of the organization in such a way that the implemented processes are more effective.
A good solution ensuring success in this area is the implementation of a process approach.
The article presents the essence of the process approach in public universities and the model applied in this area by the Medical University of Lodz.
Key words: process, university, new public managemnt (NPM), business process managemnt (BPM), process approach

Wprowadzenie
Publiczne szkoły wyższe w dobie ograniczonych funduszy, rosnącej presji konkurencyjnej, zmian w zakresie finansowania działalności, wymogu transparentności działania,
muszą poszukiwać takich modeli zarządzania, które będą spełniały wymogi skutecz-
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ności, jakości oraz efektywności. Klasyczne, zbiurokratyzowane modele, oparte wyłącznie na strukturach funkcjonalnych, tracą na znaczeniu, gdyż utrudniają efektywną realizację działań, kompleksową optymalizację oraz obniżają zdolność do tworzenia wartości. Uniwersytety coraz częściej postrzegane są jako instytucje sektora publicznego, a nie
jak to było dotychczas, jako instytucje akademickie z tradycjami i historią [Maciąg 2016,
ss. 163–164].
Model szkolnictwa wyższego podlega ciągłym zmianom. Obecnie obserwujemy
stopniowe odchodzenie od modelu humboldtowskiego, który opiera się na „republice
uczonych”, w stronę modelu, w którym kluczową rolę odgrywa otoczenie zewnętrzne.
Prowadzi to do zmiany akademickiej kultury organizacyjnej od kolegialnej do bardziej
menedżerskiej – w codzienności akademickiej pojawiają się strategie, plany strategiczne, cele, mierniki oraz procesy [Kwiek 2017, s. 12; Sułkowski, Woźniak, Seliga 2018]. Wskazane trendy wpisują się bezpośrednio w ideę Nowego Zarządzania Publicznego (New
Public Managment – NPM), która postuluje wykorzystanie w sektorze publicznym takich
samych technik i metod zarządzania, jak w sektorze prywatnym [Kożuch 2004, s. 72].
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty wykorzystania podejścia procesowego w zarządzaniu publicznymi szkołami wyższymi. Odpowiadając na pytanie
badawcze: czy możliwe jest wdrożenie podejścia procesowego w publicznych szkołach
wyższych, w artykule zaprezentowano model wdrożenia podejścia procesowego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Istota podejścia procesowego w publicznych szkołach
wyższych
W paradygmacie podejścia procesowego organizacja to zbiór wzajemnie powiązanych
ze sobą procesów1, których identyfikacja i wizualizacja daje możliwość lepszego zrozumienia tworzonej w niej wartości. Ciągłe usprawnianie i doskonalenie procesów pozwala na zwiększanie efektywności działania oraz podnoszenie zadowolenia interesariuszy
zewnętrznych i wewnętrznych [Sobocha-Stanuch 2014, s. 21]. Procesowe zarządzanie organizacją polega zatem na takim ukształtowaniu struktur organizacyjnych, które zapewni dynamizm i elastyczność funkcjonowania całego systemu dzięki optymalizacji wyodrębnionych w nim procesów [Grajewski 2012, s. 23]. Klientocentryczne spojrzenie na organizację sprawia, że celem działania organizacji procesowej jest optymalizacja systemu
zarządzania dzięki ograniczaniu w procesach czynności i działań, które nie tworzą wartości dla szeroko rozumianego klienta [Maciąg 2016, s. 165].

Zgodnie z normą PN-EN ISO 9000:2015-10 proces należy rozumieć jako zestaw wzajemnie ze sobą powiązanych lub oddziałujących na siebie działań, które przekształcają wejścia w rezultaty (wyjścia procesu).
1
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Nowoczesna szkoła wyższa musi przejść transformację, której podstawą jest porzucenie starego paradygmatu przekazywania wiedzy na rzecz nowego, w którym istotę
procesu świadczenia usługi edukacyjnej stanowi analiza indywidualnych potrzeb klienta [Krupa 2008, s. 293]. Jest to o tyle trudne, że publiczne szkoły wyższe są zwykle zorientowane na zarządzanie w ujęciu funkcjonalnym, w którym każda jednostka organizacyjna odpowiada za poszczególne fragmenty procesu w ramach realizacji przypisanej
sobie funkcji, a nie za jego całość [Wiśniewski, Mnich 2016, s. 432]. Zdaniem Hammera
[Hammer, Champy 1996, s. 122] prowadzi to do suboptymalizacji, pogarsza komunikację
i współpracę pomiędzy realizatorami procesu. Remedium na opisane słabości to wdrożenie do organizacji podejścia procesowego.

Klasyfikacja procesów w szkołach wyższych
W organizacji zarządzanej procesowo należy zidentyfikować procesy, a następnie ustalić
kryteria wyodrębniania ich rodzajów w celu pogrupowania ich w zbiory. Podczas opracowywanie hierarchii procesów w szkole wyższej można posiłkować się powszechnie dostępnymi standardami np.: klasyfikacją procesów stworzoną przez amerykańską organizację
APQC (American Quality Productivity Center) – Process Classification Framewor (PCF). Należy przy tym pamiętać, że dostępne klasyfikacje mogą być punktem wyjścia w tworzeniu mapy procesów – nie można zapominać o specyfice danej organizacji i sektora, w którym funkcjonuje [Grajewski 2007, s. 64]. W uczelni, biorąc pod uwagę kryterium tworzenia
wartości dla klienta, procesy można podzielić na następujące grupy [Gabryelczyk 2006, ss.
16–17; Grajewski 2007, s. 64; Bitkowska 2009, s. 57; Maciąg 2016, s. 166]:
·· procesy podstawowe – procesy realizowane w zasadniczych obszarach działania
uczelni, które tworzą wartość dodaną dla klienta (student, kandydat, rodzic, otoczenie
społeczno-gospodarcze itp.) i jednocześnie są źródłem dochodów i zysków. W ramach
tej grupy procesów możemy wyróżnić: proces kształcenia, proces naukowo-badawczy,
proces świadczenia usług zewnętrznych;
·· procesy pomocnicze (wpierające) – realizacja tych procesów ma zapewnić wsparcie
i sprawne działanie procesów podstawowych; procesy wspierające wywierają pośredni
wpływ na wartość dodaną dla klienta zewnętrznego, ale bezpośredni wpływ na tworzenie wartości dla klienta wewnętrznego (czyli wykonawców zarówno procesów podstawowych, jak i wpierających). W ramach tej grupy procesów w szkole wyższej można wyróżnić: zarządzanie zasobami osobowymi, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie
technologią informacyjną, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie finansami;
·· procesy zarządcze – realizacja tych procesów ma zapewnić nadzór nad przebiegiem
procesów podstawowych i wspierających oraz przyszły rozwój organizacji. Procesy te
zwykle mają charakter koncepcyjny i związane są z planowaniem, podejmowaniem
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decyzji oraz monitorowaniem ich wykonania. W ramach tej grupy procesów w szkole
wyższej można wyróżnić np.: zarządzanie strategią czy zarządzanie ryzykiem.
Biorąc pod uwagę kryteria podatności na standaryzację/automatyzację oraz konieczność ich przeprowadzenia, procesy w uczelni można zakwalifikować do następujących kategorii [Maciąg 2019, ss. 61–62]:
Grupa I – procesy charakteryzujące się niskim poziomem podatności na standaryzację/automatyzację oraz małą potrzebą standaryzacji/automatyzacji np.: procesy twórcze czy badawcze;
Grupa II – procesy charakteryzujące się niskim poziomem podatności na standaryzację/automatyzację oraz dużą potrzebą standaryzacji/automatyzacji np.: procesy związane z zarządzaniem strategicznym, procesy planowania i podejmowania decyzji;
Grupa III – procesy charakteryzujące się wysokim poziomem podatności na standaryzację/automatyzację oraz dużą potrzebą standaryzacji/automatyzacji np.: procesy administracyjne;
Grupa IV – procesy charakteryzujące się wysokim poziomem podatności na standaryzację/automatyzację oraz małą potrzebą standaryzacji/automatyzacji np.: procesy
związane z praktykowaniem tradycji akademickiej, takie jak organizacja ceremonii, inauguracji itp.
Powyższa klasyfikacja jasno wskazuje, które procesy powinny zostać poddane restrukturyzacji w pierwszej kolejności w celu poprawy ich skuteczności, a w efekcie końcowym
podniesienia sprawności organizacyjnej uczelni. Do tej grupy procesów należy zaliczyć
procesy masowe, wymagające ścisłej powtarzalności, które mają wpływ na całą uczelnię,
a dodatkowo charakteryzują się dużą liczbą popełnianych błędów – duża podatność na
standaryzację/automatyzację oraz wysoka potrzeba standaryzacji/automatyzacji.

Wdrożenie podejścia procesowego
Wdrożenie zarządzania procesowego w organizacji zwykle realizowane jest w dwóch
etapach [Szelągowski 2018, ss. 185–189]:
·· Etap I – Zorganizowanie wdrożenia zarządzania procesowego
Cel etapu stanowi przygotowanie organizacji na wdrożenie podejścia procesowego. Kluczową fazą etapu jest uzgodnienie wśród wszystkich uczestników wdrożenia jego celów.
Brak zrozumienia przez naczelne kierownictwo i zespół idei zarządzania procesowego,
ujawniony na tym etapie, może zwiastować fiasko całego wdrożenia. Ponadto w ramach
etapu powinna zostać przeprowadzona inwentaryzacja wewnętrznych i zewnętrznych
regulacji, infrastruktury IT oraz określony poziom dojrzałości procesowej organizacji2. Na
Poziom dojrzałości procesowej organizacji można ocenić, posiłkując się dostępnymi modelami np.: BPMM
(Business Process Maturity Model), CMM (Capablility Maturity Model) czy standardem ISO/IEC 15504.
2
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tym etapie również powinien zostać wybrany standard opisu procesów3 oraz powinna
zostać przygotowana mapa procesów. Ponadto produktami etapu I powinien być Dokument Inicjujący Projekt (zgodnie ze standardem Prince2 – PRojects IN Controlled Environments) i plan wdrożenia. Etap I ma charakter jednorazowy.
·· Etap II – Wdrożenie zarządzania procesami
W ramach etapu realizowana jest m.in.: identyfikacja i optymalizacja procesów (analiza
procesów w wersji as-is oraz w wersji to-be). Opisane i zamodelowane procesy powinny
następnie zostać zakomunikowane członkom organizacji. Naturalną fazą przedmiotowego etapu jest również automatyzacja procesów, czyli wdrażanie procesów w postaci aplikacji kierowanych procesami (logika działania aplikacji skorelowana jest i bezpośrednio
wynika z diagramu procesowego). Etap zamyka faza monitorowania i zarządzania zautomatyzowanymi procesami. Etap II powtarzany jest wielokrotnie, a wykonywane działania
realizowane są zgodnie z cyklem Deminga. Ma to związek po pierwsze z tym, że wdrożeniem zostają objęte kolejne procesy, a po drugie z faktem wprowadzania zmian i usprawnień w opisanych i zautomatyzowanych procesach (następuje podniesienie dojrzałości
procesowej organizacji).

Efekty wdrożenia podejścia procesowego w szkołach
wyższych
W literaturze przedmiotu wskazuje się na szereg korzyści wynikających z wdrożenia podejścia procesowego w szkołach wyższych, m.in. [Skrzypek 2003, ss. 250–251; Maciąg
2016, s. 167]:
·· podniesienie sprawności realizowanych procesów;
·· uporządkowanie prowadzonej działalności;
·· zwiększenie konkurencyjności uczelni w kategoriach, takich jak: jakość, terminowość
oraz optymalizacja kosztów;
·· zwiększenie racjonalności wykorzystywanych zasobów;
·· satysfakcja i zaspokojenie oczekiwań interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych;
·· realizowanie strategii powiązanej z procesami;
·· podniesienie efektywności gospodarowania;
·· polepszenie komunikacji;
·· wdrożenie mechanizmów ciągłego doskonalenia w działalność operacyjną uczelni;
·· lepsze zrozumienie działalności uczelni dzięki identyfikacji powiązań pomiędzy poszczególnymi procesami;

Najbardziej popularne notacje, umożliwiające wystandaryzowany opis procesów, to: BPMN (Business Process
Model and Notation), UML (Unified Modeling Language), EPC (Event-driven Process Chain).
3
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·· wzrost zaangażowania pracowników dzięki lepszemu zrozumieniu swojej roli w organizacji;
·· ograniczenie ryzyka prowadzonej działalności;
·· elastyczność działania oraz możliwość dopasowywania się do zmiennego otoczenia;
·· podejmowanie decyzji na podstawie danych i faktów.
Zastosowanie podejścia procesowego w publicznych szkołach wyższych przynosi
pozytywne skutki dla organizacji, o ile zmiany wdrażane są ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie [Bugdol, Jedynak 2012, s. 57]. Wdrożenie zarządzania procesowego wymaga nie
tylko zmian w systemach zarządzania, zastosowania sprawdzonych metodyk wraz ze
wspierającymi systemami informatycznymi, ale przede wszystkim zmian w kulturze organizacyjnej i mentalności społeczności akademickiej. Do osiągnięcia sukcesu w tym
obszarze nie wystarczy zakupienie oprogramowania, modernizacja infrastruktury IT czy
nawet przeszkolenie pracowników. Największe zmiany muszą dokonać się na poziomie
fundamentalnych założeń kultury organizacyjnej. Pracownicy muszą znać i rozumieć zasady funkcjonowania zgodnie z procesami. Praktyka pokazuje, że najczęstszymi przyczynami braku powodzenia wdrożenia podejścia procesowego (nie tylko w publicznych
szkołach wyższych) wcale nie są ograniczenia czy problemy techniczne, ale silosowa kultura organizacyjna, ukryte przekonania oraz brak konsekwencji w działaniu najwyższego kierownictwa organizacji [Szelągowski 2018, ss. 183–185]. Skuteczne wdrożenie podejścia procesowego jest możliwe, gdy [Nosowski 2010, s. 20]:
·· najwyższe kierownictwo rozumie zachodzące zmiany i jest zaangażowane we wdrożenie i utrzymanie nowego porządku organizacyjnego;
·· odpowiedzialność za poszczególne działania została dobrze zdefiniowana;
·· kultura organizacyjna i ludzie ją tworzący są otwarci na procesy;
·· powiązano procesy ze strategią i politykami organizacji;
·· określono strukturę procesów;
·· zapewniono wsparcie realizacji procesów przez systemy informatyczne.
Wdrażanie sugerowanych przez specjalistów z dziedziny zarządzania metod, systemów, technik, nowych podjeść musi być zawsze prowadzone z uwzględnieniem specyfiki publicznej szkoły wyższej, obecnych uwarunkowań oraz przyszłych potrzeb [Rajkiewicz, Mikulski 2016, s. 191].

Model wdrożenia podejścia procesowego w Uniwersytecie
Medycznym w Łodzi
Uniwersytet Medyczny w Łodzi został utworzony w 2002 w wyniku połączenia Cywilnej Akademii Medycznej w Łodzi z Wojskową Akademią Medyczną, kontynuując tradycję
obu akademii. Misją uczelni jest „zapewnienie możliwie najlepszych warunków dla stu82
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dentów w procesie ich edukacji, tworzenie unikalnej jakości prowadzonych badań naukowych oraz wspieranie rozwoju pracowników”. Obecnie na 3 wydziałach i 15 kierunkach uczelnia kształci ok. 9500 studentów, a jej zaplecze kliniczne stanowią 3 szpitale.
Warto nadmienić, że uczelnia kształci również podchorążych – przyszłych lekarzy, których naukę finansuje Ministerstwo Obrony Narodowej oraz studentów anglojęzycznych.
Uniwersytet zatrudnia ok. 2500 pracowników.
Wdrażanie podejścia procesowego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi rozpoczęło się oficjalnie w 2013 r. wraz z początkiem realizacji projektu „QUALITY4UMED –
Nowa jakość zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby społeczeństwa informacyjnego”, który finansowany był
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego4. Celem projektu była identyfikacja,
optymalizacja oraz automatyzacja 83 procesów z pięciu merytorycznych obszarów działania tj.: planowanie dydaktyki, przygotowanie rekrutacji, zapewnienie jakości kształcenia, planowanie i wydatkowanie oraz zarządzanie strategią uczelni. Uzgodnienie celów
i zakresu wdrożenia podejścia procesowego miało miejsce na etapie przygotowywania
przedmiotowego projektu. Pierwsze działania w projekcie związane były z wybraniem
firm doradczych oraz narzędzi IT do modelowania i automatyzacji procesów. Organizacja zdecydowała się na wdrożenie projektu BPM (Business Process Management) z nadzorem i wsparciem konsultantów zewnętrznych. Ponadto w projekcie brali udział przedstawiciele różnych jednostek organizacyjnych uczelni, którzy przeszli szereg szkoleń podnoszących ich kompetencje w przedmiotowym obszarze. Docelowo przyjęto założenie,
że umiejętności związane z zarządzaniem procesami zostaną wykształcone u własnego personelu. Na tym etapie podjęto również decyzje dotyczące opisywania zidentyfikowanych procesów w notacji BPMN, w systemie umożliwiającym modelowanie procesów. Uczelnia w zakresie narzędzi IT wybrała do obsługi procesów narzędzie klasy BPM
– Process Portal, z silnikiem procesowym dostosowanym do różnych sposobów budowania procesów, które zintegrowała z innymi systemami dziedzinowymi, takimi jak np.:
system kadrowo-płacowy, system finansowy, system do obsługi IT, system do obsługi
studentów, system biblioteczny, poczta pracownicza czy repozytorium dokumentów.
Wymiana danych pomiędzy systemami dokonywana jest za pośrednictwem szyny integracyjnej (ang. ESB – Enterprise Service Bus).
Powyższe działania zostały poprzedzone przeprowadzeniem audytu IT oraz uporządkowaniem gromadzonych i przetwarzanych danych, co okazało się kluczowe dla
systemu klasy BPM.
Początki wdrażania podejście procesowego związane były również z przeprowadzeniem szeregu zmian strukturalny. Na fali tych zmian w 2015 roku powstało Centrum
Podkreślić należy, że przygotowania do wdrożenia podejścia procesowego rozpoczęły się już kilka lat wcześniej.
4
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Kompetencji Procesowych (CKP) , które odpowiada obecnie za utrzymanie i rozwój podejścia procesowego w organizacji oraz wsparcie metodyczne pozostałych pracowników uczelni. Centrum Kompetencji Procesowych jest jednostką niezależną od struktur IT
w organizacji, która podlega bezpośrednio pod Zastępcę Kanclerza ds. organizacji i rozwoju. W skład centrum wchodzą:
·· Kierownik Centrum Kompetencji Procesowy – nadzoruje prace CKP, odpowiada za
rozwój zarządzania procesowego w organizacji, jest członkiem Komitetu Sterującego
dla wdrażanych optymalizacji procesów;
·· Główny architekt ds. procesów – odpowiada za architekturę systemu klasy BPM,
opracowuje wymogi i zasady technologiczne dot. wytwarzanych aplikacji procesowych, weryfikuje i zatwierdza dokumentację analityczną; koordynuje pracę zespołu
deweloperów CKP (odgrywa rolę Scrum Mastera);
·· Analitycy ds. procesów – każdorazowo pełnią funkcję kierownika projektu analitycznego, w ramach którego są odpowiedzialni m.in. za.: prowadzenie projektu zgodnie
z metodyką Prince2, przeprowadzanie warsztatów analitycznych mających na celu
ustalenie przebiegu procesu w wersji as-is oraz to-be, przygotowywanie dokumentacji analitycznej, organizację testów (jeżeli procesy wdrażane są w formie aplikacji procesowych), wsparcie merytoryczne dla właściciela procesu oraz jego ekspertów; do
ich zakresu obowiązków należy również przeprowadzanie testów wdrażanych aplikacji procesowych;
·· Konsultanci ds. procesów – osoby zapewniające wsparcie techniczne dla istniejących aplikacji procesowych, pełniące funkcje swojego rodzaju helpdesku; konsultanci przyjmują zgłoszenia od ekspertów merytorycznych oraz użytkowników dotyczące błędów w funkcjonowaniu aplikacji procesowych czy propozycji modyfikacji i ulepszeń, przekazują i odbierają zgłoszenia od programistów, dbają o właściwą jakość nadzorowanych aplikacji procesowych; do ich zakresu obowiązków należy również przeprowadzanie testów aplikacji procesowych;
·· Deweloperzy ds. procesów – programiści zajmujący się wytwarzaniem aplikacji procesowych oraz ich integracją z infrastrukturą IT uczelni.
W ramach podejścia procesowego w organizacji funkcjonują również następujące role:
·· Właściciele procesów – osoby odpowiedzialne za zarządzanie procesem tj. ustalenie przebiegu procesu, zaangażowanych zasobów, realizację celów procesu i ustalonych poziomów mierników, zarządzanie zespołem ekspertów merytorycznych. Rolę
właścicieli procesów odgrywają osoby zajmujące różnie miejsca w strukturze funkcjonalnej uczelni;
·· Eksperci merytoryczni – osoby, które dobrze znają przebieg danego procesu, biorą
w nim udział; zapewniają wsparcie merytoryczne dla właściciela procesu; odpowiadają za wkład merytoryczny w dokumentacji analitycznej, testy merytoryczne aplikacji
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oraz kontakt z użytkownikami; monitorują przebieg realizowanych procesów i w razie
potrzeby podejmują działania naprawcze;
·· Eksperci techniczni – przedstawiciele Centrum Kompetencji Procesowych (konsultanci
bądź analitycy), którzy zapewniają wsparcie techniczne dla aplikacji procesowych.
Ponadto powołano Komitet sterujący dla optymalizacji wdrażanych procesów,
w skład którego wchodzą: Z-ca Kanclerza ds. organizacji i rozwoju, Kierownik Centrum
Kompetencji Procesowych oraz właściciel procesu.
Zgodnie z zarządzeniem nr 77/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. wdrażanie procesów
w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi może odbywać się poprzez:
·· uruchomienie aplikacji procesowej w systemie informatycznym;
·· wprowadzenie procedury/regulaminu w formie zarządzenia poza systemem informatycznym.
W zakresie utrzymywania i wytwarzania aplikacji procesowych uczelnia korzysta
z modelu hybrydowego tj. oprócz własnego zespołu programistów współpracuje również z zewnętrznymi firmami informatycznymi. Z kolei w zakresie prowadzenia analiz
i opracowywania optymalizacji procesów uczelnia bazuje wyłącznie na własnym zespole pracowników.
Nad wdrożeniem i rozwojem podejścia procesowego w uczelni czuwa Kanclerz,
który konsekwentnie realizuje kolejne etapy przedsięwzięcia oraz zapewnia wsparcie
wszystkim zaangażowanym osobom.

Zarządzanie procesowe w liczbach
Obecnie w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi uruchomiono produkcyjnie 35 aplikacji procesowych, na które składa się 199 procesów. Aplikacje procesowe dotyczącą następujących megaprocesów: zarządzanie kształceniem, zarządzanie działalnością B+R, zarządzanie finansami, zarządzanie zasobami osobowymi, zarządzanie sprawami organizacyjnymi, zarządzanie strategią, zarządzanie infrastrukturą, zarządzanie technologią informacyjną. Każdego roku tworzonych jest średnio 7 nowych aplikacji procesowych. Od 2015 roku
w portalu procesowym obsłużono ponad 226 000 spraw z różnych zakresów tematycznych. Na dzień sporządzania raportu w Process Portalu aktywnych było 3600 instancji5.
Od momentu uruchomienia systemu zarejestrowano ponad 3000 użytkowników aplikacji
procesowych. Do tej pory opracowano i wdrożono 76 raportów, które dostarczają różnych
informacji o realizowanych procesach np.: o czasach realizacji poszczególnych czynności
w procesie, efektywności pracowników obsługujących procesy czy liczbie pętli zwrotnych
w procesach. Na podstawie tych danych podejmowane są działania naprawcze i optymalizacyjne, służące zwiększeniu efektywności realizowanych procesów.
5

Poprzez „instancję” należy rozumieć jedną sprawę obsłużoną w portalu procesowym (Process Portal).
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W uczelni rolę właścicieli procesów odgrywa obecnie 19 osób, natomiast rolę ekspertów merytorycznych powierzono 62 pracownikom. Szczegółowe dane dotyczące
podejścia procesowego w uczelni zostały przedstawione w tabeli 1.
Tabela 1������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
. Dane liczbowe w zakresie wdrożenia podejście procesowego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (stan na dzień 15.08.2020 r.)

Process Portal

System do
obsługi zgłoszeń
serwisowych Jira6

Architektura Procesów

Zaangażowane
zasoby osobowe

3 600

aktywnych instancji w Process Portalu

226 879

zakończonych instancji w Process Portalu

76

dostępnych raportów

36 233

uruchomień raportów

339

procedowanych aktualnie zgłoszeń w Jira (w tym: 66 błędów,
211 nowych funkcjonalności, 62 zadania)

13 234

zakończonych zgłoszeń w Jira (w tym: 8 839 błędów, 1 120 nowych funkcjonalności, 3 275 zadań)

35

aplikacji procesowych

199

procesów

3 087

użytkowników aplikacji procesowych

19

właścicieli procesowych

62

ekspertów merytorycznych

5

analityków i konsultantów procesowych

6

developerów procesowych

2

architekt ds. procesów i kierownik Centrum Kompetencji Procesowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Liczba spraw obsługiwanych w Process Portalu wzrasta każdego roku, co zostało
przedstawione na wykresie 1. Analiza danych wskazuje na dwa kluczowe lata, w których
nastąpił duży przyrost spraw obsłużonych w portalu procesowym tj. rok 2017 oraz rok
6
W przypadku procesów wdrażanych w postaci aplikacji procesowych zgłoszenia dotyczące błędów w funkcjonowaniu aplikacji, wprowadzania nowych funkcjonalności, modyfikacji istniejących funkcjonalności czy
zapytań obsługiwane są w systemie Jira.
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2019 – ma to związek z uruchomieniem produkcyjnym aplikacji procesowych, z których
masowo zaczęła korzystać duża grupa użytkowników.
Wykres 1. Liczba instancji w Process Portalu w latach 2015–2020 (stan na dzień
15.08.2020 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Zakończenie
Jak pokazuje przykład Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wdrożenie podejścia procesowego w publicznych szkołach wyższych jest możliwe, ale wymaga zrozumienia i zaangażowania najwyższego kierownictwa organizacji. Do przeprowadzania zmian w zakresie zarządzania uczelnią potrzebny jest charyzmatyczny przywódca, który konsekwentnie, ale z poszanowaniem tradycji akademickiej, będzie dążył do celu. Wdrożenie podejścia procesowego w szkołach wyższych związane jest ponadto z szeregiem wyzwań
o charakterze organizacyjnym, społecznym i kulturowym. Wymaga zbudowania silnego
zespołu wśród pracowników uczelni, którzy w drodze ewolucji będą przekonywać do
idei pozostałą część społeczności akademickiej. Nie można zapominać również o aspektach finansowych przedmiotowych zmian. Wdrożenie podejścia procesowego bez narzędzi informatycznych wspierających realizację procesów jest praktycznie niemożliwe,
a przynajmniej mało efektywne, a narzędzia ICT zwykle dużo kosztują. Dobrym rozwiązaniem zatem wydaje się obranie ścieżki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i finansowanie
działań związanych z rozwojem zarządzania procesowego z pozyskanych funduszy zewnętrznych. Należy pamiętać, że utrzymanie i rozwój systemu będą również w przyszłości generować koszty, więc już w fazie planowania warto opracować model finansowa87
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nia przyjętego rozwiązania. Chociaż wdrożenie podejścia procesowego w publicznych
szkołach wyższych wydaje się zadaniem bardzo trudnym do realizacji, z uwagi na dominujące tradycyjne i zbiurokratyzowane struktury zarządzania oraz indywidualizm i autonomię poszczególnych jednostek, to warto podjąć to wyzwanie. Obserwacja otoczenia
przynosi refleksję, że uczelnie publiczne, które chcą podążać za zmianami społecznymi
i ekonomicznymi dokonującymi się nie tylko w Polsce, ale również w Europie, prędzej czy
później będą musiały wejść na drogę zarządzania procesowego.
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Kodeks etyczny jako instrument programu
społecznej odpowiedzialności organizacji
Code of Ethics as an Instrument of the Corporate Social
Responsibility Program

Abstract: In modern economies, and thus in enterprises, more and more importance is attached to the ethical regulations for conducting business activity. One of the tools for impressing such principles (especially within the framework of corporate social responsibility) are the codes of ethics that regulate the standards of decision-making by the managerial staff, employee behavior or the functioning of the organization in the economic and social environment. The aim of the article is to present the idea of ethical codes as an element
of corporate social responsibility. It was based on the literature on the subject in this area
and the results of secondary research on the specificity of the functioning of ethical codes
in Polish enterprises.
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Wprowadzenie
W obecnej sytuacji gospodarczej jednym z istotnych elementów sukcesu organizacji na
rynku jest wdrażanie zasad i podejmowanie działań odwołujących się do społecznej odpowiedzialności biznesu. Jej przejawem jest inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy czy informowanie o tych działaniach (przyczy-
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nia się to do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla
zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego). Jednym z elementów wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w organizacji jest formułowanie
i wcielanie w życie kodeksów etycznych, które stanowi wyraz dążenia do usystematyzowania panujących w organizacji zasad. Kodeks ma w założeniu stanowić punkt odniesienia w sytuacjach problematycznych. Kodeksy etyczne znajdują zastosowanie w ramach
działań profilaktycznych i przeciwdziałania takim nadużyciom, jak: działania korupcyjne, konflikty interesów, kradzieże czy nieprawidłowe wykorzystywanie zasobów firmowych. Dodatkowo wzmacniają relacje między pracownikami, tworzą pozytywny wizerunek wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa oraz są użyteczne przy określaniu, jakie konsekwencje dyscyplinarne grożą pracownikom, których zachowanie jest niezgodne z przyjętymi zasadami.
Celem artykułu jest przedstawienie idei tworzenia kodeksów etycznych jako elementu społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie. Artykuł został oparty na literaturze przedmiotu z tego zakresu oraz wynikach badań wtórnych dotyczących
specyfiki funkcjonowania kodeksów etycznych w polskich przedsiębiorstwach (przedstawiono także przykładowe kodeksy etyczne funkcjonujące w polskich firmach).

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element
zarządzania organizacją
Społeczna odpowiedzialność biznesu to obecnie ważna problematyka, rozwijana w ramach ekonomii i zarządzania.
Za źródło społecznej odpowiedzialności biznesu [Bernatt 2009, s. 23] można uznać filozoficzną ideę odpowiedzialności. Zgodnie z tą ideą konsekwencją przyznania człowiekowi wolności jest nałożenie na niego odpowiedzialności. Odnosi się to także do stosunków ekonomicznych – przedsiębiorca korzystający z wolności gospodarczej również ma
obowiązek być jednostką odpowiedzialną.
Według A.B. Carolla pochodzenie społecznej odpowiedzialności biznesu jest tak stare jak przedsiębiorstwa, ponieważ zawsze istniała troska wspólnoty biznesu o sprawy
społeczne. W XVIII w. (czasy wczesnej industrializacji) niektóre prywatne przedsiębiorstwa brały na swoje barki odpowiedzialność za pracowników (na podstawie swoistego społecznego kontraktu, którego podstawą były religijne i etyczne przekonania właścicieli firm oraz strach przed niezadowoleniem pracowników i podejmowaniem przez
nich radykalnych działań). Z kolei w XIX w. podejmowano próby pogodzenia wymogów
efektywnej działalności gospodarczej ze społecznymi i obywatelskimi zasadami demokracji czy zaangażowania na rzecz wspólnoty z zasadami sprawiedliwości. Na przełomie XIX i XX w. zdecydowanie częściej jednostki, które wzbogaciły się w biznesie, prze92
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znaczały prywatne bogactwo na cele dobroczynne. Mniej natomiast było zorganizowanych działań charytatywnych podejmowanych przez korporacje [Wysokińska, Witkowska 2016, s. 97].
Jedną z pierwszych prób określenia w sposób modelowy istoty społecznej odpowiedzialności biznesu był model kontinuum Richarda Eellsa z 1960 r., który umieszczał organizację na osi społecznej odpowiedzialności (bieguny kontinuum oznaczają maksimum i
minimum odpowiedzialności, a miejsce przedsiębiorstwa na osi jest uzależnione od stosunku do odpowiednich norm przyjętych w społeczeństwie oraz od czasu). Na biegunie
minimum znalazły się organizacje tradycyjne, działające w obrębie paradygmatu akcjonariuszy, a na biegunie maksimum – tzw. organizacje metro, mieszczące się w paradygmacie interesariuszy, biorące pod uwagę ich potrzeby i oczekiwania, a w konsekwencji
przyjmujące postawę charakterystyczną dla tzw. obywatelstwa korporacyjnego [Żemigała 2013, s. 22].
Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu zaczęło zyskiwać na znaczeniu w latach 90. XX wieku (przede wszystkim w Japonii, USA i w Europie Zachodniej). Wskazywano wówczas, że maksymalizacja zysku przedsiębiorstw nie zawsze prowadzi do poprawy efektywności gospodarki (ogólnego dobrobytu społeczeństwa), co jest efektem niedoskonałości rynku (dodatkowo mechanizm rynkowy w zbyt małym stopniu przyczynia
się do rozwoju, jednocześnie powodując zbyt duże zanieczyszczenie środowiska i nadmierne eksploatowanie rzadkich zasobów). Rozwiązaniem powyższego problemu miał
być odpowiedzialny biznes, w którym uwzględniane jest dobro różnych grup interesariuszy [Buczkowski, Dorożyński 2016, ss. 11–12].
Obecnie koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility) jest bardzo szeroką strategią, która uwzględnia wiele potencjalnych działań ze
strony przedsiębiorstwa. Może ona dotyczyć: społeczności lokalnej, środowiska naturalnego czy pracowników. Dzięki takim działaniom firma może podnieść swoją wartość,
tworzyć zespoły pracownicze motywowane zaufaniem i zaangażowaniem, wzmacniać
więzi między marką a klientem czy wreszcie podnosić jakość świadczonych usług czy
wytwarzanych produktów.
Światowa Rada Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju określa społeczną odpowiedzialność biznesu jako zobowiązanie się przedsiębiorstwa do etycznego zachowania, przyczyniania się do rozwoju ekonomicznego przy jednoczesnym dbaniu o poprawę jakości życia
zasobów ludzkich czy społeczeństwa jako ogółu [Corporate Social Resposibility 1998, s. 6].
Kolejną definicję podaje Zielona Księga Komisji Europejskiej z 2001 r. Według niej
społeczna odpowiedzialność biznesu polega na tym, że przedsiębiorstwa w swoich
działaniach handlowych oraz kontaktach z interesariuszami dobrowolnie biorą pod
uwagę aspekty społeczne i ekologiczne [Green Paper Promoting European framework for
Corporate Social Responsibility 2001, s. 4].
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Także Międzynarodowa Norma ISO 26000 definiuje społeczną odpowiedzialność
biznesu jako odpowiedzialność przedsiębiorstwa za wpływ jego decyzji oraz działań na
społeczeństwo i środowisko. Odpowiedzialność ta przejawia się w zachowaniach, które
przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju, zdrowia i dobrobytu społeczeństwa, biorą pod uwagę potrzeby interesariuszy, są zgodne z obowiązującymi zapisami prawnymi (także z międzynarodowymi normami zachowania) oraz spójne z organizacją i praktykowane w jej relacjach. Zgodnie z tą normą główne obszary społecznej odpowiedzialności biznesu to: ład organizacyjny, prawa człowieka, stosunki pracy, ochrona środowiska naturalnego, relacje z konsumentami czy zaangażowanie społeczne [Norma Międzynarodowa dotycząca społecznej odpowiedzialności 2013]. Inne standardy, które wyznaczają kierunek działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, to – Guidelines
on Multinational, Enterprises, certyfikat Social Accountability 8000, Accountability (AA)
1000 czy indeks FTSE4Good [Weltzien Hovik 2003, s. 54].
Z kolei według J. Szumniak-Samolej społeczna odpowiedzialność biznesu jest to
strategiczne i holistyczne podejście do zarządzania organizacją, które zakłada dobrowolne przestrzeganie zasad etyki, eliminowanie negatywnego oddziaływania na otoczenie (bliższe i dalsze) przy jednoczesnym maksymalizowaniu pozytywnego oraz prowadzenie dialogu z interesariuszami i uwzględnianie ich oczekiwań [Szumniak-Samolej 2013, s. 40].
Natomiast A. Paliwoda-Matiolańska definiuje społeczną odpowiedzialność biznesu
jako proces zarządzania relacjami z interesariuszami przedsiębiorstwa, który poprzez
odpowiadanie na ich możliwe do zidentyfikowania oczekiwania przyczynia się do wzrostu jego konkurencyjności (zapewniając mu stabilność i trwały rozwój), a jednocześnie
kształtuje korzystne warunki dla rozwoju ekonomicznego i społecznego, tworząc wartość społeczną i ekonomiczną [Paliwoda-Matiolańska 2012, ss. 253–265].
Według W. Gasparskiego społeczna odpowiedzialność biznesu to efektywna strategia zarządzania w przedsiębiorstwie, która przyczynia się do wzrostu konkurencyjności
tego przedsiębiorstwa, budowania reputacji oraz kształtowania korzystnych warunków
dla rozwoju społecznego i ekonomicznego [Gasparski i in. 2003, s. 54].
Obecny wzrost popularności społecznej odpowiedzialności biznesu wynika przede
wszystkim z:
·· rosnącego znaczenia przedsiębiorstw międzynarodowych w gospodarce światowej;
·· traktowania społecznej odpowiedzialności biznesu jako instrumentu marketingowego, który pozwala ukryć niedostatki oferty przedsiębiorstwa;
·· wzrostu znaczenia inwestycji społecznie odpowiedzialnych wynikających z wymagań poszczególnych inwestorów, którzy oczekują od przedsiębiorstwa spełnienia
określonych norm i standardów;
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·· wzrostu świadomości i oczekiwań konsumentów, którzy żądają nie tylko określonych parametrów cenowych, jakościowych i funkcjonalnych produktu (usługi), ale coraz częściej także uwzględnienia w procesie produkcji (świadczenia usług) poszanowania środowiska społecznego i przyrodniczego;
·· wzrostu konkurencji i homogenizacji produktów, które pozwalają społecznej odpowiedzialności biznesu stać się wyróżnikiem zapewniającym przewagę konkurencyjną;
·· konieczności sprostania nowym, często wyśrubowanym regulacjom w zakresie
ochrony środowiska naturalnego, ochrony praw pracowniczych, zasad konkurencji czy
też poszanowania praw człowieka;
·· wzrostu liczby i aktywności organizacji pozarządowych, które często starają się
uświadamiać uczestnikom rynku ich prawa i obowiązki, a także bronić interesów różnych grup społecznych;
·· chęci zwiększenia zysków, kiedy społeczną odpowiedzialność biznesu traktuje się
jako źródło dodatkowych korzyści dla firmy (nowe produkty, nowe rynki zbytu) [Teneta-Skwiercz 2013, ss. 57–59].
Społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce życia gospodarczego przejawia
się w dwóch wymiarach – zewnętrznym i wewnętrznym [Rok 2004, s. 20]. Wymiar wewnętrzny obejmuje takie płaszczyzny, jak:
·· zarządzanie zasobami ludzkimi (np. równouprawnienie pracowników, pełna wymiana informacji między pracownikami a kadrą menedżerską, zaangażowanie pracowników w procesy decyzyjne, stwarzanie możliwości rozwoju pracowników, sprawiedliwe
i godziwe wynagradzanie, realizowanie idei work-life balance);
·· tworzenie i wdrażanie programów etycznych dla pracowników (np. kodeksy etyczne
czy szkolenia z zakresu etyki);
·· zapewnianie bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym także działania w zakresie różnych
·· form opieki zdrowotnej dla pracowników);
·· nabywanie umiejętności dostosowywania się do zmian (np. uwzględnienie potrzeb i oczekiwań wszystkich stron w przypadku restrukturyzacji, elastyczne formy zatrudnienia);
·· pozytywne oddziaływanie przedsiębiorstwa na środowisko naturalne;
·· stosowanie zasad nadzoru korporacyjnego (np. przejrzystość informacyjna, inwestycje w zakresie zrównoważonego rozwoju).
Natomiast obszar zewnętrzny odpowiada za:
·· przestrzeganie praw człowieka (np. stwarzanie równych szans dla wszystkich pracowników czy stosowanie zasad sprawiedliwego handlu);
·· pozytywny wpływ na społeczność lokalną (np. zaangażowanie w działalność charytatywną, wolontariat pracowniczy, stwarzanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych czy inwestycje społeczne);
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·· utrzymywanie odpowiednich i etycznych relacji z dostawcami i klientami (np. przestrzeganie terminowości dostaw i płatności, uwzględnianie społecznych i ekologicznych aspektów w decyzjach biznesowych, sprawne reagowanie na skargi klientów, dostarczanie na rynek produktów czy usług bezpiecznych dla środowiska i ludzi);
·· troska o środowisko naturalne.
Jednym z szerokiej gamy działań, które przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać
w ramach wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu, jest tworzenie kodeksów
etycznych.

Kodeksy etyczne jako element społecznej
odpowiedzialności biznesu
Kodeks etyczny jest zbiorem zasad i wartości, którymi powinni kierować się członkowie
danej grupy podczas wykonywania zadań służbowych w miejscu pracy czy poza nim.
Celem zebranych w kodeksie etycznym zapisów jest wyznaczenie wysokich standardów
etycznych stosowanych przez członków grupy, a przez to dbanie o dobre imię zarówno
ich, jak i grupy jako całości. Kodeks etyczny zawiera reguły określające, jakie działania są
poprawne, a jakie niewłaściwe z etycznego punktu widzenia, i obejmuje uporządkowany logicznie zbiór norm i zobowiązań wymaganych od członków danej organizacji [Suchodolski 2012, s. 159].
Według L. Zbiegień-Maciąg kodeksy etyczne są spisanym zespołem standardów
działania, których przestrzegania organizacja wymaga od pracowników. Kodeksy zawierają zestaw zasad obowiązujących w danej organizacji oraz zestaw ograniczeń związanych
najczęściej z sankcjami. Można je tworzyć, wpisując wszystkie zasady, które mają być przestrzegane, bądź też zbierając zakorzenione w kulturze organizacyjnej cele i wartości, którym następnie nadawana jest forma kodeksu [Zbiegień-Maciąg 1997, ss. 104–107].
Kodeksy etyczne z reguły przybierają postać kodeksów ogólnych (określających
podstawowe cele przedsiębiorstwa i jego relacji z otoczeniem), a także kodeksów szczegółowych (zawierających szczegółowe reguły i zasady zachowań dla określonej grupy).
Ich szczególnym rodzajem są kodeksy etyki zawodowej, normujące działania osób wykonujących zawody o szczególnym znaczeniu społecznym [Gasparski 2007, s. 276].
Do podstawowych funkcji tworzenia i funkcjonowania kodeksów etycznych można
zaliczyć:
·· funkcję informacyjną – sygnalizowanie różnym interesariuszom firmy przyjętych
przez firmę zobowiązań społecznych;
·· funkcję wizerunkową – kształtowanie odpowiedniego wizerunku publicznego
w celu osiągania przez firmę korzyści ekonomicznych;
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·· funkcję motywującą – osiąganie wyższej produktywności dzięki jasnemu wyznaczaniu celów biznesowych;
·· funkcję integrującą – wyrównywanie systemów wartości i norm moralnych w życiu gospodarczym poprzez wprowadzanie kodeksów uniwersalnych/wzorcowych [Żabski 2013, s. 5].
Według Krajowej Izby Gospodarczej budowanie gospodarki rynkowej jest nierozerwalnie związane z koniecznością przestrzegania zasad etyki i kultury przedsiębiorczości. Zgodnie z jej założeniami należy podejmować działania zmierzające do zapewnienia
wysokiej jakości produktów i usług, być rzetelnym w relacjach z kontrahentami, pracownikami skarbu państwa i środowiska, co będzie świadczyć o odpowiedzialnym podejściu do kierowania firmą i będzie jednym ze źródeł jej sukcesu. W warunkach dużej konkurencji firma nie może funkcjonować w dłuższym okresie bez korzystnej oceny otoczenia i bez przestrzegania norm etycznych. Krajowa Izba Gospodarcza zachęca przedsiębiorców do przyjmowania kodeksów etyki i informowania o tym klientów i kontrahentów. Wskazuje przy tym płaszczyzny, które powinny być objęte kodeksem etyki [Kodeks
Etyki dla przedsiębiorców 2001]:
·· stosunki z klientami;
·· stosunki z akcjonariuszami, udziałowcami i innymi inwestorami;
·· stosunki z pracownikami;
·· stosunki z kontrahentami;
·· relacje z konkurencją;
·· powiązania z władzami i lokalnymi społecznościami:
·· środowisko naturalne;
·· związki biznesu z polityką;
·· zamówienia publiczne;
·· zagadnienia związane z międzynarodowym biznesem;
·· zasady wdrażania kodeksu etyki.
Obecnie coraz więcej firm jest zainteresowanych wprowadzaniem kodeksów etycznych, szczególnie że naciski na tworzenie takich dokumentów są wywierane przez różnych interesariuszy – pracowników, inwestorów czy klientów.
Przykładowo z badań [Sroka 2016, ss. 22–27] przeprowadzonych w 2014 r. wśród 100
firm funkcjonujących w różnych branżach można wyciągnąć następujące wnioski:
·· zdecydowana większość firm twierdzi, że: posiada kodeks etyczny (chodzi tu o przedsiębiorstwa duże i średnie, z kolei małe podmioty nie widzą potrzeby wprowadzania
takich dokumentów), posiada osoby odpowiedzialne za kontrolę zachowań etycznych
w organizacji, posiada jasne procedury na wypadek wystąpienia zachowań nieetycznych czy wewnętrzne procedury gwarantujące prawo do wskazania raportu nadużyć,
ponadto w firmach tych sformułowano szczegółowe zasady i procedury związane
z polityką antykorupcyjną;
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·· badani respondenci twierdzili, że nie zachowywali się nieetycznie w swojej pracy oraz że
są świadomi tego, jakie zachowania w ich pracy można uznać za etyczne (choć z drugiej strony większość respondentów przyznała, że dylematy etyczne są powszechne w ich firmach);
·· wszyscy respondenci twierdzili, że ich firmy biorą pod uwagę kwestie etyczne
w działalności marketingowej i reklamowej;
·· respondenci jednoznacznie stwierdzili, że etyczne zachowania sprzyjają osiąganiu sukcesu – np. wyższej sprzedaży, uważali także, że znaczenie etycznych zachowań w ich firmie wzrośnie w ciągu najbliższych 2 lat, co stawia ich firmy w bardzo korzystnym świetle.
Tabela 1. Kodeks etyczny w firmie Comarch SA
Punktem wyjścia dla utworzenia kodeksu etycznego w tej firmie była chęć zobowiązania się do promowania
etyki oraz dołączenia do światowej czołówki pod względem odpowiedzialności korporacyjnej, a także
dążenie do przestrzegania praw człowieka i ochrony środowiska. Stanowi on wzorzec postepowania
w stosunku do współpracowników, przełożonych oraz klientów, partnerów i społeczności lokalnych,
zarówno w relacjach biznesowych, jak i okołobiznesowych. Kodeks etyczny w tejże firmie składa się z kilku
podstawowych elementów:
• w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych z interesariuszami promowane są takie wartości, jak: uczciwość,
pracowitość i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań, jakość i innowacyjność jako cele stawiane
sobie indywidualnie we własnej pracy, otwarta współpraca dla dobra wspólnego, budowanie i utrzymywanie
zaufania wśród współpracowników i partnerów biznesowych, a także szacunek, wyrozumiałość i pomoc, bez
względu na zajmowane stanowisko czy różnorodność poglądów;
• przestrzeganie zakazu dyskryminacji ze względu na: rasę, status społeczny, pochodzenie etniczne, religię,
upośledzenie, inwalidztwo, płeć, orientację seksualną, związek lub przynależność polityczną, wiek czy stan
cywilny;
• przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, zapobieganie przekupstwu, nielegalnym płatnościom
i korupcji (wyrazem tego jest funkcjonowanie Polityki Antykorupcyjnej – ustanawiającej zasady i standardy
postępowania w celu zapobiegania oraz reagowania na działania mogące nosić znamiona korupcji);
• branie odpowiedzialności za sukcesy klientów oraz szacunek i otwartość na ich potrzeby;
• zapewnianie kontroli i bezpieczeństwa obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu
strategicznym dla bezpieczeństwa Państwa (odzwierciedleniem tego jest Wewnętrzny System Kontroli
zapewniający stosowanie norm oraz wymagań prawnych międzynarodowych i krajowych);
• kładzenie nacisku na jakość oferowanych produktów i świadczonych usług (poprzez Zintegrowany System
Zarządzania zapewniający właściwą, systemowo zarządzaną realizację wszystkich procesów biznesowych
mających wpływ na jakość produktów i usług);
• przekazywanie przez spółkę rynkowi jednoznacznej informacji o naruszeniu dobrej praktyki;
• przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego;
• angażowanie się w działalność społeczną poprzez propagowanie idei tworzenia szerokiej platformy
społecznej, na gruncie której propagowane są sport oraz najnowsze technologie IT (sponsoring wydarzeń
kulturalnych, wpieranie klubu piłkarskiego Cracovia SSA czy staży studentów kierunków informatycznych
z całego świata).

Źródło:

Kodeks etyczny [online],

etyczny/, dostęp: 01.09.2020.
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Z kolei z badań1 przeprowadzonych w 2017 r. w ramach programu Global Compact
Poland Workingpaper dotyczących standardów etyki w polskich przedsiębiorstwach
wynika, że:
·· 66% badanych respondentów zna pojęcie etyki;
·· za główne powody łamania zasad etycznych respondenci uznali: brak kształtowania
odpowiednich postaw wśród kadry zarządzającej i pracowników (70%), przyzwolenie
na zachowania nieetyczne (57%) czy chęć osiągnięcia łatwego zysku (53%);
·· do głównych przejawów zachowań nietycznych zostały zaliczone: konflikt interesów
(53%), nepotyzm (52%) i korupcja (49%);
·· według respondentów podejmowanie działań na rzecz etyki przede wszystkim
wpływa pozytywnie na: wizerunek firmy (54%), relacje w firmie między pracownikami
a przełożonymi (52%) oraz między pracownikami (49%);
·· znaczna większość badanych firm włącza zarządzanie etyką do misji organizacji
(71%), natomiast 5% firm jest w trakcie wdrażania;
·· w badanych firmach w kwestii etyki największy nacisk kładzie się na: przestrzeganie
prawa (72%), przestrzeganie praw człowieka i sprawiedliwe traktowanie pracowników
(60%) oraz przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji (37%);
·· 57 badanych organizacji posiada system zarządzania programem etycznym zdefiniowanym jako ogół dokumentów, przepisów i procedur regulujących kwestie przestrzegania i łamania zasad oraz norm etycznych wewnątrz i na zewnątrz organizacji,
z kolei 9% badanych firm jest w tracie wdrażania takiego programu;
·· zdecydowana większość respondentów ocenia wysoko funkcjonujące w ich organizacjach systemy pod względem: stopnia znajomości przez pracowników, użyteczności
w codziennej pracy, zrozumiałości i spójności oraz stopnia dostępności dokumentów
i narzędzi związanych z etyką dla pracowników;
·· najczęściej organizacje posiadają szereg kanałów informowania pracowników o prawach i obowiązkach związanych z funkcjonowaniem systemu etycznego w firmie. Do najbardziej popularnych należą: prezentacje i kursy w intranecie (78%) oraz szkolenia (72%);
·· 43% badanych firm deklaruje posiadanie kodeksu etyki, z czego w 31% został on
opracowany przez dedykowany zespół, w 24% przeniesiony z organizacji powiązanych
oraz w 22% wprowadzony przez zarząd;
·· podstawowymi składnikami systemów zarządzania programem etycznym są: komunikowanie zasad etycznych do wewnątrz i na zewnątrz organizacji, osadzanie w misji i wizji firmy deklarowanych wartości etycznych, przyjmowanie dokumentu kodeksu etyki lub jego odpowiednika, definiowanie zestawu wartości organizacji, ustanawianie osoby (zespołu) odpowiedzialnej za operacyjną realizację programu etycznego
czy istnienie systemu zgłaszania nadużyć [Standar etyki w Polsce 2017, ss. 5–29].
1

Badanie zostało przeprowadzone wśród 105 organizacji.
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Tabela 2. Kodeks etyczny – Leroy Merlin Polska
Kodeks Etyczny został opracowany i wdrożony w 2013 roku. Zawarte w nim zasady etyczne wspierają
pracowników w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji w relacjach ze współpracownikami, partnerami
firmy i instytucjami. W Kodeksie Etycznym szczególnie wyróżniono:
• dbałość o pracowników, która przejawia się między innymi w filozofii dzielenia się;
• dbałość o klienta, która opiera się na zasadach szacunku, bezpieczeństwa klienta w sklepach, polityce
sprzedażowej bazującej na uczciwej informacji o produktach i cenach;
• dbałość o dobrą współpracę z dostawcami;
Wraz z wprowadzeniem Kodeksu Etycznego powstała również Komisja ds. Etyki, która stoi na straży
przestrzegania jego zapisów. Jej główne cele to:
• przeglądy etyczne;
• pomaganie współpracownikom w przestrzeganiu Kodeksu Postępowania Etycznego;
• reagowanie w przypadku stwierdzenia naruszeń zasad etycznych;
• wspieranie i nadzorowanie polityki komunikacyjnej w zakresie wdrażania i codziennego funkcjonowania
Kodeksu Etycznego;
• wdrażanie i udoskonalanie jednolitych procedur postępowania w przypadku stwierdzenia naruszeń;
• inicjowanie zmian w zakresie popularyzacji Kodeksu Postępowania Etycznego i postaw etycznych;
• proponowanie zmian w Kodeksie Postępowania Etycznego.

Źródło: Kodeks Postępowania Etycznego Leroy Merlin Polska [online], https://www.leroymerlin.pl/
zrownowazony-rozwoj-kodeks-etyki.html, dostęp: 01.09.2020.

Istotnym elementem kodeksów etycznych jest budowanie relacji z pracownikami.
Z badań przeprowadzonych w dużych firmach wynika, że [Stanek 2008, ss. 262–263]:
·· prawie 60% pracowników uznało kodeks etyczny za dokument wewnętrzny organizacji równoprawny z innymi dokumentami, których należy przestrzegać, takimi jak regulamin pracy czy instrukcje BHP (tylko niecałe 10% sądzi, iż jest to dokument mniej
istotny);
·· 70% pytanych powiedziało, że przestrzeganie kodeksu powinno być standardem
i ogólną zasadą postępowania, dlatego też pracowników nie należy nagradzać za
przestrzeganie zasad, jednocześnie 85% stwierdziło, iż za nieprzestrzeganie kodeksu
pracownicy powinni być karani, a 77% respondentów dopuściło możliwość zwolnienia
osoby nieprzestrzegającej zasad kodeksu, uważając takie zachowanie za przejaw braku profesjonalizmu czy niewypełniania obowiązków pracowniczych;
·· 50% respondentów, w tym 80% pracowników działu HR, uznało, że ocena postępowania pod względem zgodności z kodeksem etycznym firmy powinna być elementem
okresowej oceny pracownika;
·· 92% respondentów uważa, że kodeks nie powinien być uchwalany przez sam zarząd,
lecz konsultowany z pracownikami;
·· 60% pytanych uważa, że formą przedstawienia kodeksu nowym pracownikom powinny być warsztaty tłumaczące poszczególne zasady i pozwalające na dyskusję (33%
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respondentów uważało, że kodeks powinien być przedstawiony w formie prezentacji lub filmu);
·· respondenci wskazali, że podstawowymi elementami kodeksu etycznego powinny
być przede wszystkim zasady dotyczące relacji w firmie, zasady funkcjonowania w otoczeniu i współpracy z partnerami (uczciwość wobec pracodawcy, klientów i prawa).
Należy pamiętać, że efektywność kodeksów etycznych zależy od tego, czy podczas
ich tworzenia zostaną uwzględnione następujące elementy: zgodność z kulturą organizacyjną oraz wartościami wyznawanymi przez pracowników i interesariuszy zewnętrznych. Istotne jest również, czy kodeksy zostaną sformułowane w konsultacji z pracownikami organizacji.

Zakończenie
Obecnie firmy wdrażające zasady społecznej odpowiedzialności biznesu podejmują
działania odnoszące się do zrównoważonego rozwoju, uwzględniające potrzeby obecnych i potencjalnych klientów oraz potrzebę ochrony środowiska naturalnego.
Wdrażanie przez przedsiębiorstwa kodeksów etycznych jako podstawowego elementu społecznej odpowiedzialności biznesu buduje ich pozytywny wizerunek na rynku (dzięki pozyskaniu lojalności i zaufania klientów). Dodatkowo kształtowane są pozytywne relacje interpersonalne w organizacji (zaspokajanie potrzeby godności w pracy, tworzenie silnych więzi z firmą, wpływanie na zadowolenie pracownika czy dbanie
o więzi i atmosferę w miejscu pracy). W ogólnym rozrachunku produkty czy usługi oferowane przez takie organizacje są częściej wybierane niż produkty/usługi firm nieangażujących się w życie społeczne, co tym samym może wpływać na budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Firmy decydujące się na wprowadzenie kodeksu etycznego
powinny brać pod uwagę nie tylko jego zapisy, ale także inne czynniki, takie jak: sposób
uchwalania i wprowadzania zasad w życie, zawarte w nim normy czy stopień ich ogólności. Wymienione elementy mogą oddziaływać na stopień akceptacji kodeksów etycznych
przez pracowników. Kodeksy etyki nie powinny być celem samym w sobie, ale powinny
stanowić jeden z elementów świadomego kształtowania kultury etycznej w organizacji.
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Czynniki hamujące wewnątrzrodzinną sukcesję w firmie
jako bariera rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych
Factors Hampering intra-family Succession in the Company
as a Barrier to the Development of Family Businesses

Abstract: In almost all countries family owned companies are the backbone of the economy. Most of them struggle to survive beyond a single generation. Worldwide, only one out
of three family businesses makes the transition successfully from the one generation to the
next. The aim of this paper is to show how family owned businesses should be prepared to
the transition to the next generation and what barriers they will face.
Key words: family business, succession strategy, next generation

Wprowadzenie
Sukcesja jest jednym z najistotniejszych czynników odróżniających firmy rodzinne od
nierodzinnych. Faktem jest, że tylko niewielki procent firm rodzinnych przechodzi do kolejnego pokolenia, a wiele międzypokoleniowych transferów kończy się porażką [Davis,
Harveston 1998; Handler 1990]. Prawidłowo zaplanowana sukcesja przyczynia się do
wielopokoleniowego sukcesu przedsiębiorstwa [Sułkowski, Marjański 2007]. Warto zastanowić się nad czynnikami, które utrudniają zaplanowanie i jej sprawne przeprowadzenie. Celem artykułu jest zaprezentowanie i omówienie barier rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego ze szczególnym uwzględnieniem sukcesji jako jednego z najbardziej
wrażliwych momentów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Justyna Domanowska

Definicja firmy rodzinnej
W literaturze przedmiotu występuje duża liczba definicji przedsiębiorstwa rodzinnego
oraz brak jednej wspólnie przyjętej. Utrudnia to znacznie porównywanie badań, statystyk oraz formułowanie wniosków dotyczących funkcjonowania. Wśród najważniejszych
kryteriów, wymienianych przy kategoryzowaniu firm jako rodzinne należy wymienić:
·· własność;
·· zarząd/zaangażowanie rodziny w biznes;
·· sukcesję rodzinną.
Zgodnie z art. 10 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 16 grudnia 1966 r., rodzina stanowi naturalną i podstawową komórkę społeczeństwa [Międzynarodowy Pakt Praw
Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169].
Definicję rodziny podaje Ustawa o pomocy społecznej – artykuł. 6 pkt 14: „osoby
spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące” [Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej].
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – definiuje przedsiębiorstwo
jako: „zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony
do prowadzenia działalności gospodarczej” [Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny].
W art. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustanowiona została definicja pojęcia działalności gospodarczej. Jest to „zarobkowa działalność
wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły” [Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej].
W 1996 roku J.H. Astrachan oraz M. Carey Shanker podjęli się pogrupowania wszystkich dostępnych definicji przedsiębiorstwa rodzinnego, kierując się stopniem zaangażowania rodziny założyciela. Skategoryzowali definicje w trzech grupach, w ujęciu szerokim, średnim oraz wąskim.
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Tabela 1. Kryteria występujące w definicjach przedsiębiorstw rodzinnych
Kategoria

Stopień zaangażowania rodziny w firmie

Definicja
szeroka

Stopień objęcia firmy przez rodzinę niski; znaczne udziały rodziny we własności
firmy, rodzina wywiera wpływ na decyzje strategiczne.

Definicja
średnia

Umiarkowany stopień objęcia firmy przez rodzinę; kontrolne udziały rodziny we
własności firmy, zaangażowanie w działalność firmy przynajmniej jednego członka rodziny, rodzina posiada większość głosów, przewidywana sukcesja rodzinna.

Definicja
wąska

Wysoki stopień objęcia firmy przez rodzinę; większościowe udziały rodzinne, zaangażowanie w działalność firmy więcej niż jednego członka rodziny, kontrola
strategiczna i pełny zarząd, podmiot wielopokoleniowy.

Źródło: Shanker, Astrachan 1996, s. 109.

Szerokie definicje firm rodzinnych przyjmują, że wystarczającym kryterium, pozwalającym uznać firmę za rodzinną, jest znaczący udział rodziny we własności przedsiębiorstwa, bez określenia, jaki stopień wielkości udziałów firmie może być kryterium rodzinności. Wąska definicja doprecyzowuje wielkość udziałów jako większościowe udziały przy kontroli strategicznej i pełnym zarządzie.
Przykładem bardzo konkretnej, wąskiej definicji przedsiębiorstwa rodzinnego, związanej z kryterium sukcesji, posługuje się R.G. Donnelley: „z biznesem rodzinnym mamy
do czynienia, jeśli co najmniej dwie generacje jednej rodziny miały znaczący wpływ na
cele i politykę firmy” [Donnelley 2002].
R.K.Z. Heck i E.S. Trent w jednym z największych, reprezentatywnych badań biznesów rodzinnych – National Family Business Survey – wykorzystują szeroką definicję biznesu rodzinnego jako „biznesu, którego właścicielem lub zarządcą jest przynajmniej jeden członek rodziny”. Autorzy argumentują, że dzięki temu badane są zależności między
rodziną a biznesem, niezależnie od formalnej partycypacji członków rodziny we własności lub zarządzie przedsiębiorstwa [Heck, Trent 2002].
Wśród różnorodnych sposobów ujęcia przedsiębiorstwa rodzinnego na podkreślenie zasługuje koncepcja subiektywnej oceny statusu firmy przez prowadzących – jeżeli
właściciel uważa swoją firmę za rodzinną, to należy uznać, że tak jest. Definicja pracowników naukowych Oregon State University motywowana jest tym, że samo psychologiczne utożsamianie rodziny z firmą stawia ją bliżej biznesu rodzinnego niż jakiegokolwiek innego [Jeżak, Winnicka-Popczyk, Popczyk 2004, s. 19].

Bariery rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego
Firmy rodzinne są szczególnie narażone na upadek, ponieważ na przyczyny typowe dla ogółu firm nakładają się przyczyny wynikające z oddziaływania na firmę rodziny właścicielskiej.
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Tabela 1. Podstawowe przyczyny niepowodzeń przedsiębiorstw rodzinnych

Niewystarczające
zasoby
finansowe











Niewłaściwe
zaplanowanie
sukcesji









Problemy
z przekazaniem
i przejęciem
kierownictwa
w firmie









Cechy osobowe
przywódcy –
właściciela firmy










Rodzinne modele
zachowań
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Rozpoczęcie działalności;
Wzrost i rozwój firmy;
Wydatki bieżące – eksploatacyjne i operacyjne;
Sfinansowanie podatków od spadku;
Fundusz emerytalny dla pokolenia odchodzącego z firmy;
Realizacja własnego stylu życia – np. zaspokajanie potrzeb związanych z edukacją, kulturą, wypoczynkiem, posiadanie dóbr luksusowych itp.;
Wydatki na leczenie i inne usługi medyczne.
Niechęć stawiania problemu śmiertelności – często podświadome przyjmowanie postawy „po mnie to choćby potop”;
Niechęć stawania wobec groźby podatków od spadku lub darowizny;
Przekonanie, że sprawiedliwy podział oznacza równy podział
i wiara w to;
Niedokończone, nieskoordynowane, a często wręcz nieprofesjonalne planowanie prawne i finansowe dyspozycji spadkowych;
Brak przedmałżeńskich umów majątkowych;
Utrzymanie w nieporządku niechronionych lub niepodpisanych
dokumentów majątkowo-spadkowych;
Brak zaufania do agentów ubezpieczeniowych i instytucji ubezpieczenia.
Brak wizji przedsiębiorstwa lub nieprzekazanie jej następcom;
Wynagradzanie pracowników będących członkami rodziny według ich potrzeb, a nie według ich przydatności i realnej wartości;
Niewyznaczanie wyraźnego następcy (dziedzica);
Niewłaściwe wychowanie i przygotowanie zawodowe następców (dziedziców);
Uprzedzenie co do płci i wieku w planowaniu przekazania kierownictwa;
Różnice w systemach wartości między pokoleniami, szczególnie
dotyczące etyki pracy;
Władza jednoosobowa jako zasadnicza forma zarządzania;
Niechęć w stosunku do kluczowych pracowników firmy spoza rodziny, którzy mogliby przejąć funkcje kierownicze.
Bezpodstawna wiara w to, że inwalidztwo, ciężka choroba,
śmierć, „nie przytrafią się mi ani moim bliskim”;
Odporność na zmiany, innowacje, postęp;
Obsesja kontrolowana;
Uzależnienie od narkotyków, alkoholu, pracy;
Brak dbałości o zdrowie osobiste i higieniczny tryb życia;
Chciwość, zachłanność, żądza władzy;
Niebezpieczne hobby.
Ukrywanie konfliktów;
Wtrącanie się poszczególnych członków rodziny w nie swoje
sprawy;
Zachowania nieetyczne i/lub bezprawne;
Błędne przekonanie, że tylko chore rodziny szukają terapii;
Czynienie pozorów (udawanie), że uzgodniło się rozkład zajęć
w ciągu dnia, podział obowiązków itp.;
Małostkowe spory i sprzeczki głównie na temat tego, kto, co
i kiedy ma zrobić;
Wysiłki czynione po to, aby zachować harmonię rodzinną za
wszelką cenę;
Zbytnia skrytość i dyskrecja – rodzina nie ma pojęcia, co właściwie dzieje się w firmie i w samej rodzinie;
Lub przeciwnie – rozmawianie o biznesie przy każdym posiłku.
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Nieprzewidziane
sytuacje
związane
z przejęciem
własności









Błędy w praktyce
gospodarczej





Brak testamentu, który regulowałby dziedziczenie;
Brak środków finansowych i pomysłu na sfinansowanie wysokiego podatku od spadku i darowizny;
Niezdolność członka rodziny będącego spadkobiercą do zarządzania firmą (z różnych powodów);
Zapis w testamencie przekazujący każdemu spadkobiercy po
równo;
Zaskakujące sytuacje, tzw. miny, spowodowane zbytnią dyskrecją i trzymaniem udziałowców w stanie nieświadomości.
Brak rzeczywistego i niewymuszonego zainteresowania biznesem ze strony właściciela i jego rodziny;
Sytuacje, gdy pracownicy okradają potajemnie firmę (nawet
członkowie rodziny);
Zatrudnianie i utrzymywanie niewydajnych pracowników (nawet
członków rodziny);
Brak kontroli nad firmą, klapki na oczach;
Niechęć do wszelkiego rodzaju urozmaiceń, innowacji, dywersyfikacji działania z obawy przed naruszeniem pierwotnej wizji firmy (dążenie do zachowania świętego spokoju).

Źródło: Jeżak, Winnicka-Popczyk, Popczyk 2004, s. 43.

Firmy rodzinne znane są ze swoich konfliktów wewnętrznych. Obecność rodziny w biznesie może oznaczać w szczególności [Kowalewska 2009, s. 98]:
·· zbyt ścisłe zintegrowanie życia rodziny z życiem firmy i przenoszenie ewentualnych
konfliktów rodzinnych na sferę biznesu;
·· problemy z łączeniem ról zawodowych i rodzinnych przez zatrudnionych pracowników rodziny;
·· nierówne traktowanie pracowników z rodziny i spoza rodziny;
·· opór przed dopuszczeniem zewnętrznych menedżerów do zarządzania;
·· negatywne konsekwencje niskiej formalizacji.
Powoduje to szereg kryzysów: kryzys przetrwania, kryzys kierowania oraz kryzys
adaptacji. Każdy kryzys można rozpatrywać z punktu widzenia przedsiębiorstwa, menedżera oraz rodziny. Prezentuje to poniższa tabela 3.
Tabela 3. Kryzysy w przedsiębiorstwie rodzinnym
Poziom

Kryzys
przedsiębiorstwa

Kryzys menedżera

Kryzys rodzinny

Kryzys
przetrwania

Np. kryzys ekonomiczny, płynności lub problemy z realizacją zlecenia czy przeszacowanie
możliwości

Np. sprzeczne lub nadmierne oczekiwania przełożonych, utrata dobrej
opinii

Zjawiska zagrażające
spójności rodziny; rozwód, zdrada, odejście
dzieci z domu, śmierć
członka rodziny

Kryzys kierowania

Problemy na poziomie
struktur, instrumentów
lub kultury zarządzania

Problemy związane z wymaganiami i kwalifikacjami

Problemy związane ze
„zmianą warty” – dwuwładza, dochodzący
do rodziny zięciowie
czy synowie
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Poziom

Kryzys
przedsiębiorstwa

Kryzys menedżera

Kryzys rodzinny

Kryzys
adaptacji

Zdarzenia, które ujawniają się w trakcie

Problemy przetrwania
i kształtowania zmian

Związane ze zmianami
wewnątrzrodzinnymi

Źródło: Safin 2007.

Z badań prowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w 2008
roku wynikają różne podłoża występowania konfliktów w firmach rodzinnych �����
[Kowalewska 2009, s. 46]. Są to między innymi:
·· profesjonalizacja;
·· sukcesja;
·· nepotyzm i familizm;
·· omnipotencja i autokratyzm zarządzającego założyciela;
·· rozwój strategiczny.
Unikanie rozdrobnienia zostało uznane przez właściciela najstarszej rodzinnej ﬁrmy
na świecie Zengero Hõshi, jako najpoważniejsza bariera w budowaniu wielopokoleniowych ﬁrm rodzinnych [Więcek-Janka 2014].

Tabela 4. Największa trwoga przedsiębiorcy rodzinnego
Koszmar

Kraj

W przypadku dopuszczenia obcych akcjonariuszy,
jak bardzo będą oni zachłanni?

USA

Czy obcy akcjonariusz zmieni sposób prowadzenia
przeze mnie firmy?

UK

Co się stanie, jeśli dojdzie do poważnego rozdźwięku między mną a partnerem?

Finlandia, Gracja, Włochy, Hiszpania

Włożyłem w tę firmę cały swój majątek. Co się stanie, jeśli zaczną się kłopoty?

Belgia, Dania, Niemcy, Grecja Irlandia,
Holandia, Szwecja, Kanada

Czy sam mógłbym czerpać większe korzyści z firmy?

Polska, Japonia

Co się stanie w przypadku mojego rozwodu?

Szwajcaria

Źródło: Grant 2000, s. 5.

110

Czynniki hamujące wewnątrzrodzinną sukcesję w firmie jako bariera rozwoju
przedsiębiorstw rodzinnych

Bariery w procesie sukcesji
Jednym z najistotniejszych tematów badań w przedsiębiorczości rodzinnej jest zarządzanie sukcesją. Zostało zauważone, że tylko niewielki procent firm przechodzi do drugiego pokolenia, a wiele firm upada wkrótce po przejęciu przez drugie pokolenie [Davis,
Harveston 1998; Handler 1990]�������������������������������������������������������
. Zrozumienie istoty problemu związanego z sukcesją wewnątrzrodzinną pozwoli opracować wskazówki dotyczące trudnego do zaplanowania
i przeprowadzenia etapu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Czynniki, które odgrywają
rolę w procesie sukcesji nie muszą być czynnikami, które zapobiegają procesowi. A. De
Massis, J.H. Chua oraz J.J. Chrisman podjęli próbę zidentyfikowania czynników zapobiegających wewnątrzrodzinnej sukcesji i podzielili je na 5 kategorii:
·· czynniki indywidualne;
·· czynniki relacyjne;
·· czynniki kontekstowe;
·· czynniki finansowe;
·· czynniki procesowe.
Rysunek 1. Czynniki zapobiegające wewnątrzrodzinnej sukcesji

Źródło: opracowanie własne na podstawie: De Masis, Chua, Chrisman 2008.
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Czynniki indywidualne mogą być związane zarówno z osobą ustępującą, jak
i wchodzącą na stanowisko osoby zarządzającej firmą rodzinną. Przeszkody w przejęciu firmy rodzinnej mogą być związane np. z brakiem kwalifikacji sukcesora [Barach,
Gantisky 1995]��������������������������������������������������������������������
. Innym czynnikiem warunkującym przejęcie przedsiębiorstwa rodzinnego jest motywacja potencjalnego sukcesora do zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym. Jeśli osoba wyznaczona przez rodzinę na następcę nie jest zainteresowana lub ma
własny pomysł na działalność gospodarczą, przejęcie przedsiębiorstwa może nie nastąpić [Chrisman, Chua, Sharma 1998].
Wśród czynników indywidualnych, utrudniających proces przekazania zarządzania
w ręce nowego pokolenia, leżących po stronie ustępującego ze stanowiska seniora, znajduje się zbytnie przywiązanie do przedsiębiorstwa [Sharma, Chrisman, Pablo, Chua 2001].
Wynika to z utrudnionego wprowadzania potencjalnego sukcesora w tajniki zarządzania przedsiębiorstwem, co może zniechęcić potencjalnego sukcesora. Brak zdecydowania ustępującego może zniwelować chęci sukcesora do zajęcia się biznesem rodzinnym.
Czynniki relacyjne to kolejna kategoria okoliczności utrudniających przedmiotowy proces. Czynniki te wskazują, iż nieporozumienia i kłótnie mogą być przyczyną
utrudnień. Pośród tej kategorii można znaleźć między innymi konflikty w relacji rodzic–
dziecko������������������������������������������������������������������������������
[Lansberg 1988]��������������������������������������������������������������
czy konflikt pomiędzy członkami rodziny. Utrudnia to decyzyjność w procesie i tym samym sprawne jego przeprowadzanie. Cechą niektórych rodzin
przedsiębiorczych jest wysoka wrażliwość na osiąganie konsensusu przy podejmowaniu
decyzji. Jeśli istnieje tylko niewielka liczba decyzji podejmowana bez jednomyślnej zgody całej rodziny lub części rodziny, posiadającej wpływ na zarządzanie, wzrasta niebezpieczeństwo odrzucenia zgłoszonego kandydata na sukcesora [�������������������������
Kelly, Athanassiou, Crittenden 2000]. Wrażliwość ta może stanowić problem dla potencjalnego sukcesora, gdyż
może utrudnić rozwój, istotnych z punktu widzenia zarządzania, umiejętności sprawnego podejmowania decyzji.
Czynniki finansowe dotyczą zarówno ograniczeń wewnętrznych zasobów finansowania, jak i związane są z kosztami uzyskania finansowania zewnętrznego. Zarządzaniu
sukcesją towarzyszy przekazanie własności nad przedsiębiorstwem, związane z tym podatki mogą przekroczyć oczekiwania i wpłynąć na wycofanie się sukcesora lub przeważyć na decyzji o sprzedaży przedsiębiorstwa. To samo dotyczy spłaty pozostałych spadkobierców. Chęć przejęcia przedsiębiorstwa może być mniejsza niż opłaty związane ze
spłatą pozostałych spadkobierców
Czynniki kontekstowe to czynniki związane z nieprzewidzianą zmianą w otoczeniu biznesowym przedsiębiorstwa. Mogą to być zarówno zmiany wynikające ze zmienności warunków rynkowych�������������������������������������������������������������
[Sharma, Chrisman, Pablo, Chua 2001]������������������������
, jak i wynikające z wewnętrznych możliwości przedsiębiorstwa. Istnieje pozytywna korelacja pomiędzy rozmiarem przedsiębiorstwa a intencjami potencjalnych sukcesorów w kierunku przejęcia
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przedsiębiorstwa [Stavrou 1999]. Zmniejszenie skali funkcjonowania może zniechęcić
następcę do przejęcia biznesu rodzinnego.
Czynniki procesowe, czyli związane z procesem sukcesji rozpatrywane są w trzech
aspektach: przygotowaniem procesu, przygotowaniem sukcesora i wyborem sukcesora.
Niejasno zdefiniowane role uczestników procesu mogą zaburzyć sprawny przebieg sukcesji lub wręcz zniechęcić potencjalnego sukcesora. Brak jasnej i czytelnej informacji dotyczącej etapów procesu może powodować konflikty w rodzinie, a te w znaczący sposób mogą utrudniać sprawne przeprowadzenie zmiany pokoleniowej. Spośród czynników związanych z rozwojem następcy wymienić należy nieodpowiednie przygotowanie, związane zarówno z błędnie odczytanymi potrzebami i umiejętnościami sukcesora [Fleming 2000], jak i zbyt późnym wprowadzeniem go do biznesu. Do trzeciej grupy
czynników procesowych utrudniających zaliczymy brak sformalizowania kryteriów wyboru następcy, co może doprowadzić do tego, że inni członkowie rodziny lub menedżerowie spoza niej mogą postrzegać proces jako niesprawiedliwy.

Zakończenie
Przedsiębiorstwa rodzinne odgrywają istotną rolę w gospodarce światowej, a sukcesja
jest kluczowym elementem ich przetrwania. W artykule przedstawiony został problem
rodzinności w biznesie. Zaprezentowane zostały bariery, na które trafiają przedsiębiorcy, chcący utrzymać swoje przedsiębiorstwo przez wiele lat oraz przekazać je następnemu pokoleniu. Świadomość istniejących trudności pozwoli przedsiębiorcom przygotować się i w efekcie łatwiej pokonać napotykane bariery.
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Pozamaterialne narzędzia motywowania
do pracy w ocenie pracowników branży
hotelarsko-gastronomicznej
Extramaterial Motivational Factors according to Employees
in Hotels and Gastronomy Sector

Abstract: This article presents the results and conclusions of studies on motivational factors of workers employed in organizations in hotels and gastronomy sectors in Kraków. The
analysis was based on 118 questionnaires. One of the key findings of the study was that women and men are motivated by different factors in their work in these sectors, hence the
need to devise different motivational strategies aimed at these two distinct groups. Another important conclusion of the study is that negative motivation is very ineffective. The
article also comprises interviews with managers from the organizations in focus. The interviews were concentrated on specifics of devising motivational strategies for the hotels and
gastronomy sectors. The article also diagnoses problems and challenges arising during the
process of employee motivation in these sectors.
Key words: employee motivation, motivational strategies, management, hotels sector,
gastronomy sector

Wprowadzenie
Zarządzanie organizacją wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy, nowoczesnych technik, ale przede wszystkim umiejętności współpracy z podwładnymi. Współcześnie pra-

Justyna Bereźnicka

cownicy są najważniejszym zasobem każdej organizacji i to od ich pracy, wiedzy czy zaangażowania zależy sukces tejże organizacji. Aby podwładni byli lojalni, czerpali satysfakcję z pracy oraz aby efektywnie wykorzystywali w pracy swoje zasoby, muszą być odpowiednio motywowani.
Na gruncie zarządzania zasobami ludzkimi motywacja jest postrzegana jako pojęcie
złożone, szczególnie ze względu na mnogość czynników, które przełożony może wykorzystać jako tzw. motywatory, czyli czynniki determinujące poziom motywacji odczuwanej przez pracownika. Stworzenie systemu motywacji pracowników jest dla menadżera
jednym z najistotniejszych zadań z punktu widzenia efektywności organizacji.
Wyjaśnienie pojęć
Motywacja nie jest pojęciem jednoznacznym [Kostera, Kownacki, Szumski 2000, s. 315],
w literaturze przedmiotu można znaleźć różne jej definicje [Tyrała 2001, s. 163]. Ludzkie
motywacje są skomplikowane i dlatego trudno stworzyć jeden uniwersalny model lub
opracować jedną uniwersalną teorię dotyczącą motywowania [Hysa, Grabowska 2014,
s. 325]. Słowo „motywacja”„wywodzi się od łacińskiego motus, czyli ‘ruszać z miejsca, wprawiać w ruch, zachęcać, wpływać na kogoś, pobudzać do działania’ [Woźniak 2012, s. 10].
Motywacja to skłonność do ponoszenia dużych wysiłków prowadzących do osiągnięcia celów organizacji, uwarunkowana stopniem, w jakim te wysiłki mogą ułatwić zaspokojenie jakiejś indywidualnej potrzeby [Robbins, DeCenzo 2001, s. 15]. Z perspektywy dobra organizacji motywowanie pracowników stanowi najważniejsze zadanie menadżerów. Większość pracowników w początkowym etapie zatrudnienia jest pełna zapału
i ma dobre intencje, jednak z czasem to zaangażowanie może znacznie osłabnąć, jeśli ich
wkład w funkcjonowanie miejsca pracy pozostaje niezauważony i niedoceniony [Podmoroff 2014, s. 23]. Rolę przełożonych w procesie motywowania podkreślają różni badacze: rolą menadżerów oraz misją całych organizacji jest rozwój jednostkowego potencjału pracy zatrudnianych w nich osób, a także stwarzanie warunków do jego jak najpełniejszego wykorzystania [Piwowarczyk 2006, s. 42]. Jednocześnie badacze przestrzegają przed pułapką przenoszenia systemów motywacji między firmami oraz przed przyjmowaniem założenia, że raz opracowany system będzie działał sprawnie latami: „system
motywacyjny powinien charakteryzować się wystarczającą elastycznością, umożliwiającą przeprowadzanie w nim niezbędnych korekt stosowanych do zachodzących obiektywnie przeobrażeń” [Karaś 2003, s. 22].
Najczęściej przyjmuje się rozróżnienie na motywację wewnętrzną samego pracownika oraz motywację zewnętrzną, która powstaje w wyniku działania organizacji, oraz na
motywację pozytywną i negatywną.
Literatura definiuje wewnętrzną motywację jako impuls emocjonalny. Impulsem takim może być perspektywa awansu, ciekawa praca, możliwość własnego rozwoju, od118
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powiedzialność czy swoboda działania [Armstrong 2007, s. 109]. Motywacja wewnętrzna pracownika wiąże się z bardzo indywidualnymi zadaniami, celami, które pracownik
chce osiągnąć. To właśnie one są bezpośrednim czynnikiem motywującym do tego, aby
realizować się w pracy. Proces ten wiąże się z radością i przyjemnością z samego wykonywania powierzonych zadań.
Drugi rodzaj motywacji to motywacja zewnętrzna: angażowanie się w jakieś działanie wskutek zewnętrznych nacisków lub dla zewnętrznych korzyści, a nie dlatego, że
wykonywanie zadania sprawia nam przyjemność bądź wzbudza nasze zainteresowanie
[Aronson, Wilson, Akert 1997, s. 56]. Pracownik podejmuje wysiłek, ponieważ chce osiągnąć jakąś korzyść (pracuje dla nagrody) lub chce uniknąć kary. Niestety motywacja zewnętrzna bardzo często osłabia motywację wewnętrzną, wskutek czego człowiek zaczyna pracować dla nagrody, a nie dla przyjemności.
Naukowcy wyróżnili także motywację pozytywną i negatywną. Motywacja pozytywna ma na celu zwiększenie wysiłków i bezpośredniego wkładu pracowników w osiąganie
celów organizacji poprzez zwiększenie ich satysfakcji z pracy, zaś negatywna zakłada ten
sam cel, wykorzystuje jednak odmienną metodę – ograniczenie satysfakcji pracownika
z wykonywanej pracy w przypadku nieosiągnięcia celów [Hauser 2014, s. 239].
W procesie motywowania niezbędne jest posiadanie kluczowych informacji o pracownikach, ich potrzebach, oczekiwaniach i dążeniach [Springer 2011, s. 168]. Trzy poziomy motywacji ukazują postęp w procesie motywowania, przy założeniu, że ostatni etap
osiągną jedynie niektórzy pracownicy. Są to:
1. Podporządkowanie – pracownik wykonuje to, co każe przełożony.
2. Identyfikacja celu – rodzi pragnienie osiągnięcia tego celu.
3. Zaangażowanie – pracownik uważa cel organizacji za swój własny [Kopertyńska
2008, s. 18].
Celem każdego przełożonego powinno być dążenie do pobudzenia motywacji swoich podwładnych, tak aby osiągnęła ona trzeci poziom. Stosowanie optymalnych strategii motywacyjnych wymaga oczywiście szerokiej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania, ekonomii, psychologii i socjologii.
Na potrzeby niniejszego artykułu autorka przyjęła definicję zaproponowaną przez
W. Kozłowskiego w książce pt. Zarządzanie motywacją pracowników: „Motywacja stanowi jedną z podstawowych funkcji zarządzania, stając się największym wyzwaniem dla
kierowników. Odnosi się bowiem do zrozumienia, a zarazem w miarę możliwości zaspokojenia potrzeb pracowników o różnych osobowościach, tak aby ich realizacja usprawniła rozwój organizacji” [Kozłowski 2007, s. 5]. Autorka uważa, że definicja ta umiejętnie łączy w sobie różne spojrzenia naukowców na kwestię motywowania pracowników, a jednocześnie jest przejrzysta i w prosty sposób przedstawia problem.
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W niniejszym artykule przyjęto podział czynników motywacji na materialne i pozamaterialne. Postanowiono zbadać wpływ oraz działanie tych drugich na pracowników
branży gastronomiczno-hotelarskiej.
Stwierdzenie, że pieniądze są uniwersalnym czynnikiem motywacji, jest jedynie
pewnym mitem. „To powszechne przekonanie okazuje się nieprawdziwe. Niesprawiedliwe lub nieodpowiednie wynagrodzenie w istocie stanowi poważne źródło niezadowolenia pracowników. Jednak przyzwoite lub dodatkowe wynagrodzenie również nie zachęca ich do bycia bardziej zmotywowanymi, niż są obecnie. Motywacja pracowników
jest kwestią niezwykle złożoną i wyrafinowaną, i to menadżer musi się dowiedzieć, jakie
bodźce motywują poszczególne osoby, a następnie im ich dostarczyć” [Podmoroff 2014,
s. 28]. Zapewnienie uczciwego wynagrodzenia podwładnym spowoduje jedynie, że nie
będą oni zdemotywowani, a dopiero wprowadzenie pozamaterialnych metod pozwoli
uruchomić w nich motywację potrzebną do efektywnej pracy.
Skuteczny kierownik nie tylko wypłaca pobory w terminie, ale też nie zapomina
o wyjaśnianiu i przedstawianiu pracownikom wizji przyszłości firmy, o podkreślaniu, jak
ważna jest praca i jej jakość, o zapoznawaniu się z opiniami, radami i pomysłami swoich
podwładnych i – w miarę możliwości – o ich wykorzystywaniu.
Do pozafinansowych narzędzi motywowania należą także: nagrody niematerialne
(listy pochwalne, dyplomy uznania, medale okolicznościowe, puchary i trofea pamiątkowe), nagrody rzeczowe, konkurs na najlepszego pracownika oraz różne przywileje. Narzędzia te są zwykle mniej kosztowne od bodźców pieniężnych, a w odpowiednich warunkach bardzo skuteczne. Niestety, także i dziś zbyt wielu kierowników uważa, że jeśli
pracownikom się płaci, to tym samym wypełnia się już wobec nich funkcję motywowania [Piwowarczyk 2006, s. 45].

Problemy i wyzwania w branży gastronomiczno-hotelarskiej
w sektorze MŚP
Według ostatniego raportu dotyczącego rynku gastronomicznego w Polsce, który ukazał się w lipcu 2019 r., „sektor ten jest wart 30,9 mld złotych, co oznacza, że urósł 7 proc.
rok do roku. Tak wysoka dynamika utrzymuje się od trzech lat, w związku z wciąż dobrą
kondycją polskiej gospodarki oraz wzrostem krajowej konsumpcji. Co więcej, prognozy
dla tego rynku są bardzo dobre. 10 największych sieci w 2018 roku wygenerowało udział
w rynku na poziomie 23 proc., co pokazało, że rynek jest wciąż skonsolidowany i zdominowany przez McDonald’s i AmRest” [Szałas 2019, s. 4].
Inaczej wygląda sytuacja rynku hotelarskiego w Polsce w świetle ostatniego raportu
Rynek Hotelarski w Polsce. Raport 2019: „Rok 2018 był już kolejnym okresem spowolnienia
wzrostu liczby nowych hoteli w Polsce. I choć także w tym roku liczba ta wzrosła o ko120
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lejne 52 obiekty, to i tak było to znacznie poniżej średniej dla okresu 2000–2018. W 2018
roku liczba hoteli wzrosła do 2592 (wzrost o 2,04 proc. rok do roku)” [Mikilewski 2019,
s. 4]. Największy udział mierzony liczbą pokoi mają hotele trzygwiazdkowe, a najmniejszy – jednogwiazdowe. Największą bazą noclegową może pochwalić się Kraków – ma
173 obiekty [Malinowski, Kozioł 2019, s. 20].
W literaturze przedmiotu coraz częściej można napotkać opinię, że „podręcznikowe” funkcje gastronomii (produkcja, sprzedaż potraw i napojów, organizacja obsługi)
w obecnych warunkach nie są w stanie sprostać zmianom w gospodarce i społeczeństwie, a również zaspokoić potrzeb konsumentów. Z tego powodu zaleca się wzbogacanie usług gastronomicznych o dodatkowe „nieżywnościowe” funkcje (organizacja wolnego czasu, zapewnienie radości, nowych doznań, gwarancja zdrowia i bycia modnym
itd.) [Kwiatkowska, Levytska 2009, s. 91]. Opisany trend (to, że odbiorcy oczekują dziś
znacznie więcej od tych podmiotów niż tylko produkcji i sprzedaży napojów i posiłków)
stanowi jedno z większych wyzwań w branży. Zakupy muszą wiązać się z pozytywnymi
emocjami, dostarczać klientom nowych wrażeń; należy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i kreować nowe potrzeby. Te nowe oczekiwania stanowią też wyzwanie dla menadżerów, dla systemów motywacji oraz rekrutacji w organizacjach. Jeśli
przełożeni tego nie zrozumieją, to ich miejsce na rynku zajmie ktoś inny, a trzeba podkreślić, że konkurencja w branży jest bardzo duża.
Warto zaznaczyć, że branża hotelarsko-gastronomiczna jest bardzo specyficznym
sektorem i w związku z tym działający w niej menadżerowie muszą wykazać się dużą elastycznością w budowaniu modeli motywacji pracowników. Wszystkie opisane w niniejszym artykule organizacje należą do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (skrót:
MŚP), w którym droga od podjęcia decyzji do wprowadzenia jej w życie jest znacznie
krótsza niż w przedsiębiorstwach ze zbiurokratyzowaną strukturą. Odwołując się do definicji sektora MŚP i mikroprzedsiębiorstwa A. Stefańskiego, zamieszczonej w książce
pod red. M. Dylewskiego, należy przypomnieć, że mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia poniżej 10 osób, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie mogą przekroczyć 2 mln euro;
poza tym wszystkie przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP muszą być niezależne
od innych podmiotów [Dylewski 2016, s. 15]. Podsumowując, badane przedsiębiorstwa
mają dwie charakterystyczne cechy, które determinują postępowanie menadżerów wobec swoich podwładnych w procesie motywacji. Pierwsza to specyficzna branża, a druga to przynależność do sektora MŚP.
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Metodyka badań
Cel główny, cele szczegółowe oraz metody
Głównym celem niniejszego artykułu jest poszerzenie dostępnej wiedzy na temat pozamaterialnych czynników motywujących pracowników branży gastronomiczno-hotelarskiej do efektywnej pracy.
Pierwszym celem szczegółowym badań jest dążenie do wzbogacenia wiedzy o pozamaterialnych motywatorach, które w opinii badanych pracowników (wyłączając kadrę zarządzającą) branży gastronomiczno-hotelarskiej w sposób efektywny motywują
ich do pracy, oraz stworzenie praktycznego narzędzia, przydatnego w procesie budowania efektywnych systemów motywacyjnych w branży gastronomiczno-hotelarskiej
Drugim celem szczegółowym jest poznanie opinii menadżerów na temat największych istniejących współcześnie wyzwań w procesie budowania systemów motywacyjnych. Metodą badań jest autorski kwestionariusz dotyczący motywatorów oraz wywiad
ustrukturyzowany.
Autorski kwestionariusz
Badania ankietowe zostały przeprowadzone w 15 organizacjach z branży gastronomiczno- hotelarskiej z sektora MŚP w dniach 01.06.2019–30.08.2019 r. Narzędziem wykorzystanym w poniższym badaniu był kwestionariusz, który został wypełniony przez 145 osób.
Badana grupa była zróżnicowana w zakresie wieku, płci i wykształcenia. Do dalszej analizy posłużyło 118 kwestionariuszy, ponieważ wykluczono osoby spokrewnione z właścicielem z uwagi na to, że pokrewieństwo mogło znacznie wpłynąć na motywacje tych pracowników, a co za tym idzie zniekształcić wyniki badań. Wykluczenie pracowników, którzy są
spokrewnieni z właścicielem przedsiębiorstwa, w którym pracują, nie redukuje całkowicie
problemu, ale można założyć, że w znacznym stopniu go minimalizuje.
W badaniach wzięło udział 75 kobiet (63,56 proc. wszystkich badanych) i 43 mężczyzn
(36,44 proc. wszystkich badanych), a ich przedziały wiekowe przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Przedziały wiekowe badanych
Wiek badanych

Liczba badanych

Procent z całości (%)

16–25

45

38,14

26–35

31

26,27

36–45

17

14,41

46–55

14

11,86

Powyżej 56

11

9,32

Razem

118

100

Źródło: opracowanie własne.
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Kwestionariusz własny autorki (załącznik 1) skonstruowany był w taki sposób, aby
z listy trzydziestu motywatorów wybrać pięć, które – zdaniem ankietowanych – działają na nich samych (pracowników branży gastronomiczno-hotelarskiej w Krakowie)
najmocniej i najtrwalej (w ich opinii). Lista powszechnych motywatorów skonstruowana była tak, aby nie odnosiła się jedynie do obecnego miejsca pracy, ponieważ wyniki
wcześniejszych badań wykazały, że wśród pracowników branży hotelarsko-gastronomicznej rotacja pracowników jest duża, co ukazały rozmowy z menadżerami tych organizacji. Wyniki potwierdziły wcześniejsze obserwacje:
·· 66,1 proc. ankietowanych pracuje w obecnym przedsiębiorstwie krócej niż dwa lata;
·· 14,41 proc. ankietowanych pracuje w obecnym przedsiębiorstwie od 2 do 5 lat;
·· 13,56 proc. ankietowanych pracuje w obecnym przedsiębiorstwie od 6 do 10 lat;
·· 5,93 proc. ankietowanych pracuje w obecnym przedsiębiorstwie powyżej 10 lat.
Jednak duża część pracowników jest wierna branży, w której pracuje: 97 badanych
(82,2 proc.) uznało, że wiąże swoją karierę z tą branżą. Dlatego na potrzeby tego artykułu przyjęto, że odpowiedzi pracowników są sumą ich doświadczeń zawodowych
i nie odnoszą się jedynie do obecnego miejsca pracy. Wyniki zostały przeanalizowane
na podstawie statystyki opisowej.
Wywiad ustrukturyzowany
Drugą metodą badawczą wykorzystaną w niniejszym artykule jest wywiad ustrukturyzowany, który został przeprowadzony z bezpośrednimi przełożonymi (menedżerami) osób,
które wypełniły ankiety.
W czasie piętnastu godzin rozmów z dwudziestoma menadżerami z piętnastu
przedsiębiorstw branży hotelarsko-gastronomicznej ustalono, że istotnym problemem,
z jakim się mierzą, jest niedostatek źródeł wiedzy na temat sposobów motywowania
pracowników małych i mikroprzedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem branży hotelarsko-gastronomicznej. Wywiad zawierał tylko trzy pytania. Pierwsze dotyczyło posiadania przez menadżerów fachowej, branżowej wiedzy na temat budowania systemów motywacyjnych. Ponadto sformułowano następujące pytania: Co jest największym wyzwaniem w Pani/Pana opinii w procesie budowy systemów motywacji w branży gastronomiczno-hotelarskiej w sektorze MŚP? Czy jest coś, co Panią/Pana zaskoczyło w procesie motywacji w branży gastronomiczno-hotelarskiej w sektorze MŚP? Pytania były bardzo ogólne i otwarte, aby menadżerowie mogli opowiedzieć jak najwięcej
o specyfice branży i sektora MŚP w procesie budowy systemów motywacji pracowników opartych na czynnikach niematerialnych.
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Pozamaterialne motywatory
Poniższe tabele przedstawiają trzydzieści motywatorów, które motywują do pracy kobiety i mężczyzn pracujących w branży hotelarsko-gastronomicznej. Motywatory zostały ułożone w kolejności od najbardziej do najmniej motywującego.
Tabela 2. Czynniki motywujące pracowników w opinii badanych z podziałem na
płeć – kobiety (N=75)
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L.p.

Motywator

Liczba wskazań
wśród pracowników
kobiet

Procent
przypadków wśród
pracowników
kobiet (proc.)

1

Dobra atmosfera w przedsiębiorstwie

42

56,00

2

Możliwość przyprowadzenia dziecka w nagłych sytuacjach do pracy

35

46,67

3

Zainteresowanie pracownikiem w sytuacjach pozazawodowych

32

42,67

4

Przewidywalność zdarzeń i sytuacji
w miejscu pracy

32

42,67

5

Elastyczny czas pracy

31

41,33

6

Poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji

30

40,00

7

Możliwość wykonywania pracy, którą lubię

25

33,33

8

Bogaty pakiet socjalny

22

29,33

9

Jasno określone cele wykonywanej pracy

22

29,33

10

Współudział w podejmowaniu ważnych
decyzji

18

24,00

11

Możliwość kontaktu z ludźmi

16

21,33

12

Świadomość, że robię rzeczy ważne
i potrzebne

11

14,67

13

Pochwały przełożonych

9

12,00

14

Wyjazdy służbowe

8

10,67

15

Możliwość przekazywania wiedzy innym

7

9,33

16

Wyzwania – możliwość wykonywania
zadań trudnych

7

9,33

17

Możliwość awansu zawodowego

5

6,67

18

Szkolenia zawodowe

4

5,33

19

Możliwość rozwoju osobistego

3

4,00
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L.p.

Motywator

Liczba wskazań
wśród pracowników
kobiet

Procent
przypadków wśród
pracowników
kobiet (proc.)

20

Kursy językowe

3

4,00

21

Lęk przed utratą pracy

3

4,00

22

Obawa przed karą ze strony przełożonych

3

4,00

23

Możliwość nieformalnego ubioru

2

2,67

24

Telefon służbowy

2

2,67

25

Auto służbowe

2

2,67

26

Spotkania i wyjazdy integracyjne

1

1,33

27

Uznanie społeczne związane
z wykonywanym zawodem

0

0,00

28

Wewnętrzny ranking najlepszych
pracowników

0

0,00

29

Posiadanie władzy

0

0,00

30

Zmienność bodźców motywacyjnych
w czasie

0

0,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Czynniki motywujące pracowników w opinii badanych z podziałem na
płeć – mężczyźni (N=43)
Procent przypadków wśród
pracowników mężczyzn
(proc.)

L.p.

Motywator

Liczba wskazań
wśród pracowników mężczyzn

1

Możliwość awansu zawodowego

20

46,51

2

Szkolenia zawodowe

18

41,86

3

Pochwały przełożonych

18

41,86

4

Możliwość rozwoju osobistego

16

37,21

5

Kursy językowe

15

34,88

6

Auto służbowe

15

34,88

7

Wyzwania – możliwość wykonywania zadań
trudnych

11

25,58
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L.p.

Motywator

8

Wyjazdy służbowe

10

23,26

9

Telefon służbowy

9

20,93

10

Dobra atmosfera w przedsiębiorstwie

9

20,93

11

Możliwość kontaktu z ludźmi

8

18,60

12

Przewidywalność zdarzeń i sytuacji w miejscu
pracy

8

18,60

13

Bogaty pakiet socjalny

7

16,28

14

Posiadanie władzy

6

13,95

15

Zainteresowanie pracownikiem w sytuacjach
pozazawodowych

5

11,63

16

Współudział w podejmowaniu ważnych decyzji

5

11,63

17

Poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji

5

11,63

18

Możliwość przyprowadzenia dziecka w nagłych
sytuacjach do pracy

4

9,30

19

Świadomość, że robię rzeczy ważne i potrzebne

4

9,30

20

Spotkania i wyjazdy integracyjne

4

9,30

21

Uznanie społeczne związane z wykonywanym
zawodem

3

6,98

22

Jasno określone cele wykonywanej pracy

3

6,98

23

Zmienność bodźców motywacyjnych w czasie

3

6,98

24

Możliwość nieformalnego ubioru

2

4,65

25

Elastyczny czas pracy

2

4,65

26

Wewnętrzny ranking najlepszych pracowników

2

4,65

27

Możliwość przekazywania wiedzy innym

1

2,33

28

Możliwość wykonywania pracy, którą lubię

1

2,33

29

Obawa przed karą ze strony przełożonych

1

2,33

30

Lęk przed utratą pracy

0

0,00

Źródło: opracowanie własne.
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Omówienie wyników
Kwestionariusz
Wyniki wskazują, że w opinii kobiet pięć najważniejszych motywatorów to: dobra atmosfera w przedsiębiorstwie, możliwość przyprowadzenia dziecka w nagłych sytuacjach do pracy, zainteresowanie pracownikiem w sytuacjach pozazawodowych, przewidywalność zdarzeń i sytuacji w miejscu pracy oraz elastyczny czas pracy. Najmniej motywujące jest uznanie społeczne związane z wykonywanym zawodem, wewnętrzny ranking najlepszych pracowników, posiadanie władzy oraz zmienność bodźców motywacyjnych w czasie.
Wyniki wskazują, że w opinii mężczyzn pięć najmocniejszych motywatorów to: możliwość awansu zawodowego, szkolenia zawodowe, pochwały przełożonych, możliwość
rozwoju osobistego. Za najsłabiej motywujące czynniki wśród mężczyzn zostały uznane: wewnętrzny ranking najlepszych pracowników, możliwość przekazywania wiedzy
innym, możliwość wykonywania pracy, która lubię, obawa przed karą ze strony przełożonych oraz lęk przed utratą pracy.
Analizując wyniki badań ankietowych, można dostrzec, że kobiety i mężczyzn motywują do pracy w tej branży zupełnie inne czynniki. Kobiety skupiają się głównie na
atmosferze w środowisku pracy oraz na możliwości godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Pozytywną atmosferę w pracy buduje, według nich, nastawienie pracodawcy/przełożonych na rodzinę i uznanie faktu, że pracownice cenią ją bardziej niż karierę
czy zarabianie pieniędzy. Stąd pięć najbardziej motywujących czynników wiąże się nierozerwalnie z rolą kobiety jako matki i koniecznością godzenia przez nią funkcji rodzinnych i zawodowych.
Spotkania i wyjazdy integracyjne jako czynnik motywujący wskazała tylko jedna kobieta. Wynika z tego, że dla większości pracownic jest to raczej przykry obowiązek, który
wprowadza chaos w ich życie rodzinne, powoduje problemy w domu, a nie nagroda (jak
często przedstawia to literatura dotycząca motywacji pracowników). Przeprowadzone
ankiety pokazują, że posiadanie władzy czy wewnętrzna rywalizacja w zespole w żadnym stopniu nie motywują pracowników płci żeńskiej.
Z badań wynika, że pracownicy płci męskiej w badanych organizacjach zdecydowanie stawiają na rozwój zawodowy, odczuwają potrzebę awansu zawodowego, chcą się
uczyć (szkolenia jako czynnik motywujący wymieniło aż 18 mężczyzn, a tylko 4 kobiety),
zależy im na docenieniu ich pracy przez przełożonych. Budujący wydaje się fakt, że bardzo mało podwładnych (zarówno kobiet, jak i mężczyzn) boi się utraty pracy. Autorka
uważa, że ma to związek z ogólną sytuacją ekonomiczną w Polsce i bardzo niskim bezrobociem (w momencie przeprowadzania badania wynosiło 5,5 proc.) [https://stat.gov.pl/
obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2019,4,1.html]. Mężczyźni z badanych przedsiębiorstw w prze127
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ciwieństwie do kobiet cenią wyjazdy służbowe, jak również możliwość rozwijania swoich kompetencji. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni nie widzą w wewnętrznym rankingu
najlepszych pracowników środka motywującego, jednocześnie tylko jeden mężczyzna
obawia się kary ze strony przełożonych.
Wywiady z menadżerami
Warto podkreślić, że menadżerowie bardzo chętnie opowiadali o problemach, wyzwaniach, z którymi spotykają się w swojej pracy. Jednocześnie jednak większość z nich podczas rozmów pytała, czy wiedza ta zostanie przekazana konkurencji ze szkodą dla organizacji, w której pracują. Nieufność ta – jak można przypuszczać – jest podyktowana faktem, że to dość specyficzna branża, w której pracownicy przechodzą z jednego przedsiębiorstwa do drugiego z pewną wiedzą na temat funkcjonowania konkretnej firmy. Rotacja pracowników jest duża, natomiast menadżerów (efektywnie działających, zapewniających organizacji sprawne działanie i zysk) jest niewielu. Chcą oni zachować anonimowość, ponieważ boją się, że upublicznienie ich sposobów postępowania z załogą, tajemnic dotyczących procesów motywowania czy rekrutacji mogłoby kiedyś zostać uznane
ze zdradzenie tajemnic funkcjonowania organizacji, a tego każdy odpowiedzialny menadżer chciałby uniknąć.
Początkowo autorka założyła, że badanie zostanie wykonane metodą ankiety, jednak ostatecznie posłużyła się metodą wywiadu ustrukturyzowanego. Było to spowodowane obawą, że niezwykle cenna wiedza i doświadczenie menadżerów mogłyby nie zostać w pełni ukazane w ankiecie. Wywiad natomiast niejako pozwolił menadżerom „rozwinąć skrzydła” i przekazać to, co rzeczywiście uważali za najważniejsze.
Menadżerowie podczas wywiadów opisali problem, który najbardziej frustruje pracowników branży gastronomiczno-hotelarskiej, a mianowicie problem niskich płac, widoczny
zwłaszcza, gdy porówna się zarobki w Polsce z zarobkami pracowników na analogicznych
stanowiskach w wielkich europejskich metropoliach w oderwaniu od kosztów życia.
Badani menadżerowie nie mają zastrzeżeń co do efektywności pracowników, nie
uskarżają się też na roszczeniowość czy skupienie na sobie pracowników z pokolenia
milenialsów (osoby urodzone w Polsce od 1984 do 1997 roku) [Wojnicz 2006, s. 31]. Zdecydowanie zarządzanie nimi postrzegają w kategorii wyzwania, a nie trudności. Na korzyść badanych menadżerów działa fakt, że większość z nich jest młodymi ludźmi, a więc
nie ma dużej różnicy wieku między nimi a bezpośrednimi podwładnymi, a nawet kilkoro
spośród menadżerów należy do pokolenia milenialsów.
O tym, jak ważne jest umiejętne zarządzanie takimi osobami przekonują C. Espinoza i M. Ukleja w książce pt. Zarządzanie Milenialsami: „W roku 2015 milenialsi stanowili 35
proc. siły roboczej – prawie 54 miliony pracowników. W ciągu kolejnej dekady na rynek
trafią oni wszyscy! Około 2020 roku jeden na trzech dorosłych będzie milenialsem, a kie128
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dy przeskoczymy do roku 2025, trzech na czterech pracowników będzie przedstawicielami tego pokolenia” [Espinoza, Ukleja 2018, s. 28]. Milenialsi oczekują od swoich pracowników spełnienia trzech najważniejszych warunków: gotowości do spełniania obietnic, sprawiedliwego traktowania oraz uczciwości. Przebadani pracownicy pokolenia Y
work-life balance uważają za jedno z najważniejszych zagadnień [Raport Barometr Pracownika Edenred i IPSOS 2016 2016, s. 28].
Kolejnym problemem, który stanowi poważne wyzwanie dla menadżerów organizacji branży gastronomiczno-hotelarskiej, jest duża rotacja pracowników. W ekstremalnych sytuacjach powoduje ona słabszą jakość obsługi klienta (wydłużony czas oczekiwania na usługę czy za krótki czas poświęcony klientowi, aby mógł być on usatysfakcjonowany jakością obsługi). Koszt rotacji to wymierna wartość, liczona w przybliżeniu
jako wartość sześciomiesięcznego wynagrodzenia odchodzącego pracownika. Odchodzący pracownik w większości zasila szeregi konkurencji, czasami zakłada własną działalność, naśladując model biznesowy byłego pracodawcy [Pietrzyk 2016, s. 30]. Straty organizacji w takiej sytuacji mogą być dużo większe niż jedynie półroczne wynagrodzenie tego pracownika.
Aby ograniczyć rotację, menadżerowie zlecają bezstronnej osobie rozmowę z odchodzącym pracownikiem na temat przyczyn jego odejścia z organizacji. Jest to niełatwa w ocenie menadżerów rozmowa, głównie ze względu na konieczność oddzielenia emocji od faktów. Warunkiem przeprowadzenia udanej rozmowy jest stworzenie atmosfery zaufania, aby pracownik zechciał się otworzyć i opowiedzieć szczerze o przyczynach swojego odejścia. W ocenie badanej kadry kierowniczej warto pokusić się
o taką rozmowę. Dzięki niej organizacja okazuje odchodzącemu pracownikowi zainteresowanie i szacunek, dowodząc, że mimo iż nie jest on już pracownikiem danej organizacji, to przedsiębiorstwo nadal się o niego troszczy. Rozmawiając w atmosferze zaufania, mamy większą szansę uzyskać trafną, prawdziwą ocenę dotyczącą przyczyn rotacji w organizacji.
Podczas wywiadów wszyscy przełożeni podkreślili, że mają pełną świadomość, iż
atmosfera w organizacji jest jednym z najważniejszych czynników motywujących ich
podwładnych do pracy. Jednocześnie przyznali, że mocno starają się, aby taką atmosferę stworzyć w swojej organizacji.
Warto też wspomnieć, że od kilku lat jednym z większych wyzwań dla przełożonych
jest zarządzanie międzynarodowym zespołem, głównie komunikacją między pracownikami i skoordynowanie ich pracy w celu poprawienia efektywności całej organizacji.
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Zakończenie
Motywowanie pracowników do efektywnej pracy to niezwykle skomplikowany proces.
Uogólnianie zasad czy systemów motywacji nie sprawdza się, gdyż pracownicy mają różne oczekiwania, potrzeby i nie powinno się motywować wszystkich pracowników za pomocą tych samych motywatorów. Systemy motywacyjne trzeba dopasować do kultury
organizacyjnej, stylu przywództwa, możliwości poszczególnych pracowników, jak również ich kompetencji i oczekiwań.
Jednocześnie można zauważyć, że badani menadżerowie sprawnie zarządzają swoimi podwładnymi i sami oceniają swoje kompetencje niżej niż ich bezpośredni podwładni. Zaskakujący wydaje się fakt, że pomimo dominującej narracji (w literaturze, czasopismach dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi), że zarządzanie pracownikami z pokolenia tzw. milenialsów jest wielkim wyzwaniem, badani menadżerowie wysoko oceniają tych pracowników.
Największym wyzwaniem okazała się rotacja pracowników. System motywacji, oparty na czynnikach, które realnie motywują, może w przyszłości zmniejszyć fluktuację,
a w efekcie zwiększyć przewagę badanych organizacji nad konkurencją.
Wart odnotowania wydaje się również fakt, że mitem jest to, iż tylko materialne motywatory dają pozytywny efekt. Przeprowadzone badania ukazują ogromną siłę środków pozamaterialnych w procesie motywowania pracowników. Jest to szczególnie ważne dziś, w dobie wielkiego kryzysu całej branży i braku perspektyw spowodowanych
epidemią COVID-19.
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Możliwości wykorzystania dodatku Solver
w celu optymalizacji zadań logistycznych
– studium przypadków
Possibilities of Using the Solver Add-in to Optimize
Logistics Tasks – Case Studies

Abstract: The purpose of this article is to show the possibility of using the Solver add-in to
optimize many logistics processes. Three different cases were presented, which concerned:
determining the optimal route, allocation of a logistics facility and minimization of transport costs. Each of the analyzed situations has been enriched with a theoretical description
of the problem in order to minimize the risk of understanding this publication as a set of disconnected issues. The whole was written based on the author’s experience, Polish and English-language literature.
Key words: Solver, optimization of logistics processes, Traveling Salesman Problem, center
of gravity, minimization of transport costs

Wprowadzenie
Sukces operacji logistycznych wynika bezpośrednio z parametrów przyjmowanych jako warunki sukcesu. W ocenie autora, najważniejszym warunkiem odniesienia sukcesu jest przeprowadzanie optymalizacji różnych procesów, wśród których wymienić można chociażby:

Damian Kociemba

1. planowanie tras przejazdu, znane szerzej jako problem komiwojażera;
2. alokację obiektu logistycznego;
3. minimalizację całkowitych kosztów transportu.

Celem artykułu jest przedstawienie przykładowych rozwiązań problemów wyszczególnionych powyżej z wykorzystaniem programu Excel oraz bezpłatnego dodatku optymalizującego Solver. Sposób jego instalacji znajduje się w instrukcji dołączanej
przez producenta oprogramowania. Optymalizacje dokonywane w ten sposób nie są
nowością, a ich użycie nie jest ograniczone wyłącznie do logistyki. Narzędzie to jest wykorzystywane w wielu dziedzinach, takich jak: ekonomia, inżynieria, biznes. Cel ich wykorzystania zawsze pozostaje niezmienny i może on dotyczyć maksymalizacji zysków,
minimalizacji kosztów, minimalizacji całkowitej przebytej odległości czy też minimalizacji całkowitego czasu realizacji wybranego przedsięwzięcia. Dla każdego problemu powinien zostać sformułowany opis (model) matematyczny, składający się z następujących
elementów [Chandrakantha 2014, s. 42]:
1. zmiennych decyzyjnych – to decyzje dotyczące problemu, przedstawiane za pomocą różnych symboli bądź słów, które reprezentują nieznane ilości, takie jak: niezbędna ilość towaru, współrzędne geograficzne;
2. funkcji celu – oznaczającej wyrażenie matematyczne podlegające minimalizacji
lub maksymalizacji. Oznaczać ona może: maksymalizację zysku, minimalizację kosztów, odległości, czasu;
3. ograniczeń – wymagań problemu wyrażanych jako nierówności lub równania
w zmiennych decyzyjnych.
Niniejsza publikacja ma charakter przeglądowy i jest próbą wypełnienia istniejącej
luki w polskojęzycznej literaturze (szczególnie dla przypadków alokacji obiektu logistycznego oraz minimalizacji całkowitych kosztów transportu).

Planowanie tras przejazdu (problem komiwojażera)
Zagadnienie to zostało po raz pierwszy sformułowane w XVIII wieku za sprawą dwóch
matematyków: Williama Rowama Hamiltona (1805–1865) oraz Thomasa Penyngtona
Kirkmana (1806–1895). Istotę tego problemu można zdefiniować jako znalezienie takiej
pętli (drogi) w grafie przedstawiającym liczbę miejsc koniecznych do odwiedzenia, której waga (rozumiana jako odległość, czas lub cena) będzie możliwie najmniejsza, a przy
tym każdy z punktów musi zostać odwiedzony tylko raz [Matai, Singh, Mittal 2010, ss.
1–2). Przykładowy graf, złożony z 6 punktów, został przedstawiony na rysunku poniżej.
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Rysunek 1. Graf złożony z 6 punktów

Źródło: opracowanie własne autora na podstawie: Baj-Rogowska 2013, s. 5.

Jak widać na załączonym powyżej rysunku, konieczne jest dotarcie do 5 lokalizacji oraz powrót do miejsca początkowego. Znalezienie właściwej trasy (nazywanej często w literaturze cyklem Hamiltona) w grafie jest z pewnością zadaniem czasochłonnym oraz trudnym obliczeniowo. Dla prezentowanego przypadku możliwych jest aż 120
kombinacji trasy (5!). Liczba ta wzrasta lawinowo, bowiem dla grafu składającego się z 10
punktów oraz miejsca rozpoczęcia, liczba możliwych potencjalnych rozwiązań wynosi
3 628 800 (10!). Konieczne jest więc użycie narzędzi informatycznych, które umożliwiają wybranie optymalnego rozwiązania zdecydowanie szybciej oraz z dużą pewnością
gwarantują rozwiązanie problemu, biorąc pod uwagę założone kryteria [Baj-Rogowska
2013, ss. 4–5].
W celu rozwiązania tego przypadku konieczne jest stworzenie tabeli, zawierającej
odległości pomiędzy wszystkimi sześcioma lokalizacjami w taki sposób, jak zostało to
zaprezentowane poniżej (ciemniejsze pola zawierające w kolumnie cyfry od 1 do 8 oraz
litery od B do H w wierszu odpowiadają tym znajdującym się w arkuszu kalkulacyjnym
programu Excel).
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Tabela 1. Odległości pomiędzy lokalizacjami
1

B

2

C

D

E

F

G

H

Lokalizacja 1

Lokalizacja 2

Lokalizacja 3

Lokalizacja 4

Lokalizacja 5

Lokalizacja 6

3

Lokalizacja 1

0

31,67

47,80

56,22

22,89

57,12

4

Lokalizacja 2

31,67

0

36,71

44,98

22,98

43,67

5

Lokalizacja 3

47,80

36,71

0

26,50

72,81

34,80

6

Lokalizacja 4

56,22

44,98

26,50

0

26,52

23

7

Lokalizacja 5

22,89

22,98

72,81

26,52

0

43,21

8

Lokalizacja 6

57,12

43,67

34,80

23

43,21

0

Źródło: opracowanie własne autora.

Drugim krokiem koniecznym do użycia dodatku Solver jest stworzenie następnej tabeli, w której należy wypisać wszystkie lokalizacje, wykorzystując cyfry arabskie. Zgodnie
z tym cyfry od 1 do 6, występujące w komórkach począwszy od C11 do H11, odpowiadają lokalizacjom oznaczonym tymi samymi numerami. W komórce I11 należy stworzyć odwołanie do komórki C11 (=C11), wskazując tym samym, że jest to cykl zamknięty. Następnie w komórkach C12-H12 należy wprowadzić funkcję indeks, która ma następującą postać: =INDEKS(tablica_odległości; nr_wiersza; nr_kolumny). Przykładowo, dla komórki C12
funkcja ta będzie wyglądać następująco: =INDEKS($C$3:$H$8;C11;D11), gdzie $C$3:$H$8
jest odwołaniem do tabeli odległości pomiędzy lokalizacjami, C11 odpowiada komórce
dla tego przypadku, natomiast D11 jest odwołaniem do kolejnej lokalizacji. Operacje należy przeprowadzić dla każdego z punktów, stosując informacje zawarte w poprzednim zdaniu. W konsekwencji spowoduje to uzyskanie poniższych wartości (tabela 2).
Tabela 2. Wyniki zastosowania formuły INDEKS dla lokalizacji
10

C

D

E

F

G

H

I

11

1

2

3

4

5

6

12

31,67

36,71

26,5

26,52

43,21

57,12

(=C11) 1

Źródło: opracowanie własne autora.

W dowolnej komórce (w prezentowanym przypadku J12) należy zsumować uzyskane wartości z komórek od C12 do H12 z wykorzystaniem formuły =SUMA(liczba1; liczba2…), zaznaczając wspomniany obszar.
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Tabela 3. Wynik zastosowania formuły SUMA dla obliczonych wcześniej wartości
11

J

12

221,73

Źródło: opracowanie własne autora.

Jak wynika z powyższej tabeli, długość trasy zaproponowanej przez program Excel
wynosi aktualnie 221,73 km i jest efektem przypadkowego uszeregowania lokalizacji. Na
tym etapie zdefiniowana została komórka celu (J12) i komórki zmienne (C11-H11), które powinny zostać wprowadzone do dodatku Solver w poniższej postaci [Baj-Rogowska 2013, ss. 6–7]:
Ustaw cel:
Na:
Przez zamienianie komórek zmiennych:
Podlegających ograniczeniom:
Zaznaczyć:
Wybierz metodę rozwiązywania:

$J$12
Min.
$C$11:$H$11
$C$11:$H$11 dif wszystkie inne
Ustaw wartości nieujemne dla zmiennych bez
ograniczeń
Ewolucyjna1

Ustawiony cel oraz wartość na: min. sugeruje Solverowi, że komórka celu musi dążyć do minimum. Związane jest to z optymalizacją, której założeniem jest minimalizacja
długości drogi łączącej wszystkie lokalizacje. W miejscu definiowania ograniczeń należy wskazać komórki zmienne i wybrać z rozwijanej listy dif = Wszystkie inne [Baj-Rogowska 2013, s. 7].. Spowoduje to przypisanie do tych komórek wartości od 1 do 6, a przy
tym każda z tych wartości będzie mogła wystąpić tylko raz. Po zakończeniu działania
dodatku Solver można przywrócić wartości pierwotne bądź je zachować. Opcjonalnie
można wygenerować dwa raporty (populacji i wyników). Przykładowo w raporcie wyników można zauważyć obniżenie dystansu początkowego o 46,14 km, tak jak zostało to
przedstawione poniżej
Komórka celu (Min)

1

Komórka

Nazwa

Wartość początkowa

Wartość końcowa

$J$12

J

221,73

175,59

Metoda ewolucyjna używana jest do rozwiązywania przypadków o charakterze niegładkim.
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oraz sposób przebiegu trasy (nadana kolejność przez autora: od 1 do 6, kolejność proponowana przez Solver: 5, 4, 6, 3, 2, 1, przy czym nieistotny jest punkt rozpoczęcia podróży – może ona mieć swój początek zarówno w punkcie 5, jak i w punkcie 1):
Komórki
zmiennych
Komórka

Nazwa

Wartość
początkowa

Wartość końcowa

Całkowite

$C$11

C

1

5

Wszystkie inne

$D$11

D

2

4

Wszystkie inne

$E$11

E

3

6

Wszystkie inne

$F$11

F

4

3

Wszystkie inne

$G$11

G

5

2

Wszystkie inne

$H$11

H

6

1

Wszystkie inne

Alokacja obiektu logistycznego z wykorzystaniem metody
środka ciężkości
Nie bez powodu zagadnieniu wyboru odpowiedniej lokalizacji obiektu logistycznego
w literaturze specjalistycznej poświęca się dużo uwagi. Wybór odpowiedniej lokalizacji
jest działaniem wpływającym na budowanie strategii. Wbrew pozorom nie jest to działanie jednorazowe, a decyzji nie podejmuje się jednokryterialnie. Dzieje się tak ze względu na występujące w otoczeniu gospodarczym danego przedsiębiorstwa zmiany, które
mogą dotyczyć zmniejszenia lub zwiększenia liczby rynków zbytu, generowanego popytu, istniejącej infrastruktury drogowej czy też nawet dalekosiężnych planów mających
na celu jej modyfikacje. Zasadniczo więc problem wyboru lokalizacji odnosi się zatem do
wyznaczenia takiej alokacji obiektu logistycznego, która będzie korzystna z punktu widzenia skutecznego obniżania kosztów transportu surowców, półproduktów czy też towarów do obiektu oraz ich dystrybucji. Nie należy zapominać, że wyznaczona lokalizacja powinna mieć status sugestywny – nie może być traktowana jako ostateczna decyzja, lecz jedynie jako wskazówka potencjalnego miejsca, w okolicach którego należałoby
rozważyć rozpoczęcie inwestycji. W literaturze najczęściej wyróżniane są dwie następujące metody wyznaczania lokalizacji obiektu logistycznego [Kuczyńska, Ziółkowski 2012,
ss. 339–343]:
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1. Metoda popytowa, której wzory mają następującą postać:

gdzie: xn, yn są współrzędnymi geograficznymi podmiotów współpracujących, sn jest popytem generowanym przez te przedsiębiorstwa;
2. Metoda popytowo-podażowa, obliczana za pomocą poniższych równań:

gdzie: xn, yn są współrzędnymi geograficznymi podmiotów współpracujących, sn jest popytem generowanym przez te przedsiębiorstwa, natomiast dn jest podażą towarów.
Nietrudno zauważyć, że powyżej zaprezentowane metody są czasochłonne, szczególnie jeżeli pod uwagę bierze się kilkanaście bądź kilkadziesiąt współrzędnych geograficznych podmiotów korzystających z usług jednego przedsiębiorstwa. Stąd też w celu
wyboru optymalnej lokalizacji obiektu logistycznego wykorzystywana może być poniżej zaprezentowana metoda. W celu rozwiązania dowolnego przypadku konieczne jest
stworzenie tabeli zawierającej współrzędne geograficzne wszystkich lokalizacji, tak jak
zostało to zaprezentowane poniżej:
Tabela 4. Współrzędne lokalizacji oraz ilość dostarczanego ładunku
1

B

2

C

D

E

X

Y

Ilość ładunku

3

Dystrybutor

4

7

-

4

Lokalizacja 1

2

3,5

10

5

Lokalizacja 2

6

3

7
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6

Lokalizacja 3

7

4

5

7

Lokalizacja 4

5

5

6

8

Lokalizacja 5

9

2

7

9

Lokalizacja 6

2,5

7

2

Źródło: opracowanie własne autora.

Po naniesieniu na wykres współrzędnych danych zawartych w kolumnach C i D,
przedstawia się to następująco:
Wykres 1. Współrzędne po naniesieniu na wykres

Źródło: opracowanie własne autora.

Niezbędne jest obliczenie dystansu w linii prostej od dystrybutora do każdej lokalizacji. Oblicza się go, wykorzystując następujący wzór [Chazan, McCallum 2008, s. 3]:

.
W przypadku chęci jego wykorzystania w Excelu, jego zapis przyjmie następującą formę: =PIERWIASTEK((xlokalizacja-xdystrybutor)^2+(ylokalizacja-ydystrybutor)^2). Dla lokalizacji oznaczonej numerem 1 (w komórce B4), przybierze więc taką postać: =PIERWIASTEK((C140
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4-$C$3)^2+(D4-$D$3)^2). Operacje należy przeprowadzić dla każdego z punktów. W konsekwencji spowoduje to uzyskanie następujących wartości wymienionych w kolumnie F:
Tabela 5. Dystans do dystrybutora dla każdej z lokalizacji
1

B

C

2

D

E

F

X

Y

Ilość ładunku

Dystans od dystrybutora w linii
prostej

3

Dystrybutor

4

7

-

-

4

Lokalizacja 1

2

3,5

10

4,031128874

5

Lokalizacja 2

6

3

7

4,472135955

6

Lokalizacja 3

7

4

5

4,242640687

7

Lokalizacja 4

5

5

6

2,236067977

8

Lokalizacja 5

9

2

7

7,071067812

9

Lokalizacja 6

2,5

7

2

1,500000000

Źródło: opracowanie własne autora.

Następnym krokiem jest obliczenie sumy iloczynów z ilości ładunku oraz dystansu
od dystrybutora w linii prostej, który ma następującą postać: =SUMA.ILOCZYNÓW(Ilość
ładunku; Dystans od dystrybutora w linii prostej). Bazując na tabeli numer 5, formuła ta
przyjmie taką oto formę: =SUMA.ILOCZYNÓW(E4:E9;F4:F9):
Tabela 6. Suma iloczynów z ilości ładunku oraz dystansu od dystrybutora w linii prostej
10

F

11

158,7433264

Źródło: opracowanie własne autora.

Na tym etapie zdefiniowana została komórka celu (F11) oraz komórki zmienne (C3
i D3). W celu wyznaczenia nowej lokalizacji centrum dystrybucyjnego pomiędzy punktami, należy zmodyfikować tabelę numer 5 poprzez wpisanie w komórki C3 oraz D3
(współrzędne geograficzne dystrybutora) wartości zerowych oraz wypełnić dodatek Solver w następujący sposób:
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Ustaw cel:
Na:
Przez zamienianie komórek zmiennych:
Podlegających ograniczeniom:
Zaznaczyć:
Wybierz metodę rozwiązywania:

$F$11
Min.
$C$3:$D$3
Ustaw wartości nieujemne dla zmiennych bez
ograniczeń
Nieliniowa GRG2

Po zakończeniu działania dodatku Solver można przywrócić wartości pierwotne
bądź je zachować. Opcjonalnie można wygenerować trzy raporty (wyników, wrażliwości i granic). Przykładowo w raporcie wyników można zauważyć obniżenie sumy iloczynów z ilości ładunku i dystansu od dystrybutora w linii prostej o 156,6118503 km, tak jak
zostało to przedstawione poniżej:
Komórka celu (Min)
Komórka

Nazwa

Wartość początkowa

Wartość końcowa

$F$11

F

249,4092918

92,7974415

oraz wskazanie nowych współrzędnych dla miejsca dystrybucyjnego:
Komórki zmiennych
Komórka

Nazwa

Wartość
początkowa

Wartość końcowa

Całkowite

$C$3

Dystrybutor X

0,00

5,78

Ciągłe

$D$3

Dystrybutor Y

0,00

3,43

Ciągłe

co po naniesieniu na wcześniej sporządzony wykres przedstawia się następująco:

2
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Metoda nieliniowa GRG używana jest do rozwiązywania przypadków o charakterze gładkim i nieliniowym.
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Wykres 2. Współrzędne po naniesieniu na wykres

Źródło: opracowanie własne autora.

Ponadto wykorzystanie narzędzia Solver okazało się dokładniejsze oraz mniej czasochłonne, bowiem zastosowanie odpowiednio zmodyfikowanych wzorów, zaprezentowanych na początku, spowodowało uzyskaniem następujących wartości: dla X – 5,90,
dla Y – 3,19 (pod uwagę wzięty został dystans od dystrybutora w linii prostej). Natomiast
zastosowanie metod heurystycznych (sprowadzających się do zsumowania współrzędnych X i Y, pomnożenia uzyskanej wartości przez ilość ładunku oraz podzielenia przez
ilość ładunku) pozwoliło uzyskać współrzędne: X – 5,27; Y – 3,62.

Minimalizacja całkowitych kosztów transportu
Koszty transportu w wymiarze mikroekonomicznym decydują o efektywności działania
przedsiębiorstwa oraz wpływają w dużej mierze na zachowanie jego konkurencyjności,
natomiast w wymiarze makroekonomicznym bez wątpienia na funkcjonowanie gospodarki oraz społeczeństwa. Poświęcona temu zagadnieniu współczesna literatura częściej
koncentruje się na tej problematyce w ujęciu kosztów społecznych (chociażby ze względu na już odczuwalne skutki emisji gazów do atmosfery, przyczyniające się do postępujących zmian w klimacie), pomijając przy tym odniesienie tej problematyki do kosztów przedsiębiorstw czy też podstaw stanowienia cen w transporcie [Załoga 2014, s. 5].
Jest to zatem temat wymagający szczegółowych analiz oraz rozważań, które nie mogą
ograniczać się wyłącznie do teorii oraz wymagają zastosowania rozmaitych modeli matematycznych. W celu analizy kosztów, absolutnym minimum jest zebranie danych od143
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nośnie popytu, podaży oraz stawki transportowej. Dane te następnie należy wykorzystać
do stworzenia tabeli i powinny prezentować się następująco:
Tabela �����������������������������������������������������������������������
7����������������������������������������������������������������������
. Zestawienie miesięcznego zapasu dystrybutorów (kolumna G), miesięcznego zapotrzebowania odbiorców (wiersz 6) oraz kosztów jednostkowych dostaw
(komórki C3:F5)
1

B

2

C

D

E

F

G

Odbiorca 1

Odbiorca 2

Odbiorca 3

Odbiorca 4

Zapasy
dystrybutorów

H

3

Dystrybutor 1

70

45

50

40

120

4

Dystrybutor 2

40

60

20

90

90

5

Dystrybutor 3

30

50

45

35

90

6

Zapotrzebowanie
odbiorców

100

80

75

45

7
8

Suma zapasów

Suma zapotrzebowania
300

300

Źródło: opracowanie własne autora.

W komórkach od C6 do F6 oraz od G3 do G6 za pomocą formuły =SUMA(liczba1; liczba2…) należy obliczyć zapotrzebowanie sklepów (wartości pionowe) oraz zapasy dystrybutorów (wartości poziome). Następnie należy sprawdzić całkowitą sumę zapotrzebowania oraz całkowitą sumę zapasów. W prezentowanym przykładzie, jak widać, wartości są identyczne, w związku z czym jest to tak zwane zagadnienie transportowe zamknięte (zbilansowane). Dystrybutorzy sprzedadzą cały oferowany towar odbiorcom,
spełniając w całości ich oczekiwania.
Kolejnym krokiem jest stworzenie tabeli podobnej do tej zaprezentowanej powyżej oraz wypełnienie komórek jednostkowych C11:F13 (odpowiedniki C3:F5) dowolnymi
wartościami liczbowymi. Dla prezentowanego przykładu użyte zostały cyfry 1. W wierszu 14 oraz kolumnie G należy ponownie zastosować formułę =SUMA(liczba1; liczba2…).
Konieczne jest również uzupełnienie wiersza 15 oraz kolumny H wartościami pochodzącymi odpowiednio z tabeli poprzedniej, to jest wiersza 6 i kolumny G (takie działanie pozwoli na szybszą ocenę spełnienia warunków ograniczeń). W konsekwencji spowoduje
to uzyskanie takiego wyglądu tabeli:
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Tabela 8�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
. Zestawienie miesięcznego zapasu dystrybutorów, miesięcznego zapotrzebowania odbiorców oraz dowolnych wartości kosztów jednostkowych dostaw
9

B

10

C

D

E

F

G

H

Odbiorca 1

Odbiorca 2

Odbiorca 3

Odbiorca 4

Wysłane od
dystrybutorów

Zapasy
dystrybutorów

11

Dystrybutor 1

1

1

1

1

4

120

12

Dystrybutor 2

1

1

1

1

4

90

13

Dystrybutor 3

1

1

1

1

4

90

14

Dostarczone do
odbiorców

3

3

3

3

15

Zapotrzebowanie odbiorców

100

80

75

45

Źródło: opracowanie własne autora.

Następnie należy obliczyć sumę iloczynów z poszczególnych dostaw oraz odpowiedniego kosztu. Formuła do tego użyta powinna mieć następującą postać: =SUMA.
ILOCZYNÓW(Koszty jednostkowe dostaw z tabeli 7; Zakres dostaw (odpowiedniki kosztów jednostkowych dostaw z tabeli 8). Bazując na tych dwóch tabelach, formuła ta przyjmie taką oto formę: =SUMA.ILOCZYNÓW(C3:F5;C11:F13):
Tabela 9. Suma iloczynów z kosztów jednostkowych dostaw z tabeli 7 oraz zakresu
dostaw z tabeli 8
13

J

K

14

Koszt dostaw

575

Źródło: opracowanie własne autora.

Na tym etapie zdefiniowana została komórka celu (K14) oraz komórki zmienne (C11
i F13), które powinny zostać wprowadzone do dodatku Solver w poniższej postaci:
Ustaw cel:
Na:
Przez zamienianie komórek zmiennych:

$K$14
Min.
$C$11:$F$13
145

Damian Kociemba

Podlegających ograniczeniom:
Zaznaczyć:
Wybierz metodę rozwiązywania:

$C$14:$F$14 = $C$15:$F$15
$G$11:$G$13 =$H$11:$H$13
Ustaw wartości nieujemne dla zmiennych bez
ograniczeń
LP simpleks3

Po zakończeniu działania dodatku Solver można przywrócić wartości pierwotne
bądź je zachować. Opcjonalnie można wygenerować trzy raporty (wyników, wrażliwości i granic). Przykładowo w raporcie wyników można zauważyć zwiększenie kosztów
dostaw (o 9 450), tak jak zostało to przedstawione poniżej:
Komórka celu (Min)
Komórka
$K$14

Nazwa

Wartość
początkowa

Koszt dostaw K

Wartość końcowa

575

10025

oraz zoptymalizowane wartości zmiennych decyzyjnych:
Komórki zmiennych
Komórka

Nazwa

Wartość początkowa

Wartość końcowa

Całkowite

$C$11

Dystrybutor 1 Odbiorca 1

1

0

Ciągłe

$D$11

Dystrybutor 1 Odbiorca 2

1

80

Ciągłe

$E$11

Dystrybutor 1 Odbiorca 3

1

0

Ciągłe

$F$11

Dystrybutor 1 Odbiorca 4

1

40

Ciągłe

$C$12

Dystrybutor 2 Odbiorca 1

1

15

Ciągłe

$D$12

Dystrybutor 2 Odbiorca 2

1

0

Ciągłe

$E$12

Dystrybutor 2 Odbiorca 3

1

75

Ciągłe

$F$12

Dystrybutor 2 Odbiorca 4

1

0

Ciągłe

$C$13

Dystrybutor 3 Odbiorca 1

1

85

Ciągłe

$D$13

Dystrybutor 3 Odbiorca 2

1

0

Ciągłe

$E$13

Dystrybutor 3 Odbiorca 3

1

0

Ciągłe

$F$13

Dystrybutor 3 Odbiorca 4

1

5

Ciągłe

co w przypadku zachowania rozwiązania dodatku Solver przedstawia się następująco:
3
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Metoda LP simpleks używana jest do rozwiązywania przypadków o charakterze liniowym.
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Tabela 10. Zoptymalizowane dostawy do odbiorców od dystrybutorów
9

B

C

D

Odbiorca 1

10

E

Odbiorca 2

Odbiorca 3

F

G

H

Odbiorca 4

Wysłane od
dystrybutorów

Zapasy dystrybutorów

11

Dystrybutor 1

0

80

0

40

120

120

12

Dystrybutor 2

15

0

75

0

90

90

13

Dystrybutor 3

85

0

0

5

90

90

14

Dostarczone do
odbiorców

100

80

75

45

15

Zapotrzebowanie
odbiorców

100

80

75

45

Źródło: opracowanie własne autora.

Na podstawie porównania danych zawartych w wierszu 14 oraz kolumnie G z tymi
widocznymi w wierszu 15 i kolumnie H, można stwierdzić, że warunki ograniczeń zostały spełnione.

Podsumowanie
Zaprezentowane w artykule trzy dotyczące kompletnie innych sfer przypadki mogą być
rozwiązane w bardzo podobny sposób z wykorzystaniem narzędzia optymalizacyjnego,
jakim jest Solver. Nie wymaga on nieszablonowego podejścia do każdego przypadku,
ponieważ one wszystkie sprowadzają się do wprowadzania identycznych danych w zasadniczej kwestii, jaką jest dążenie do minimalizacji kosztów i maksymalizacji zysków.
Nietrudno zauważyć, że w celu osiągnięcia korzyści wystarczy podstawowa znajomość
interfejsu graficznego oraz kilku poleceń wpisywanych do komórek programu Excel
i dodatku Solver. Położenie nacisku na poznanie podstaw optymalizacji z pewnością
przyczyni się do zwiększenia potencjału firm, wpływając tym samym na budowanie lepszej pozycji. Autor żywi przekonanie, że publikacja ta,choć w niewielkim stopniu wypełni lukę obecną w polskojęzycznej literaturze poświęconej zagadnieniom optymalizacji,
szczególnie dla przypadków alokacji obiektu logistycznego oraz minimalizacji kosztów.
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Fintech a ograniczanie wykluczenia finansowego
Fintech and Limiting Financial Exclusion

Abstract: Financial exclusion can be described as a lack of access to useful and affordable
financial services (payments, savings, credit and insurance) that meet people’s needs. In
2017 almost one-third of the global adult population did not have access to any form of account, which increasingly makes everyday life difficult and can lead to social exclusion. Incumbent financial institutions are sometimes not interested in targeting low-income customers or some geographical locations, as their operations are related to heavy regulations
and costly infrastructure and they aim at maximizing their equity value. The aim of the article is to discuss the potential of Fintech companies to reduce financial exclusion by entering markets that traditional institutions do not. Their agile and light business models, lack
of legacy systems and infrastructure enable them to take full advantage of modern technology solutions (e.g. blockchain, mobile systems) and thus offer inexpensive services in innovative ways. Fintech sector development seems to be currently the main driver of reducing
financial exclusion. Introduction of hundreds of technology-oriented firms to the financial
services market poses additional risks and challenges, where secure data handling and proper regulations seem to be crucial.
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Wprowadzenie
Wykluczeniem finansowym określa się procesy ograniczające dostęp do systemu finansowego określonym grupom społecznym [Leyshon, Thrift 1995]. Definiowane jest ono
także jako proces, w którym obywatele doświadczają problemów w dostępie i/lub korzystaniu z usług finansowych na głównym rynku, które odpowiadają ich potrzebom
i umożliwiają prowadzenie normalnego życia w społeczeństwie [European Commission
2008]. Problemy te dotyczą głownie osób o niskich dochodach i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej, a wśród potrzebnych usług finansowych wymienia się
rachunek bankowy, rozliczenia bezgotówkowe, kredyt o „rozsądnym” oprocentowaniu
oraz możliwość gromadzenia oszczędności [Anderloni, Carluccio 2007]. Brak możliwości
korzystania z usług finansowych może mieć wiele źródeł, między innymi wskazuje się tu
[Kempson, Whyley 1999; World Bank 2017]:
·· wykluczenie z uwagi na dostępność geograficzną – brak fizycznego dostępu do placówek instytucji finansowych (także z powodu zbyt dużej odległości od istniejącej placówki i związanego z tym nadmiernego kosztu lub czasu dotarcia);
·· wykluczenie z uwagi na dostępność i warunki oferty – wynikające z poziomu ryzyka
akceptowanego przez instytucję oraz niedopasowania produktów do faktycznych potrzeb potencjalnych klientów;
·· wykluczenie cenowe – wynikające ze zbyt wysokiego kosztu usługi (jest to trzecia najczęstsza przyczyna wskazywana w badaniach Banku Światowego [World Bank 2017];
·· wykluczenie marketingowe – instytucje finansowe świadomie nie kierują informacji
o ofercie do określonych grup społecznych;
·· samowykluczenie – osoby same rezygnują z usług finansowych, ponieważ są przekonane, że instytucja odmówi im do nich dostępu.
Badanie z 2017 roku, przeprowadzane przez Bank Światowy, pokazało, że problemem jest także brak wymaganych dokumentów potrzebnych do otworzenia rachunku (20% globalnie). Specyficznym argumentem za niekorzystaniem z usług finansowych okazał się również brak zaufania do instytucji finansowych wskazany globalnie
przez 16% respondentów, przy jednocześnie dwukrotnie większym odsetku w Europie
i Azji Centralnej [World Bank 2017]. W przypadku produktów kredytowych wykluczenie dotyka przede wszystkim osób o zbyt niskich dochodach, z brakiem lub złą historią kredytową i wynika głównie z procedur instytucji finansowej. Niekorzystanie z produktów oszczędnościowych jest natomiast determinowane głównie decyzjami samych
zainteresowanych, którzy wykazują niską skłonność do oszczędzania (może to wynikać z braku możliwości oszczędzania lub wieku/etapu życia). Wspomniane badanie
wykazało, iż globalnie najczęstszą (prawie 2/3 ankietowanych) przyczyną niekorzystania z usług finansowych jest brak wystarczających środków – jednocześnie najczęściej
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była to wyłączna wskazywana przyczyna. Do samego braku dostępu do usług finansowych do wykluczenia finansowego przyczynia się także brak odpowiedniej edukacji finansowej i świadomości finansowej, który powoduje, że ludzie korzystają z usług finansowych w sposób niewłaściwy [Iwanicz-Drozdowska, Kitala, Nowak, Matuszyk 2011, ss.
14–17]. 30% badanych na świecie wskazało, iż nie odczuwa potrzeby posiadania rachunku [World Bank 2017]. Wykluczenie finansowe może korelować również z wykluczeniem
cyfrowym, obserwowanym zwłaszcza wśród gospodarstw emerytów [Marcinkowska,
Kuchciak, Świeszczak, Świeszczak 2014, s. 49]. Osoby bez dostępu do Internetu czy nieobeznane w nowych technologiach mają ograniczony dostęp do usług, ponieważ instytucje finansowe przenoszą swoją działalność do kanałów elektronicznych, jednocześnie
ustalając ceny usług na niższym poziomie niż tych świadczonych przez fizyczne placówki. Wymienione powyżej przyczyny wykluczenia finansowego wskazują na jego dwojaki charakter. Z jednej strony jest to efekt zastanego braku dostępu do usług finansowych (niezależnego od samych zainteresowanych). Z drugiej strony, przybiera ono formę dobrowolnej decyzji o niekorzystaniu z usług finansowych [Marcinkowska, Kuchciak,
Świeszczak, Świeszczak 2014, s. 48].
Rachunek bankowy to podstawowa usługa finansowa, brak dostępu do którego Bank
Światowy traktuje jako wskaźnik pomiaru wykluczenia finansowego1. Rachunek bankowy stanowi często punkt wyjścia do możliwości korzystania z pozostałych produktów,
pozwala przechowywać środki, gromadzić oszczędności, ułatwia dokonywanie płatności, przelewów czy pozyskiwanie produktów kredytowych. W 2017 roku około 1,7 miliarda ludzi na świecie nie posiadało rachunku w tradycyjnej instytucji finansowej czy u innego dostawcy oferującego rozwiązanie o podobnej funkcjonalności (między innymi
chodzi tu możliwość dokonywania płatności mobilnych przez operatorów sieci komórkowej). Oznacza to, że globalnie 31% osób dorosłych jest dotknięte wykluczeniem finansowym [World Bank 2017]. Obserwuje się wyraźną dysproporcję w tym aspekcie między
krajami wysoko rozwiniętymi, gdzie posiadanie rachunku bankowego jest powszechne (94% osób ma dostęp) a krajami rozwijającymi się (63% osób ma dostęp). Wśród krajów o największym stopniu wykluczenia są Chiny, Indie, Pakistan, Indonezja, Meksyk, Nigeria oraz Bangladesz. Łącznie w tych krajach znajduje się połowa wszystkich globalnie
wykluczonych osób. Niższe odsetki wykluczenia obserwuje się na obszarach miejskich
w porównaniu z terenami niezurbanizowanymi [World Bank 2017]. Ze wspomnianej wyżej liczby 1,7 miliarda wykluczonych na świecie większość (980 milionów) stanowią kobiety. Podobna dysproporcja występuje na poziomie poszczególnych krajów – kobiety
W literaturze spotyka się także wiele innych kryteriów wykluczenia finansowego, jak np. nieposiadanie pożyczki, karty kredytowej, zaleganie w spłacie zobowiązań czy niedokonywanie transakcji bezgotówkowych.
Szerzej na temat różnych podejść do pomiaru wykluczenia [Warchlewska 2020]. W pracy poruszono jedynie
najbardziej podstawowe kryterium wykluczenia w postaci braku dostępu do rachunku w banku lub innego
produktu o podobnej funkcji.
1
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stanowią większość osób wykluczonych finansowo, nawet w gospodarkach, gdzie odsetek posiadających rachunek udaje się skutecznie zwiększać.
Istotnym źródłem wykluczenia finansowego wydaje się sposób funkcjonowania instytucji finansowych w zglobalizowanej gospodarce, które historycznie koncentrowały się
na oferowaniu usług finansowych osobom generującym przychód dla podmiotu. Tym samym znaczne grupy osób pozostają poza ich zainteresowaniem. Liberalizacja, wzrost konkurencji na rynku powodują, że także w krajach wysoko rozwiniętych obserwowane jest
to zjawisko. Strategie podmiotów koncentrują się na klientach generujących najwięcej dochodu. Ponadto standaryzacja, automatyzacja procesów oceny zdolności kredytowej (nakierowana na zwiększanie efektywności operacyjnej) może utrudniać niektórym osobom
dostęp do usług finansowych [Carbo, Gardener, Molyneux 2007]. Patrząc szerzej, wykluczenie może być skutkiem zorientowania na podstawowym celu przedsiębiorstw, jakim
jest tworzenie wartości dla akcjonariusza, któremu podporządkowane są decyzje co do
kreowania oferty produktowej, wchodzenia na nowe rynki i rozszerzania bazy klientów.
Tym samym oferta nie jest kierowana do wybranych grup klientów czy rynków. Obserwuje się wprawdzie rosnącą świadomość w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu
wśród instytucji finansowych, która przekłada się na pewne realne ich działania, nie musi
jednak skutkować kierowaniem oferty do osób wykluczonych.

Znaczenie wykluczenia finansowego
Wykluczenie finansowe we współczesnym świecie nabiera coraz większego znaczenia
i może przyczyniać się również do wykluczenia społecznego. Coraz trudniejsze i droższe staje się dokonywanie płatności wyłącznie w gotówce, a brak dostępu do usług finansowych wymaga zwykle konieczności poświęcenia większych ilości czasu na sprawy
związane z wpłatami, wypłatami, transferem środków [Marcinkowska, Kuchciak, Świeszczak, Świeszczak 2014, s. 53]. Brak posiadania przynajmniej rachunku bankowego istotnie utrudnia otrzymywanie regularnych płatności (wynagrodzenia, emerytury, środków
z pomocy społecznej) oraz bezpieczne przechowywanie pieniędzy w czasie, kiedy nie
są one potrzebne. Brak dostępu do usług finansowych utrudnia pozyskanie dodatkowych środków i wychodzenie z ubóstwa [KPMG 2018]. Usługi te pomagają w zarządzaniu
środkami związanymi z edukacją, zdrowiem i prowadzeniem działalności gospodarczej.
Jednocześnie okazują się pomocne w sytuacjach kryzysowych, jak utrata pracy, utrata
zbiorów (mogących wymagać pożyczek, otrzymania zapomogi/zasiłku, odszkodowania)
[Karlan, Kendall, Mann, Pande, Suri, Zinman 2016]. Brak dostępu do rachunku bankowego czy płatności elektronicznych zmusza do korzystania z gotówki, co jest mniej bezpieczne i trudniejsze do zarządzania.
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Wagi możliwości korzystania z usług finansowych dowodzą badania, które wykazują, że dostęp do płatności mobilnych obsługiwanych przez telefon komórkowy (będących alternatywą dla tradycyjnego rachunku bankowego i karty płatniczej) przekłada się na większy potencjał zarobkowy. W Kenii płatności mobilne pozwoliły gospodarstwom prowadzonym przez kobiety zwiększyć oszczędności o 20%, 185 000 kobiet mogło zrezygnować z rolnictwa na rzecz prowadzenia swojego biznesu, a poziom ubóstwa
wśród takich gospodarstw zmalał o 22% [Suri, William 2016]. Pozytywny efekt przyniósł
także dostęp do produktów oszczędnościowych, który pozwalał na uzyskanie wyższego oprocentowania środków, ale jednocześnie skutkował wzrostem inwestycji w swoje
biznesy o 60% [Dupas, Robinson 2013]. W Malawi, po tym jak rolnicy zaczęli deponować
oszczędności na rachunkach, wzrosły ich wydatki na sprzęt rolniczy i zwiększyli zbiory
o 15% [Lasse, Giné, Goldberg, Yang 2016]. Inne badanie nt. Kenii wykazało, że w sytuacji
niespodziewanej utraty dochodu, osoby mające dostęp do płatności mobilnych nie redukowały swoich codziennych, podstawowych wydatków, co miało miejsce wśród osób,
które nie korzystały z takich rozwiązań [William, Suri 2014]. Takie rozwiązania ułatwiają
bowiem pożyczanie środków od rodziny czy znajomych. W Nigrze zmiana formy wypłaty zasiłków z gotówkowej na elektroniczną (przez telefony komórkowe) pozwoliła beneficjentom zaoszczędzić przeciętnie 20 godzin na podróży i oczekiwaniu na obsługę
[Aker, Boumnijel, McClelland, Tierney 2016]. W Indiach udało się zredukować korupcję
przy wypłatach emerytur. Przejście z płatności gotówkowych na elektroniczne, dokonywane za pomocą specjalnych biometrycznych kart, zredukowało zaginięcia środków
przy wypłatach o 47% [Muralidharan, Niehaus, Sukhtankar 2016].

Sektor Fintech a ograniczanie wykluczenia finansowego
Technologie mobilne oraz Internet są postrzegane jako jedne z głównych źródeł ograniczania wykluczenia finansowego. Wynika to z faktu, iż miliard osób wykluczonych finansowo posiada jednocześnie dostęp do telefonii komórkowej, a prawie 0,5 miliarda do Internetu. Przykładowo w Chinach to dzięki płatnościom elektronicznym udało się między 2014 a 2017 rokiem znacznie zwiększyć intensywność korzystania z rachunków bankowych [World Bank 2017]. W wykorzystaniu nowych technologii, Internetu do redukowania wykluczenia finansowego dużego potencjału upatruje się w podmiotach sektora Fintech. Podmioty Fintech, często nieposiadające licencji na prowadzenie działalności bankowej, oferują rozwiązania alternatywne dla usług tradycyjnych instytucji finansowych. Fintech to w wąskim ujęciu podmioty, które nie są tradycyjnymi dostawcami
usług finansowych, a takowe oferują przy wykorzystaniu nowych technologii [Harasim,
Mitręga-Niestrój 2018]. Obszary działania Fintech obejmują wszystkie segmenty rynku finansowego: bankowość detaliczną, płatności, inwestycje i zarządzanie majątkiem, ubez153

Dariusz Jędrzejka

pieczenia. Fintech to przede wszystkim technologiczne przedsiębiorstwa we wczesnej
fazie rozwoju (start-up), od początku zorientowane na usługi finansowe [Gimpel, Rau,
Röglinger 2018], ale także duże spółki technologiczne (tzw. BigTech, jak Facebook, Google, Amazon) o ugruntowanej pozycji na rynku, które rozszerzają swoją dotychczasową
ofertę o usługi finansowe. Skalę sektora Fintech oddaje liczba funkcjonujących na świecie podmiotów, która w lutym 2020 roku wynosiła ponad 20 tysięcy. Średnie roczne tempo wzrostu wartości całego sektora Fintech w latach 2018–2023 szacowane jest na 22%
[Global Fintech Market… 2018].
Podmioty sektora Fintech oferują swoje usługi głównie cyfrowymi kanałami dystrybucji, a brak fizycznych placówek przenosi się bezpośrednio na niższe koszty prowadzania działalności. Kluczowym dla Fintech jest wykorzystywanie w możliwie największym
stopniu nowoczesnych technologii związanych między innymi z [Capgemini 2018; Gimpel, Rau, Röglinger 2018]:
·· analizą danych – analizy dużych zbiorów danych (Big Data), sztuczna inteligencja, Internet rzeczy, biometria;
·· efektywnością operacyjną – zautomatyzowana robotyzacja procesów (RPA), chatboty, rozproszony rejestr (distributed ledger technology – DLT);
·· interfejsem użytkownika – koncentracja na ergonomii, grywalizacja, rozszerzona
i wirtualna rzeczywistość;
·· rozwiązaniami infrastrukturalnymi – przetwarzanie chmurowe, otwarte interfejsy
programistyczne aplikacji (API), platformy (jako model biznesu).
Różne aspekty życia o charakterze materialnym mają obecnie swoje niematerialne,
cyfrowe odpowiedniki, a coraz większe przenoszenie aktywności człowieka do sfery
wirtualnej pozwala na dynamiczny rozwój sektora Fintech. Dostępność wspomnianych
technologii pozwoliła podmiotom Fintech na wypracowanie przewag konkurencyjnych
nad tradycyjnymi instytucjami finansowymi. Są to między innymi zwinność, klientocentryczność, niskie ceny i niskie marże, efektywność operacyjna oraz innowacyjność (produktowa, procesowa, organizacyjna, marketingowa). Zwinne modele działania podmiotów Fintech pozwalają im rozwijać się w środowisku ciągłej i często nieoczekiwanej
zmiany [Dove 2001, s. 5], szybko spostrzegać i skutecznie wykorzystywać pojawiające
się w otoczeniu szanse. Jednym z fundamentów zwinności podmiotów Fintech jest brak
obciążenia (koszt utrzymania, zarządzania) rozbudowaną infrastrukturą techniczną, którą tradycyjne instytucje finansowe tworzą i utrzymują zwykle przez wiele lat (co akumuluje dług techniczny). Brak konieczności zapewnienia kompatybilności ze starszą infrastrukturą pozwala na swobodne wykorzystywanie najnowszych technologii i jednocześnie przekłada się na większy potencjał innowacji niż ma to miejsce w tradycyjnych instytucjach finansowych.
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Kluczowymi charakterystykami, pozwalającymi podmiotom Fintech redukować wykluczenie finansowe, są:
·· technologia;
·· model biznesowy;
·· innowacyjne kanały dystrybucji.
Brak obciążenia starszą technologią (długiem technicznym), rozbudowaną infrastrukturą oraz cyfrowa forma usług pozwala podmiotom Fintech na kierowanie swojej oferty do osób uprzednio wykluczonych finansowo [MIX 2019]. Z jednej strony, istotnie zniwelowany jest problem ograniczeń geograficznych (brak fizycznych placówek),
a z drugiej obniżone są koszty i ceny usług. Domeną Fintech jest skuteczne implementowanie najnowszych rozwiązań technologicznych. Podmioty Fintech, które są młodymi przedsiębiorstwami, korzystają w wielu przypadkach z narzędzi, które jeszcze 10–15
lat temu nie były dostępne lub wystarczająco rozwinięte. Można tu wymienić rozproszony rejestr (DLT, blockchain), robotyzację procesów (RPA), sztuczną inteligencję czy dynamiczny rozwój urządzeń i całych mobilnych ekosystemów. Leaf jest przykładem podmiotu, który pomysł na redukcję wykluczenia finansowego wśród migrantów i uchodźców opiera na rozproszonym rejestrze oraz płatnościach mobilnych. Rozproszony rejestr
(blockchain) pozwala na bezpieczne przechowywanie aktywów, a płatności mobilne na
transfer majątku finansowego między granicami państw, a klient może wypłacać środki
w aktualnym miejscu pobytu w lokalnej walucie [Leaf 2018]. W przypadku gotówki czy
tradycyjnych produktów finansowych przenoszenie aktywów pomiędzy różnymi krajami i systemami finansowymi (gdzie cel podróży migranta, uchodźcy może nie być znany) byłoby utrudnione.
Technologią, która stanowi jedną z kluczowych w redukowaniu wykluczenia finansowego, są płatności mobilne, które pozwalają także bez posiadania rachunku bankowego gromadzić i transferować środki. Szczególną popularność to rozwiązanie zdobywa w Afryce, zwłaszcza subsaharyjskiej, za pośrednictwem takich firm jak np. Orange
Money, Zoona, Safaricom, Mowali [Siddiqi 2019]. Między 2014 a 2017 rokiem liczba osób
posiadających dostęp do płatności mobilnych w tym regionie się podwoiła [World Bank
2017]. Przy czym należy zaznaczyć, iż nie zawsze mowa jest tu o wysoce zaawansowanych technologiach, a również o wykorzystaniu nawet prostych telefonów komórkowych i zwykłych wiadomości tekstowych. Podmiotom Fintech i współpracy z firmami
telekomunikacyjnymi udało się zdobyć w Afryce subsaharyjskiej na tyle znaczące udziały w rynku płatności, iż ewentualna ich konsolidacja oraz zapewnienie kompatybilności
pomiędzy systemami poszczególnych dostawców poważnie zagrażają lokalnym bankom, które w ostatniej dekadzie nie odpowiedziały skutecznie na dynamiczny rozwój
płatności mobilnych. Banki centralne Nigerii i Kenii przyznały operatorom telekomunikacyjnym licencje bankowe, będąc świadomym stopnia, w jakim przejęły one rynek. Do155
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stawcy ci natomiast planują w związku z tym rozszerzenie swojej oferty o kolejne produkty finansowe np. mikropożyczki [Hinchliffe 2020].
Wyróżnikiem podmiotów Fintech są innowacyjne modele biznesowe, które są odmienne od tych, które historycznie przypisywane są tradycyjnym instytucjom finansowym. W szczególności są to platformy (marketplace), modele subskrypcyjne, sprzedaż
przedpłacona (prepaid, pay-as-you-go), modele ekonomii współdzielenia (peer to peer,
społecznościowe) [MIX 2019]. Wykorzystuje się tu często koncepcje upowszechnione
wcześniej w innych kontekstach (np. mediach społecznościowych, ekosystemach mobilnych czy charakterystyczne dla dostawców usług telekomunikacyjnych).
Innowacyjne kanały dystrybucji oznaczają głównie dostęp do usługi finansowej poprzez Internet czy telefony komórkowe. Nie wymagają one budowania tradycyjnej, fizycznej infrastruktury w postaci oddziałów (lub jest ona wyraźnie mniejsza), a opierają się na medium oferowanym przez dostawców Internetu czy łączności komórkowej.
Jednakże, wykluczenia finansowego nie da się ograniczać, wyłącznie oferując całkowicie wirtualne odpowiedniki tradycyjnych form kontaktu z klientem. Wskazuje się na konieczność zachowania odpowiedniej proporcji między kanałami wirtualnymi a kontaktem z człowiekiem, jeśli podmiot Fintech chce skutecznie dotrzeć do osób będących dotychczas poza formalnym systemem bankowym. Ma to szczególne znaczenie na obszarach o dużym stopniu wykluczenia finansowego. Poza czysto technicznymi ograniczeniami (np. niskiej jakości dostęp do Internetu) czy w ogóle wykluczeniem cyfrowym kluczowym, problemem może być fakt, iż wiele osób nie korzystało dotychczas z rachunków bankowych, nie brało pożyczek czy nie zawierało umowy ubezpieczenia. Bezpośrednie wsparcie człowieka wydaje się niezbędne w takich przypadkach, a możliwość
dokładnego objaśnienia specyfiki produktu i rozmywanie obaw klienta pozwala jednocześnie skutecznie budować wiarygodność i zaufanie, zwłaszcza że podmioty Fintech
nie mają zwykle tak rozpoznawalnej marki, jak tradycyjne instytucje finansowe [Accion
2018]. Umożliwienie bezpośredniej interakcji klienta z obsługą jest także elementem wyróżniającym podmiot Fintech w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej.
Sukces podmiotów Fintech w redukowaniu wykluczenia finansowego wymaga zapewnienia elementów niezależnych od nich, co ma szczególne znaczenie np. w Afryce.
W szczególności musi być zapewniony dostęp do sieci komórkowej lub Internetu, a jeszcze wcześniej do elektryczności. Następnie pożądana jest obecność infrastruktury finansowej np. systemów rozliczeniowych [Consultative Group to Assist the Poor 2015]. Ponadto, jak wcześniej wspomniano, konieczne są fizyczne punkty obsługi – najczęściej
będą to sklepy, kioski, placówki pocztowe czy punkty operatorów komórkowych, gdzie
dzięki urządzeniom podłączonym do sieci lub dedykowanej infrastruktury (np. systemu
płatniczego) klienci będą mogli zamieniać swoje cyfrowe środki na formę gotówkową
i odwrotnie, gdyż jak wskazują Kendall i Voorhies [2014], bez takiej możliwości nie moż156
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na oczekiwać sukcesu elektronicznych płatności. Punkty takie będą szczególnie krytyczne na obszarach poza miastami, gdzie będą stanowiły niejako gwarancję dostępu do
systemu.

Wyzwania wynikające ze sposobu ograniczania
wykluczenia finansowego przez podmioty Fintech
Ograniczanie wykluczenia finansowego przez podmioty Fintech rodzi również określone ryzyka i wyzwania. Jednym z ich źródeł jest wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz cyfrowych kanałów dystrybucji usług. Podmioty sektora Fintech analizują gromadzone na temat użytkowników informacje, które często są generowane przez nich samych (świadomie lub nie). Zdematerializowanie większości interakcji klienta z dostawcą
usługi pozwala na rejestrowanie informacji o jego zachowaniu, zainteresowaniach, lokalizacji i wielu innych, co z kolei generuje zagrożenia naruszenia prywatności czy bezpieczeństwa danych [Consultative Group to Assist the Poor 2015]. Istotnym jest także ryzyko związane z czynnikiem technicznym w postaci błędów w transmisji, błędów oprogramowania wpływających przykładowo na aktualność informacji o posiadanych środkach
czy statusie transakcji. Bezpieczne gromadzenie i przetwarzanie danych klienta oraz danych transakcji nie jest problemem nowym w bankowości, i w dużej mierze opiera się na
sprawdzonych rozwiązaniach informatycznych. Zdaniem Autora dodatkowe zagrożenie
może wynikać tutaj z mnogości podmiotów Fintech, których liczba zdecydowanie przewyższa liczbę tradycyjnych instytucji finansowych, a które jednocześnie nie mają za sobą
tak rozległego doświadczenia na rynku finansowym. Tym samym dane klientów i transakcji nie są już przetwarzane tylko przez bank czy zakład ubezpieczeń (lub ogólnie nie są
prze nie przetwarzane), ale również szereg innych (często) mniejszych podmiotów. Podmioty Fintech stanowią kolejne ogniwo w relacji klient – rynek usług finansowych. Tradycyjnie klient zawarłby umowę z instytucją finansową, a jeśli wchodzi w relację z podmiotem niebankowym (np. operatorem komórkowym), to ten i tak zwykle (pośrednio lub
bezpośrednio) musi uzyskać dostęp do infrastruktury rynku finansowego (np. systemu
płatności), co odbywa się poprzez tradycyjną instytucję finansową. Wydaje się zatem, że
wraz z rosnącą liczbą podmiotów Fintech rośnie także liczba punktów, w których mogą
materializować się ryzyka związane z bezpieczeństwem i prywatnością danych.
Specyficznymi dla podmiotów Fintech są ryzyka wynikające z mniejszego stopnia
uregulowania ich działania [Butor-Keler 2019]. Tradycyjne instytucje finansowe operują w wysoce uregulowanym i nadzorowanym środowisku. Rozwój sektora Fintech (także dzięki obniżaniu barier wejścia) powoduje, że równolegle obok tradycyjnych instytucji funkcjonuje tysiąc podmiotów, które zaczynają świadczyć usługi o podobnej funkcjonalności (do produktów bankowych, ubezpieczeniowych, inwestycyjnych), a jedno157
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cześnie podlegających innym regulacjom. Są to zarówno nowo tworzone podmioty, jak
i podmioty, które rozszerzają swoją dotychczasową działalność o nowe obszary, jak ma
to miejsce w przypadku operatorów sieci komórkowych oferujących płatności mobilne.
Oczywiście, podmioty Fintech mogą docelowo dążyć do uzyskania licencji (np. bankowej), ale nie jest to częste. Należy także wziąć pod uwagę, że jak wcześniej wspomniano, podmioty Fintech (szczególnie) na obszarach o wysokim poziomie wykluczenia finansowego, wchodzą w partnerstwa z fizycznie działającymi punktami handlowymi
czy usługowymi, co dodatkowo zwiększa ryzyko operacyjne (wynikające np. z nieprzestrzegania procedur, oszustw, złego zarządzania/zabezpieczenia gotówki, niedbałego
dysponowania danymi klienta). Zwykle duże odległości takich placówek od dostawcy
usługi czy kierownictwa danej sieci (handlowej, usługowej) mogą stanowić wyzwanie
w kontekście zapewnienia odpowiedniego nadzoru czy właściwego szkolenia pracowników w zakresie oferowania usług finansowych [Consultative Group to Assist the Poor
2015]. Aspektami, które powinny być obiektem rozważań regulatorów, są kwestie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowania terroryzmu, ochrony konsumenta, działania systemów płatniczych czy emisji lub obrotu elektronicznymi walutami. Wyniki badań pokazały, że zróżnicowanie (pomiędzy krajami) podejść do regulowania i nadzorowania podmiotów oferujących alternatywy dla produktów tradycyjnych instytucji finansowych jest znaczne [Basel Committee on Banking Supervision 2015] i może ono wpływać na prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków ryzyka związanego
z oferowaniem usług finansowych [Bank for International Settlements 2014]. Jednocześnie podnoszone są obawy, że regulacje nie będą skutecznie nadążać za szybko zmieniającą się sytuacją na rynku (głównie z uwagi na wykorzystanie coraz to nowszych technologii czy innowacyjnych modeli biznesowych podmiotów Fintech) [The Centre for the
Study of Financial Innovation 2018].

Uwagi końcowe
Podmioty Fintech, dzięki działaniu przede wszystkim w sferze wirtualnej, oferowaniu
produktów w wersji elektronicznej, wykorzystaniu najnowszych technologii do ich dystrybucji, a także do zwiększania efektywności operacyjnej, są w stanie docierać z ofertą
do wcześniej wykluczonych finansowo osób, które ze względu na miejsce zamieszkania
lub niskie dochody były poza formalnym systemem bankowym czy szerzej finansowym.
Rozwój sektora Fintech jest postrzegany jako źródło istotnych zmian na rynku usług
finansowych, a kreowana przez Fintech presja, ich rosnący udział w rynku, transformacja
dotychczasowych kanałów dystrybucji produktów finansowych zwiększają ryzyko dezintermediacji po stronie tradycyjnych instytucji finansowych. Lekkość i zwinność modeli
biznesowych podmiotów Fintech, brak obciążenia wieloletnią infrastrukturą techniczną
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pozwala nie tylko na budowanie przewagi konkurencyjnej na już rozwiniętych rynkach
i odbieranie rynku tradycyjnym instytucjom finansowym, ale także na oferowanie produktów finansowych klientom dotychczas wykluczonym finansowo. Instytucje finansowe mogą nie być zainteresowane lokowaniem placówek w regionach o dużym odsetku
ludzi poza systemem bankowym, z uwagi na wysokie uregulowanie funkcjonowania instytucji finansowych, które muszą spełnić szereg warunków, zarówno na etapie uzyskiwania licencji, jak i już podczas funkcjonowania (np. ocena ryzyka, wymogi kapitałowe).
Wymaga to często utrzymywania rozbudowanej infrastruktury. Powyższe czynniki ograniczają jednocześnie w pewnym stopniu potencjał wdrażania innowacji produktowych
czy organizacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Podmioty Fintech
o niższych wymogach regulacyjnych, o zwinnych modelach działania, bez długu technicznego, są w stanie lepiej odczytywać oczekiwania klientów i sprawniej identyfikować
potencjalne szanse wejścia na rynek czy wykorzystania nieużywanego wcześniej sposobu dystrybucji produktu. Podmioty sektora Fintech działają często bez licencji bankowych, co stawia jednak pewne ograniczenia w kontekście kształtowania ich oferty. Zwykle są to produkty standardowe i niewymagające rozległego doradztwa. W dłuższej perspektywie, chcąc osiągnąć efekt skali, uzyskać rozpoznawalność, chcąc oferować bardziej skomplikowane produkty, podmioty Fintech zawierają partnerstwa z tradycyjnymi
instytucjami finansowymi, co pozwala jednym i drugim wzajemnie uzupełniać swoje silne i słabe strony [Capgemini 2018].
Podmioty Fintech, nieobciążone infrastrukturą i regulacjami, upatrują w oferowaniu
usług osobom dotychczas wykluczonym finansowo potencjału biznesowego, związanego między innymi z rosnącymi dochodami w krajach najmniej rozwiniętych, a także rosnącego prawdopodobieństwa, że klienci po rozpoczęciu korzystania z usług finansowych zaczną korzystać z kolejnych. Jednocześnie osoby uprzednio wykluczone finansowo najbardziej potrzebują podstawowych produktów finansowych (rachunku do
gromadzenia środków, możliwości dokonywania płatności), które mogą być wystandaryzowane i nie wymagają intensywnego doradztwa, co wpisuje się w specyfikę podmiotów Fintech, działających na styku rynku finansowego i nowoczesnych technologii.
Wykorzystanie technologii obniża koszty działania, ale generuje także dodatkowe ryzyka i wyzwania. Ważną kwestią jest wdrażanie regulacji, które będą nadążać za innowacjami w zakresie oferty Fintech i ich modeli biznesu, i które z jednej strony zapewnią
odpowiednie warunki konkurowania dla tradycyjnych instytucji finansowych i podmiotów Fintech, a z drugiej pozwolą na redukcję ryzyka i gwarantowanie ochrony klientom
tych drugich. Pozostaje także kwestią otwartą, czy w długim okresie podmioty Fintech,
skoncentrowane obecnie na kierowaniu oferty do wykluczonych finansowo, nie zmienią
swojego podejścia, chcąc szukać wyższych zysków. Biorąc pod uwagę wskazane zagrożenia i wyzwania, przyszłym badaniom powinno podlegać ustalenie, czy korzyści z re159
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dukcji wykluczenia finansowego przez Fintech przeważą nad dodatkowymi zagrożeniami (tymi znanymi, jak i jeszcze nierozpoznanymi), które wynikają z funkcjonowania na
rynku setek nowych podmiotów.
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Wypalenie zawodowe w służbach mundurowych
na przykładzie Państwowej Straży Pożarnej
Professional Burnout in Uniformed Services on the Example
of The State Fire Service

Abstract: The aim of this study was to identify the occurrence of the phenomenon of professional burnout in uniformed services on the example of the State Fire Service. Theses,
reflections and conclusions from the work were based on the literature, documents of the
examined organization and the results of the research. The tool used in the study was a questionnaire, which allowed to diagnose professional burnout. Occupational burnout is
a phenomenon which appears very often in social professions. In the surveyed unit, its occurrence can be observed.
Key words: fire service, professional burnout, stress, organization, uniformed services

Wprowadzenie
Zawód strażaka jest jednym z najbardziej stresujących zawodów. Ponad pół miliona strażaków w Polsce ryzykuje żyje codziennie dla dobra społeczeństwa [DeJoy 2017]. Oprócz
tego zawód strażaka wiąże się ze zhierarchizowaniem, ograniczeniem pewnych swobód osobistych, stosowaniem się do regulaminów, dyscypliną, wykonywaniem rozkazów oraz koniecznością podejmowania decyzji związanych z bezpieczeństwem oraz życiem. Zawód strażaka należy do grupy, które mają intensywny kontakt z drugim człowiekiem w sytuacji zagrożenia życia. Często od jego decyzji zależy zdrowie i życie jego i in-

Agata Bera

nych osób. Stopień trudności niektórych zadań jest na tyle wysoki, że może powodować
napięcie emocjonalne, które prowadzi do wypalenia zawodowego [Shirom 2011].
Wypalenie zawodowe zostało sklasyfikowane przez Europejskie Forum Stowarzyszeń Medycznych WHO jako syndrom zawodowy wynikający z chronicznego stresu
w miejscu pracy. WHO określa wypalenie zawodowe jako zespół wyczerpania energii
emocjonalnej, fizycznej i poznawczej, przejawiający się wyczerpaniem emocjonalnym
i fizycznym, brakiem efektywności i kompetencji [Bartkowiak 1999, s. 103]. Wypalenie
zawodowe to długotrwała reakcja afektywna na stres w pracy, w której potencjał adaptacyjny jednostki nie spełnia wymagań zawodowych –mogą one być wysokie w zawodach wysokiego ryzyka. To także wyczerpanie emocjonalne, któremu towarzyszą niepokój i napięcie, uczucie obniżonej sprawności i motywacji oraz które wiąże się z obniżoną satysfakcją z pracy, zaangażowaniem organizacyjnym i ostatecznie dewiacją organizacyjną.
Niezależnie od zawodów wypalenie zawodowe jest konsekwencją wyczerpania,
a ogólna koncepcja wypalenia zakłada interakcję pracownika ze środowiskiem pracy
[Schaufeli i in. 2009]. Wyczerpanie lub zmęczenie zwykle powoduje wypalenie, gdy danej osobie brakuje zasobów, aby zwalczyć rosnącą przepaść między zapotrzebowaniem
na pracę a indywidualną zdolnością do pracy. Najczęściej występującymi skutkami organizacyjnymi wypalenia zawodowego są: konflikty w miejscu pracy, zaniedbywanie obowiązków, obniżenie wydajności i efektywności zawodowej, negatywne nastawienie do
klienta, współpracowników, pracodawcy oraz samej pracy, niewykorzystywanie wszystkich posiadanych kompetencji czy także częstsze nieobecności spowodowane stanem
zdrowia [Maslach, Schaufeli, Leiter 2001]. Prowadzi to do tego, że wypalenie zawodowe
może powodować pogarszanie się skuteczności zawodowej. Wczesne wykrycie przyspieszonego wypalenia i jego uwarunkowań może pomóc w planowaniu i wdrażaniu
profilaktyki w zawodach wysokiego ryzyka.
Dotychczasowe badania w zakresie wypalenia zawodowego prowadzone były
w różnych organizacjach, ale w minimalnym stopniu obejmowały pracowników straży
pożarnych [Shreffler i in. 2011] i dotyczyły głównie znaczenia stresu dla sytuacji rodzinnej strażaków. Nieliczne badania nad wypaleniem zawodowym prowadzone były między innymi wśród dentystów [Ahola i in. 2014], pielęgniarek [Rudman, Gustavsson 2011],
nauczycieli [Bianchi i in. 2015; Brudnik 2004], uczniów [Lee i in. 2010], studentów medycyny [Erschens i in. 2019], policjantów [Loo 2004], pracowników działów obsługi klienta
[Demerouti in. in. 2005], sportowców [Isoard-Gautheu i in. 2013]. Nieliczne badania dotyczyły wypalenia zawodowego strażaków, jednak prowadzone były wśród kazachstańskich [Vinnikov i in. 2019] oraz amerykańskich [Smith i in. 2020] służb mundurowych.
Mając na uwadze powyższe, celem niniejszego artykułu jest identyfikacja poziomu
wypalenia zawodowego wśród strażaków na przekładzie Jednostki Ratowniczo-Gaśni166
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czej Państwowej Straży Pożarnej nr 2 w Kielcach. W artykule wypalenie zawodowe rozumiane jest jak jako „psychologiczny zespół wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji oraz obniżonego poczucia dokonań osobistych, który występuje u osób pracujących
z ludźmi w pewien określony sposób” [Maslach, Leiter 2007, s. 368]. Aby osiągnąć założony cel, w 2020 roku przeprowadzono badanie z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety wśród 40 pracowników Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej nr 2 w Kielcach. W badaniu posłużono się Kwestionariuszem Wypalenia Zawodowego Maslach (MBI –Maslach Burnout Inventory oraz Kwestionariuszem do Subiektywnej
Oceny Pracy (KSOP).

Przegląd literatury
Wypalenie zawodowe
Pojęcie wypalenia zawodowego wprowadził amerykański psychiatra Freudenberg. Opisał on syndrom wypalenia zawodowego jako poczucie fizycznego i psychicznego wyczerpania, niecierpliwości, nadmierną skłonność do irytacji, która jest połączona z cynizmem i poczuciem chronicznego znudzenia, skłonnością do izolowania się i tłumienia
emocji [Freudenberger 1974]. Wypalenie zawodowe definiowane jest także jako zespół
objawów, które powstają na skutek przeciążenia fizycznego i emocjonalnego spowodowanego występowaniem stresu w miejscu pracy [Zbiegeń-Maciąg 2006, s. 252]. Fengler [2001], opisując wypalenie zawodowe wskazał następujące symptomy: ciągłe narzekanie na przepracowanie i odczuwanie braku chęci do pracy, niechęć związaną z wychodzeniem do pracy, postrzeganie życia jako ponurego i trudnego, poczucie izolacji
od świata, rosnącą niechęć do kontaktu z klientami, poirytowanie, negację i drażliwość,
częste choroby bez rozpoznawalnych przyczyn, myśli o ucieczce bądź samobójstwie.
Wypalenie zawodowe to także psychologiczny zespół wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji oraz obniżonego poczucia dokonań osobistych, który występuje u osób
pracujących z ludźmi w pewien określony sposób [Maslach i in. 2001].
Wypalenie zawodowe jest pojęciem wielowymiarowym [Maslach, Leiter 2007]. Wyróżnić można następujące wymiary wyczerpania zawodowego:
·· wyczerpanie emocjonalne – nadmierne wyczerpanie emocjonalne oraz utratę sił
wywołane nadmiernymi wymaganiami psychologicznymi i emocjonalnymi stawianymi w miejscu pracy bądź takimi, które pracownik stawiał sobie sam;
·· depersonalizację – zwiększenie dystansu psychologicznego wobec osób będących
klientami, obniżenie wrażliwości, gruboskórność, obojętność;
·· obniżone zadowolenie z osiągnięć zawodowych – zmniejszone poczucie własnych
kompetencji, poczucie braku efektywności i marnowania czasu, brak satysfakcji z wykonywanej pracy.
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Przyczyny wypalenia zawodowego
Przyczyny wystąpienia zjawiska wypalenia zawodowego można podzielić na dwie grupy: indywidualne oraz organizacyjne [Janowska, Cewińska, Wojtaszczyk 2005]. Czynniki
indywidualne są przede wszystkim związane z osobowością pracownika i jego predyspozycjami. Brak umiejętności i problemy w radzeniu sobie ze stresem, jak również niska
odporność psychiczna, zwiększają szanse na wystąpienie wypalenia zawodowego u takiej osoby. Wśród innych czynników indywidualnych wyróżnić można następujące: wrogość, wysoka neurotyczność, depresja, nieśmiałość, nadwrażliwość [Michcik, Ostrowska
2013]. Literatura wskazuje również, że wypalenie zawodowe częściej dotyczy osób młodych, osób z wyższym wykształceniem oraz osób samotnych. Biorąc pod uwagę płeć, kobiety częściej doświadczają emocjonalnego wyczerpania, a mężczyźni depersonalizacji
[Anczewska, Świtaj, Roszczyńska 2005].
Maslach, Leiter [2004] wyróżnili sześć grup czynników organizacyjnych związanych
z wypaleniem. Do tych grup należą:
·· przeciążenie pracą – czynnik ten związany jest z nakładaniem na pracownika zbyt
wielu obowiązków, zlecaniem mu do wykonania złożonych zadań bądź zbyt dużymi
wymaganiami wobec niego;
·· brak kontroli i współdecydowania – wiąże się to z ograniczoną możliwością podejmowania decyzji oraz samodzielnego rozwiązywania problemów i dokonywania wyborów. Oceny efektów pracy w takich warunkach są niewspółmierne do włożonego
w tę pracę wysiłku;
·· niewystarczające wynagrodzenie – wynagrodzenia za wykonaną pracę nie jest odpowiednie w stosunku do włożonego wysiłku i osiągnięć pracownika, taka sytuacja
prowadzi do obniżenia poczucia wartości jednostki;
·· relacje z innymi – czynnik ten dotyczy jakości relacji społecznych w pracy, czyli konfliktów, wzajemnego wspierania się; pracownik nie podtrzymuje pozytywnych relacji
ze współpracownikami, a te negatywne prowadzą do frustracji i wrogości;
·· sprawiedliwość – poczucie sprawiedliwości w miejscu pracy wiąże się z równym traktowaniem każdego z pracowników; pracownicy, którzy nie są sprawiedliwie traktowani, a ich wysiłek i osiągnięcia odpowiednio doceniane, są bardziej narażeni na wypalenie zawodowe;
·· wartości – konflikt pomiędzy wartościami wyznawanymi przez pracownika a tymi
stawianymi w miejscu pracy; zmuszanie pracownika do zachowań nieetycznych.

Specyfika pracy w straży pożarnej
Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej służbę
w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić każdy obywatel polski, który jest osobą
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niekaraną za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzysta z pełni praw publicznych,
posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną
i psychiczną do pełnienia tej służby. Przyjęcie kandydata do służby w Państwowej Straży
Pożarnej jest poprzedzone postępowaniem kwalifikacyjnym, które zarządza i prowadzi
kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Celem postępowania
kwalifikacyjnego jest ustalenie, czy kandydat spełnia warunki przyjęcia do służby oraz
określenie jego kwalifikacji, kompetencji, predyspozycji i przydatności do jej pełnienia.
Postępowanie kwalifikacyjne, przez które przechodzą kandydaci do służby, składa się
z następujących etapów [Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej,
Dz. U. z 2017 r., poz. 1204]:
1. ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym;
2. test sprawności fizycznej;
3. rozmowa kwalifikacyjna;
4. ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej
Straży Pożarnej.
Na rysunku 1 przedstawiono profil kompetencyjny strażaka, który został utworzony na podstawie Ustawy z Dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz na
podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej
Straży Pożarnej.
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Rysunek 1. Profil kompetencyjny strażaka

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawy zDnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Każdy kandydat, który stara się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej,
powinien posiadać odpowiednie umiejętności oraz zdolności do właściwego wykonywania zadań zawodowych oraz predyspozycje, które umożliwią mu rozwój w zawodzie.
Podczas wykonywania swoich obowiązków strażacy narażeni są na obciążenie zawodowe, które niekorzystnie wpływa na ich zdrowie psychiczne i fizyczne, a czasem również
zagraża ich życiu. Działania, które wykonują strażacy, wymagają wytrzymałości fizycznej
i psychicznej, przytomności umysłu oraz rozwagi, szybkiej reakcji, odpowiedzialności,
ale również odpowiedniego zachowania wobec osób poszkodowanych podczas akcji
ratowniczej.
170

Wypalenie zawodowe w służbach mundurowych
na przykładzie Państwowej Straży Pożarnej

Zawód strażaka charakteryzuje się wysokim poziomem stresu zawodowego. Wpływa na to stopień trudności wykonywanej pracy oraz odpowiedzialność, która spoczywa
na nich podczas jej wykonywania. Zadania, które wykonują strażacy, są bardzo często na
granicy wykonalności, prowadzone najczęściej w nieznanym otoczeniu oraz w warunkach, które zagrażają życiu i zdrowiu strażaków oraz innych osób. Stres z tym związany
w znacznym stopniu obciąża układ nerwowy. Strażacy funkcjonują w stanie stałego
napięcia nerwowego. Poza stresem ciągłym, powodowanym codziennymi wymaganiami służby, występuje również stres traumatyczny jako reakcja na zdarzenie krytyczne,
które spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia strażaka. Długotrwały stres traumatyczny u strażaków może doprowadzić do rozwinięcia się Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD) i/lub depresji czy innych zaburzeń, np. Zespół Stresu Ostrego [Sawicki 2012].

Metodyka badań
Badania zaprezentowane w artykule zostały przeprowadzone z wykorzystaniem analizy
typowego studium przypadku. Na obiekt badań wybrano Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 2 w Kielcach. Państwowa Straż Pożarna definiowana jest jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami [Ustawa zDnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej]. Jednostki ratowniczo-gaśnicze są jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej i wchodzą w skład komendy miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej. Realizują zadania ratownicze na obszarze i w zakresie ustalonych w porozumieniu z właściwym miejscowo komendantem miejskim Państwowej
Straży Pożarnej [UstawazDnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej].
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach jest zakwalifikowana do
II kategorii komend miejskich Państwowej Straży Pożarnej. Terenem działania Komendy Miejskiej jest obszar miasta Kielce i powiatu kieleckiego. Siedziba Komendy Miejskiej tomiasto Kielce [Regulamin Organizacyjny]. Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą kieruje dowódca JRG, a w przypadku jego nieobecności zastępca dowódcy JRG. Dowódca JRG jest przełożonym wszystkich pełniących służbę w JRG. Podlega on bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Komendanta Miejskiego, który nadzoruje Wydział Operacyjno-Szkoleniowy oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Każde ze stanowisk w JRG posiada określone obowiązki. Dla dowódcy JRG ustala je Komendant Miejski PSP, natomiast
dla pozostałych stanowisk Komendant Miejski PSP po przedstawieniu propozycji obowiązków służbowych przez dowódcę JRG.
Badania przeprowadzono w maju 2020 roku. Badaniami objęto 40 pracowników Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Do pomiaru poziomu wypalenia zawodowego wykorzystano Kwestionariusz Wypalenia Zawodo171
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wego Maslach (MBI – Maslach Burnout Inventory) oraz Kwestionariusz do Subiektywnej
Oceny Pracy (KSOP). We wszystkich pytaniach została zastosowana 5-stopniowa skala Likerta od 1 (zdecydowanie nie zgadzam się) do 5 (zdecydowanie się zgadzam). Skala Likerta należy do jednych z najczęściej stosowanych narzędzi pomiaru ze względu na swoją
prostotę i przejrzystość wyników. Dane, które zostały zgromadzone za pomocą kwestionariusza ankiety, zostały poddane analizie ilościowej przy wykorzystaniu następujących
technik analizy danych, tj. analiza opisowa i korelacje. Programy, które zostały wykorzystane do analizy to: Statistica 13 oraz PS IMAGO PRO 4.0.
W badanej jednostce mężczyźni stanowią 97,5% badanych, a kobiety zaledwie 2,5%.
Wiek respondentów waha się w przedziale 31–50 lat. Wykształcenie średnie w jednostce posiada 72,5% respondentów. Biorąc pod uwagę staż pracy, największą grupę reprezentują funkcjonariusze ze stażem powyżej 15 lat. W aspekcie zajmowanego stanowiska
w jednostce przeważającą grupą są funkcjonariusze pracujący na stanowisku ratownik
kierowca. Stanowią oni 30% wszystkich badanych.

Poziom wypalenia zawodowego pracowników straży
pożarnej
W tabeli 1 przedstawiono statystyki opisowe dla analizowanych zmiennych to jest:
wartości średnie, medianę, minimalne i maksymalne wyniki, odchylenia standardowe.
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że poziom wypalenia zawodowego
całej badanej grupy respondentów można zakwalifikować jako średni. W ten sam sposób przedstawia się sytuacja, gdy dokonano analizy poszczególnych grup pracowniczych. Należy podkreślić, że przeprowadzone analizy ujawniły małe zróżnicowanie między funkcjonariuszami na stanowiskach dowódczych a funkcjonariuszami operacyjnymi.

Tabela 1. Poziom wypalenia zawodowego
Badani

Liczba

Średnia

Mediana

Min.

Max.

Odchylenie
statystyczne

Wszyscy respondenci

40

3,426

3,500

3,50

4,000

0,343

Funkcjonariusze na stanowiskach dowódczych/kierowniczych

12

3,416

3,650

2,700

3,850

0,460

Funkcjonariusze na stanowiskach wykonawczych/operacyjnych

28

3,430

3,500

2,600

4,000

0,289

Źródło: opracowanie własne.
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Wartość mediany, która została przedstawiona w tabeli 1, wskazuje, że przeciętna
odpowiedź, wskazywana przez funkcjonariuszy na stanowiskach dowódczych/kierowniczych, znajdowała się najczęściej między 3 a 4 w skali Likerta zastosowaną w kwestionariuszu, czyli między „Nie mam zdania” a „Zgadzam się”. W odniesieniu do funkcjonariuszy na stanowiskach wykonawczych/operacyjnych, mediana również wskazuje na
przeciętną odpowiedź w tym przedziale. Uzyskane w pracy dane wykazały związek między wiekiem respondentów, stażem pracy a poziomem wypalenia zawodowego (tabela
2). Zależności te były istotne statystycznie (p < 0,05).

Tabela 2. Poziom wypalenia zawodowego ze względu na wiek i staż pracy
Liczba

Średnia

Mediana

Min.

Max.

Odchylenie
statystyczne

20–40 lat

24

3,400

3,425

2,600

3,850

0,340

41 lat i więcej

16

3,465

3,550

2,700

4,000

0,355

do 15 lat

22

3,425

3,427

2,600

3,850

0,302

powyżej 15 lat

18

3,427

3,525

2,700

4,000

0,396

Kryteria

Wiek

Staż pracy

Źródło: opracowanie własne.

W celu uzyskania dokładniejszych wyników i określania, czy wypalenie zawodowe
występuje w służbach mundurowych, odpowiedzi na każde z pytań znajdujących się
w kwestionariuszu ankiety zostały poddane szczegółowej analizie. W tabeli 3 zostały
przedstawione uzyskane wyniki. Każda odpowiedź została określona jednym z wymiarów, którego dotyczy.
Tabela 3. Wyniki odpowiedzi na poszczególne pytania
Wypalenie zawodowe
z wyszczególnienie pytań

Liczba

Średnia

Mediana

Min.

Max.

Odchylenie statystyczne

Zmęczenie po pracy

40

3,200

3,500

1,000

5,000

0,992

Emocjonalne wyczerpanie
przez pracę

40

2,900

3,000

1,000

5,000

1,057

Praca jest wyczerpująca
i stresująca

40

2,925

3,000

1,000

5,000

1,047
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Liczba

Średnia

Mediana

Min.

Max.

Odchylenie statystyczne

Frustracja przez pracę

40

2,700

2,500

1,000

5,000

1,285

Obojętność wobec ludzi

40

2,525

2,000

1,000

5,000

1,176

Satysfakcja z pomocy
innym

40

3,975

4,000

1,000

5,000

0,861

Skuteczne rozwiązywanie
problemów

40

3,600

4,000

1,000

5,000

0,981

Praca pozytywnie wpływa
na życie

40

3,475

4,000

1,000

5,000

0,960

Niesienie pomocy siłą
napędową w pracy

40

3,550

4,000

1,000

5,000

1,175

Osiągnięcie celów w pracy

40

3,200

3,000

2,000

5,000

1,042

Myślenie o pracy w domu

40

3,175

3,000

1,000

5,000

1,152

Konieczność koncentracji

40

3,725

4,000

1,000

5,000

1,037

Presja czasu

40

3,825

4,000

1,000

5,000

1,083

Udzielanie pomocy innymi i poświęcenie

40

2,950

3,000

1,000

5,000

1,338

Praca zagraża życiu
i zdrowiu

40

4,025

4,000

1,000

5,000

0,919

Szkodliwe i ryzykowne
warunki pracy

40

3,375

4,000

1,000

5,000

1,371

Regulaminy i dyscyplina
są podstawą pracy

40

3,550

4,000

1,000

5,000

1,036

Praca wymaga czujności
i dyscypliny

40

3,875

4,000

2,000

5,000

0,965

Praca wymaga odpowiedzialności

40

4,100

4,000

3,000

5,000

0,777

Praca wymaga szybkiego
reagowania

40

3,875

4,000

2,000

5,000

0,911

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki przedstawione w tabeli 3 wskazują, że wypalenie zawodowe wśród funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej znajduje się na średnim poziomie, a w przypadku
niektórych ten poziom zbliża się do wysokiego.
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Podsumowanie
Przeprowadzone badania wskazują, że zjawisko wypalenia zawodowego występuje
u pracowników Państwowej Straży Pożarnej. Badania pokazały, że niezależnie od zajmowanego stanowiska, każda z osób zatrudnionych w badanej jednostce jest narażona
na wystąpienie wypalenia zawodowego, a jego poziom okazuje się zbliżony na każdym
z nich. Przeprowadzone badania potwierdzają, że wiek oraz staż pracy mogą mieć wpływ
na wzrost wypalenia zawodowego. Oznacza to, że wraz ze wzrostem stażu pracy, a także
wiekiem, poziom wypalenia zawodowego wzrasta. Jest to spowodowane przede wszystkim doświadczeniem zdobytym podczas wielu lat służby i uczestniczeniem w wielu ryzykownych i stresujących akcjach ratunkowych.
Przeprowadzone badania mają charakter aplikacyjny. Mogą posłużyć kierownictwu
jednostek straży pożarnych. W zapobieganiu zjawiska wypalenia zawodowego istotnym
elementem jest przede wszystkim dbanie o swoją osobę. Związane jest między innymi z umiejętnością oddzielania życia zawodowego i prywatnego, a także odpowiednim
gospodarowaniem czasem wolnym i wykorzystywaniem go na odpoczynek. Kolejnym
ważnym aspektem w działaniach zapobiegających wystąpieniu zjawiska wypalenia zawodowego jest także zaangażowanie organizacji i osób na stanowiskach kierowniczych.
W celu zapobiegania występowania tego zjawiska w służbach mundurowych warto byłoby podjąć działalność w postaci na przykład programów profilaktycznych i terapeutycznych. Mogłyby one pomóc w rozwoju i kształtowaniu zasobów, które pozwoliłyby na wzmocnienie umiejętności radzenia sobie ze stresem, ale także przyczyniałyby
się do budowania przekonania o własnych kompetencjach pracownika. Istotnym elementem dla pracowników Państwowej Straży Pożarnej jest również możliwość uzyskania wsparcia od wykwalifikowanych pracowników, jakimi są psycholodzy. Odgrywają
oni w organizacji bardzo ważną rolę, ponieważ łączą ze sobą wiedzę na temat zawodu
strażaka, obciążeń i ryzyka z nim związanych, a także wiedzę na temat człowieka, jego
psychiki i zachowań. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu powinno być związane
przede wszystkim z zarządzaniem stresem oraz jego przyczynami. Przeprowadzone badania własne oraz uzyskane wyniki, jak również zaprezentowana i omówiona literatura,
pozwalają na stwierdzenie, że problem wypalenia zawodowego i stresu w pracy strażaka są zjawiskiem, z którym funkcjonariusze straży pożarnej muszą sobie radzić w życiu
codziennym. Oba te zjawiska wpływają niekorzystanie zarówno na życie zawodowe, jak
i życie rodzinne strażaków. Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem, którego nie da się całkowicie wyeliminować z życia zawodowego, ale dzięki niektórym czynnościom oraz zaangażowaniu, osobistym i organizacji, można przyczynić się do ograniczenia jego wy175
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stępowania, ale przede wszystkim pomocy osobom, które dotknął syndrom wypalenia
zawodowego i ułatwienia im przejścia przez ten trudny etap w życiu zawodowym.
Przeprowadzone badania posiadały pewne ograniczenia. Jednym z nich jest to, że
zostały przeprowadzone tylko w jednej jednostce straży pożarnej, co nie pozwoliło na
szerokie zbadanie problemu i porównanie go między jednostkami. Kolejnym jest metoda ich przeprowadzania, czyli kwestionariusz ankiety, który powinien zostać pogłębiony indywidualnymi wywiadami częściowo ustrukturalizowanymi, które pozwoliłyby na
uzupełnienie i wsparcie badań ilościowych. W celu pogłębienia wiedzy na temat wypalenia zawodowego w służbach mundurowych powinny zostać przeprowadzone badania zarówno ilościowe, jak i jakościowe w jednostkach w całej Polsce. Istnieje potrzeba
opracowania ukierunkowanych programów ograniczania wypalenia zawodowego w oparciu o zidentyfikowane predyktory dla wybranych wymiarów wypalenia zawodowego.
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i Neurologii”, z. 14, nr 2, ss. 67–77.
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Kodeks etyki zawodu jako instrument kształtowania
jakości informacji z rachunkowości i kontrolingu
Code of Professional Ethics as an Instrument for Shaping
the Quality of Information from Accounting and Controlling

Abstract: The paper is aimed at showing the role of the code of professional ethics in shaping the quality of information from accounting and controlling. The idea of codes of ethics
for the accounting and controlling professionals has been presented. The three forms of
a such codes have been distinguish, i.e. a code of values, a code of practice, and a code of
conduct. As empirical testimonies, the globally recognized codes of American and international accountants organizations, and the code of ethics for professional accountants adopted in Poland are presented. These code are based on ethical aspects of personality traits
which are important for the reality faithful representation and effectiveness of communication, such as integrity, objectivity, professional competence, due diligence, confidentiality,
professional behavior. They combine all three forms of the code of ethics for a profession.
They contribute to the transparency of accountants, accounting, and controlling functions.
A holistic approach has been adopted, and the method is descriptive-analytical.
Key words: accounting, controlling, profession, ethics, code of professional ethics

Wstęp
Organizacje zależą od informacji, a systemy informacyjne są ich nieodłączną i niezbywalną częścią. Zarówno w teorii, jak i w praktyce, wskazuje się na krytyczną rolę infor-
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macji w zarządzaniu organizacjami [Griffin 2017; Heller, 2016; Janasz 2009; Nowak 2019;
Woźniak 2020]. Odnosi się to także informacji z rachunkowości i kontrolingu. Rachunkowość koncentruje się na odwzorowaniu: zasobów, zobligowań regulowanych zasobami, nadwyżki i strumienia pieniądza, z perspektyw ex post (rachunkowość finansowa) i ex
ante (rachunkowość zarządcza). Kontroling jest pewną modyfikacją rachunkowości zorientowanej ex ante, czyli rachunkowości zarządczej, a w sferze akademickiej bywa wręcz
z nią utożsamiany. W praktyce, posługujący się instrumentami rachunkowości zarządczej
kontroling, ukierunkowany jest na wspieranie samoregulacji, elastyczności i koordynacji
funkcjonowania organizacji. Służyć temu ma generowanie doniosłych informacji dla planowania i kontroli. Regulowanie funkcjonowania organizacji dzieje się w trybie zarządzania, poprzez odpowiednio przygotowane, podejmowane i realizowane decyzje. Generowanie informacji dla podejmowania decyzji odnoszących się do zasobów, określania kryteriów wyboru dla tego rodzaju decyzji oraz ustalania ich efektów, to podstawowa funkcja rachunkowości i kontrolingu. Przydatność przekazywanych przez nie informacji zależy od jej treści i momentu dostarczenia oraz od jej oceny w świetle kryteriów etycznych.
Zatem w grę wchodzą zarówno normy etyczne decydentów, jak i normy etyczne rachunkowców i kontrolingowców. Tym ostatnim i ich zorientowanym na organizacje i zarządzanie wzorcom, poświęcony jest dalszy ciąg artykułu. Stosuje się w nim podejście holistyczne i metodę opisowo-analityczną. Jako świadectwa empiryczne przytacza się globalnie uznane kodeksy organizacji rachunkowców amerykańskich i międzynarodowych
oraz kodeks etyczny rachunkowców przyjęty w Polsce.

Przegląd literatury
Kwestia roli etyki w społeczeństwie i w biznesie ma w świecie i w Polsce długą tradycję
i została opisana w literaturze. Z tego względu zorientujemy nasz przegląd na to, co istotne dla tematu niniejszego artykułu. I tak, z perspektywy świata i różnych nurtów myślenia,
aktualny wgląd w poglądy na temat istoty i roli systemów moralnych i etycznych w funkcjonowaniu społeczeństw, przedstawiają: Gret [2020], ES [2020], IFAC [1999]. W odniesieniu do etyki ekonomii, biznesu i zarządzania, mamy w języku polskim prace takich autorów o zasięgu światowym, jak: Chryssides, Kaffer [1999], Griffin [2017, rozdział 4], Hausman, McPherson, Satz [2017]. Z autorów krajowych wymieńmy w tym nurcie takich autorów, jak Gasparski, Jabłońska-Bońca [2009], Gasparski [2013], Klimek [2014], Papuziński [2017], Prochownik, Rogowicz, Paletko [2020], Sułkowski, Ignatowski [2013]. Z autorów zagranicznych na temat etyki w dziedzinie rachunkowości i finansów wypowiadają się Chryssides i Kaffer [1999, rozdział 7] oraz Gurvitsh, Alver, Alver [2017]. Prace krajowe koncentrują się wokół ogólnej relacji ‘etyka – rachunkowość’ [Cieślak 2011; Garstka,
2015; Karmańska 2005; 2016; Michalczyk 2011; Turzyński 2011], dalej – etyka a praktyka
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rachunkowości w Polsce [Kutera, Hołda, Surdykowska 2006; Schneider 2007; Fijałkowska
2014; Karmańska 2016], dalej – kodeks etyczny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (zaadaptowany kodeks etyczny Komitetu Międzynarodowej Federacji Rachunkowców IFAC
– [Buczkowska 2011; Rzepka, Wójtowicz 2016; Karmańska 2016], dalej – wokół roli etyki
w rachunkowości zarządczej i kontrolingu [Nowak 2000; Karmańska 2006; Szychta 1014;
Nowak 2015; Sobańska, Zarzycka 2016]. Jednakże w pracach tych nie ma łącznego kompleksowego ujęcia, kluczowych dla zawodu rachunkowców kodeksów amerykańskich
i międzynarodowych kodeksów etycznych.
W odniesieniu do relacji etyka–jakość informacji wymieńmy prace Kołodziejczyk
[2012], Nowak [1998; 2010; 2019].

Idea kodeksu etyki
Realne skutki produktów rachunkowości i kontrolingu zależą od ich treści i sposobu postrzegania przez posługujących się nimi. Adresatami produktów rachunkowości i kontrolingu są w pierwszym rzędzie interesariusze (stakeholders) wewnętrzni1. Zatem ich systemy wartości, przekonania i postawy wpływają na postrzeganie i rolę tychże produktów w formowaniu koncepcji oraz w przygotowaniu i realizacji działań. W najogólniejszej
perspektywie, to właśnie systemy wartości, przekonania i postawy w sposób zasadniczy
kształtują podejścia do zasobów ekonomicznych, źródeł finansowania i czasu na gospodarowanie. Wartości, przekonania i postawy współtworzą potencjał, przejawiający się
w systemie etycznym społeczeństwa [IFAC 1999; Heidt 2011; Gert 2020; ES 2020], wpływającym na jego dynamikę i zachowawczość oraz przenikającym do istniejących w nim
organizacji, kształtując w nich myśli, wybory i zachowania, także co do rachunkowości
i kontrolingu. Na rysunku 1 przedstawiono istotę podejścia uwzględniającego system
etyczny społeczeństwa, w ramach którego organizacja funkcjonuje i którego moc moralną kierownictwo organizacji transformuje na użytek jej partykularnego dobra. Należy
tu podkreślić rozróżnienie między władzą organizacyjną (corporate governance) a kontrolą sensu largo. Otóż sfera etyczna ma bezpośredni wpływ na władzę wewnątrzorganizacyjną, a za jej pośrednictwem na kontrolę, rozumianą jako sterowanie czy zarządzanie.

1

Którzy – jeśli są upełnomocnieni – mogą je przekazywać poza organizację.
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Rysunek 1. System etyczny społeczeństwa jako determinanta organizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie IFAC 1999, ss. 2–10.

Wartości pobudzają myśli i koncepcje, te zaś skutkują wyborami odnośnie do działań i zachowań. Zarówno koncepcje, jak i działania i zachowania – przynajmniej do pewnego stopnia – poddają się regulacyjnym działaniom władzy wewnątrzorganizacyjnej.
Skutki owej regulacji zwrotnie modyfikują kształt koncepcji, wyborów, działań i zachowań. A wszystko to dzieje się w kontekście zmian otoczenia. Otoczenie dynamiczne wymaga innowacyjności, otoczenie zachowawcze wzmacnia stan istniejący. Obydwie te
sytuacje wpływają na realizację regulacji wewnątrzorganizacyjnej, jej przebieg i dynamikę. Przy tym władza wewnątrzorganizacyjna stale znajduje się pod zwrotnym wpływem funkcjonujących wartości, dokonywanych wyborów i realizowanych zachowań. Zilustrowano to na rysunku 2.
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Rysunek 2. Wartości, wybory i zachowania a regulacja wewnątrzorganizacyjna

Źródło: opracowanie na podstawie IFAC 1999, s. 7.

Z tych względów kształtowanie władzy wewnątrzorganizacyjnej i systemu zarządzania następuje – mniej czy bardziej świadomie – poprzez wpływ na wartości, przekonania i postawy interesariuszy wewnętrznych, w szczególności tych mających zarządzać.
Wartości, przekonania i postawy są czynnikami kreującymi tożsamość organizacji jako
złożonego sytemu adaptacyjnego2, czyli są składnikami jednej z jej fundamentalnych
cech systemowych3, poprzez które – i tylko poprzez które – można oddziaływać na organizację.
Ze swej natury dążącymi do trwania i rozwoju w zmiennym środowisku, artykułując jako cele to, co temu
sprzyja, na przykład skuteczność czy zysk.
3
Pozostałe czynniki to: wyodrębnienie w przestrzeni i czasie, zdolność do tworzenia relacji wewnętrznych
i z otoczeniem, cykliczność funkcjonowania, zasobność, zdolność regulowania zobligowań co do zasobów,
gratyfikodajność, nadwyżkotwórczość, samoopis, sygnalizacja i komunikowanie [patrz choćby: Nowak 2019,
s. 120].
2
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Etyka uważana jest za system zasad moralnych, służący ocenie i klasyfikacji ludzkich
działań jako dobre albo złe bądź odpowiednie albo nieodpowiednie, ale także za zbiór uznanych reguł postępowania w odniesieniu do poszczególnych kategorii ludzkich działań. Komunikowanie zasad i reguł etycznych następuje w trybie werbalnym bądź pozawerbalnie,
poprzez działania. Zasady i reguły zwerbalizowane i sformalizowane to kodeksy etyki.
Kodeksy etyki wykorzystywane są przez organizacje jako instrumenty przekazywania zatrudnionym swych poglądów etycznych [IFAC 1999]. Czyni się to z intencją zdeklarowania wyznawanych wartości, zdefiniowania kryteriów podejmowania decyzji lub
przekazania generalnych reguł zachowań organizacyjnych.
Głównym instrumentem oddziaływania są różne odmiany kodeksu etyki. Kodeks wartości
wykorzystywany jest dla deklaracji wartości i zasad definiujących cele organizacji, kodeks praktyk – dla zakomunikowania wytycznych i kierunków w zakresie podejmowania decyzji, zaś kodeks postępowania – dla nakazania bądź zakazania pewnych zachowań. Na rysunku 3 przedstawiono relacje rachunkowości i kontrolingu z kodeksami wartości, praktyk i postępowania.
Rysunek 3. Kodeks etyki wewnątrzorganizacyjnej a system rachunkowości i controllingu

Źródło: opracowanie własne z uwzględnieniem IFAC 1999, s. 9.
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Jakość informacji z rachunkowości i kontrolingu
Użyteczność informacji pochodzących od rachunkowości i kontrolingu zależy od jakości
jej treści i momentu dostarczenia. Waga informacji dostarczanych przez rachunkowość
i kontroling jest tak wielka, że w odniesieniu do rachunkowości retrospektywnej – a poprzez projekcję i do rachunkowości zarządczej oraz kontrolingu – cechy jakościowe informacji definiowane są w ramach konceptualnych (założeniach koncepcyjnych), będących formą bazowej teorii regulacji praktycznych systemów rachunkowości. Międzynarodowo uznanymi ramami konceptualnymi rachunkowości są sformułowane i ogłoszone
w latach 70. i 80. XX wieku ramy amerykańskiej Rady Standardów Rachunkowości Finansowej (Financial Accounting Standards Board – FASB), oraz pierwotnie ogłoszone w 1989
roku ramy Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (International Accounting Standards Committee – IASC), znowelizowane ostatnio (w 2018 roku) przez Radę
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (International Accounting Standards Board – IASB) . Cechy jakościowe informacji według FASB przedstawiono na rysunku 4..
Rysunek 4. Cechy jakościowe informacji rachunkowościowej według koncepcji
amerykańskiej (US FASB)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Nowak 2010, s. 189.
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Natomiast cechy jakościowe informacji rachunkowościowej według koncepcji Rady
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) sformułowano, jak następuje
[IASB 2018, ss. 14–20]:
I. Fundamentalne cechy jakościowe:
1. Relewantność (Odpowiedniość);
1a. Materialność
2. Wierne odwzorowanie.
II. Cechy wzmacniające cechy fundamentalne:
1. Porównywalność;
2. Sprawdzalność;
3. Terminowość;
4. Zrozumiałość.
III. Ograniczenie kosztowe – korzyści z dysponowania informacją przewyższają koszt jej
pozyskania.
Kluczowe znaczenie mają relewantność informacji i wierne odwzorowanie tego, co
ma ona przekazywać. Relewantność oznacza przystawalność (odpowiedniość) informacji do tego, do czego ma być wykorzystywana. Wierność odwzorowania w rachunkowości retrospektywnej (finansowej) odnosi się do zaszłości, przeszłych zdarzeń i stanów,
zaś w rachunkowości zarządczej (kontrolingu) – do przewidywanych przyszłych zdarzeń
i stanów. Zwróćmy uwagę na ograniczenie kosztowe. Generowanie informacji jest kosztochłonne, więc szeroko rozumiane korzyści z jej posiadania powinny przewyższać koszty jej pozyskania.
Jakość informacji generowanych i komunikowanych przez profesjonalistów rachunkowości i kontrolingu jest w znaczącym stopniu zależna od ich postaw i działań przy generowaniu i komunikowaniu informacji. Wpływ na postawy i działania owych profesjonalistów wywierają także kodeksy etyczne ich zawodu. Czyli kodeksy etyczne zawodu
wpływają na jakość informacji z rachunkowości i kontrolingu.

Kodeksy etyki zawodu w praktyce rachunkowości
i kontrolingu
Normy etyczne profesji bywają poddawane kodyfikacji, w rezultacie czego powstają
standardy etycznego postępowania jej członków.
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Kodeks etyki amerykańskich rachunkowców zarządczych
W Stanach Zjednoczonych, Krajowe Stowarzyszenie Rachunkowców (National Association of Accountants – NAA) promulgowało w czerwcu 1983 roku Deklarację Nr 1C co do
rachunkowości zarządczej, zatytułowaną Standardy Etycznego Postępowania Rachunkowców Zarządczych, znowelizowaną w roku 1997. W 1991 roku stowarzyszenie NAA zostało
przekształcone w działający po dzień dzisiejszy Instytut Rachunkowców Zarządczych (Institute of Management Accountants – IMA). W związku z tym, że w praktyce Stanów Zjednoczonych występuje tendencja do łączenia rachunkowości zarządczej (management
accounting) i zarządzania finansowego (financial management)4, przy okazji nowelizacji zmodyfikowano również tytuł Deklaracji Nr 1C, któremu nadano brzmienie Standardy Etycznego Postępowania Dla Praktyków Rachunkowości Zarządczej i Zarządzania Finansowego. Standardy te mają charakter obligatoryjny dla członków Instytutu. W ich myśl,
praktykujący specjaliści rachunkowości zarządczej i praktykujący specjaliści zarządzania
finansowego ponoszą osobistą odpowiedzialność w obszarach kompetencji, dyskrecji,
prawości i obiektywności [IMA 1997; NAA 1983; Nowak 2000, s. 88]:
Kompetencja
·· Utrzymywanie stosownego poziomu zawodowego poprzez nieustanne pogłębianie
wiedzy i umiejętności.
·· Wykonywanie zawodu z zachowaniem zgodności z przepisami prawa i innymi regulacjami oraz ze standardowymi technikami.
·· Sporządzanie kompletnych i przejrzystych raportów i rekomendacji, bazujących na
odpowiednich analizach wiarygodnej i stosownej dla danego przypadku informacji.
Dyskrecja
·· Powstrzymywanie się od ujawniania poufnej informacji pozyskanej w toku swych
prac, o ile nie jest to konieczne z mocy przepisów prawa albo nie zostało się do tego
upoważnionym.
·· Stosowne informowanie podwładnych co do poufności informacji pozyskiwanej
w toku prowadzonych przez nich prac oraz monitorowanie ich działalności w celu zapewnienia zachowania dyskrecji.
·· Powstrzymywanie się od wykorzystywania – oraz ujawniania w celu wykorzystania – poufnej informacji pozyskanej w toku swej pracy, dla nieetycznego lub nielegalnego osiągnięcia przewagi bądź to osobiście bądź też przez stronę trzecią.
Odnotujmy, że podstawowy miesięcznik dla członków Instytutu Rachunkowców Zarządczych nazywa się od
marca 1999 Finanse Strategiczne (Strategic Finance). Poprzednia nazwa to Management Accounting Magazine,
czyli Magazyn Rachunkowości Zarządczej. Kontroling (controlling) jest niemieckojęzyczną nazwą rachunkowości zarządczej połączonej z zarządzaniem finansowym. Wydaje się, że w polskiej praktyce kontroling odnosi się
głównie do budżetowania i analizy ekonomicznej.
4
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Prawość
·· Unikanie rzeczywistych i pozornych konfliktów interesów oraz doradzanie wszystkim zainteresowanym stronom każdego z potencjalnych konfliktów.
·· Powstrzymywanie się od zaangażowania w jakąkolwiek działalność mogącą wywołać wątpliwości co do możności etycznego wypełniania obowiązków.
·· Odmawianie przyjęcia daru, przysługi, uprzywilejowania lub gościnności, o ile mogłyby one wpłynąć – bądź mogłoby się okazać, że mogą wpłynąć – na działania przyjmującego.
·· Powstrzymywanie się od aktywnego bądź biernego podważania dążeń i zabiegów organizacji do uzyskiwania legitymacji dla swej działalności i osiągania celów etycznych.
·· Rozpoznawanie oraz komunikowanie ograniczeń zawodowych i innych skrępowań mogących uniemożliwić odpowiedzialny osąd lub efektywną realizację zadań zawodowych.
·· Komunikowanie zarówno korzystnych, jak i niekorzystnych informacji, opinii i ocen
fachowych.
·· Powstrzymywanie się od angażowania lub wspierania jakiejkolwiek działalności mogącej dyskredytować zawód.
Obiektywność
·· Uczciwe i obiektywne komunikowanie informacji.
·· Pełne ujawnianie wszelkiej istotnej informacji, co do której można się spodziewać,
że wpłynie na zamierzone zrozumienie przez użytkownika prezentowanych raportów,
komentarzy i rekomendacji.
Stosujący przedstawione powyżej standardy etycznego postępowania mogą wszak
napotkać w realnym świecie problemy z identyfikacją nieetycznych zachowań lub z rozwiązywaniem konfliktów etycznych. W takich sytuacjach powinny one postępować
zgodnie z polityką danej organizacji co do rozwiązywania tego rodzaju konfliktów.

Kodeks etyki amerykańskich biegłych rewidentów
W Stanach Zjednoczonych, podobnie jak i w Polsce, biegli rewidenci pracują zarówno
jako audytorzy finansowi, jak i jako rachunkowcy w organizacjach sektora prywatnego i publicznego. Zrzeszają się oni dobrowolnie w Amerykańskim Instytucie Certyfikowanych Rachunkowców Publicznych (American Institute of Certified Public Accountants
– AICPA) Najnowsza wersja kodeks etycznego AICPA była promulgowana w 2014 roku
i została znowelizowana w roku 2020 [AICPA 2020]. Podkreśla się w niej, że biegli rewidenci odgrywają podstawową i niezbywalną rolę w społeczeństwie [s. 5]. Kodeks ten nazywa się „Kodeks zachowań profesjonalnych” i liczy 314 stron. Obowiązuje on wszystkich
członków Instytutu, także tych emerytowanych i bezrobotnych. Podzielony jest na czte188
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ry części. Część wstępna (Preface) dotyczy wszystkich członków, część pierwsza dotyczy
pracujących jako audytorzy finansowi (125 stron), część druga dotyczy pracujących jako
rachunkowcy w organizacjach sektora prywatnego i publicznego (23 strony), część trzecia wszystkich nieobjętych częściami pierwszą i drugą (3 strony). Kodeks wprowadza wytyczne i reguły zachowań członków AICPA przy realizacji swych obowiązków i odpowiedzialności zawodowych. Podaje także interpretacje wprowadzanych wytycznych i reguł.
Jest świadectwem uznania przez profesję jej odpowiedzialności wobec społeczeństwa,
wobec klienta i wobec kolegów oraz określa podstawowe zasady zachowań etycznych
i profesjonalnych [AICPA 2020, s. 5].
Podstawowe zasady Kodeksu są następujące [AICPA 2020, ss. 5–8]:
1. Zasada odpowiedzialności – realizując swe obowiązki zawodowe, członek Instytutu ma wszystkie swe działania starannie i wnikliwie oceniać od strony profesjonalnej i etycznej.
2. Zasada interesu publicznego – członkowie Instytutu mają działać w sposób, który służy interesowi publicznemu, honorowi i zaufaniu publicznemu oraz demonstruje poświęcenie dla zawodu.
3. Zasada prawości – aby podtrzymywać, poszerzać i pogłębiać zaufanie publiczne, członkowie Instytutu mają realizować wszystkie swe obowiązki i odpowiedzialności zawodowe z prawością w najgłębszym sensie tego słowa.
4. Zasada obiektywności i niezależności – członkowie Instytutu mają przy realizacji swych obowiązków i odpowiedzialności zawodowych, zachowywać obiektywizm
i być wolnymi od konfliktu interesów. Obiektywność jest stanem umysłu, przydającym wartości usługom świadczonym przez członków.
5. Zasada należytej troski – członkowie Instytutu mają przestrzegać technicznych
i etycznych standardów zawodu, dążąc nieustannie do podwyższania kompetentności i jakości swych usług, realizując swe obowiązków i odpowiedzialności według
swych najlepszych możliwości.
6. Zasada zakresu i rodzaju usług – przy ustalaniu rodzaju zakresu i rodzaju możliwych do świadczenia usług, członkowie Instytutu mają przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu, w swym osądzie oceniając, czy zamierzane działanie mieści się w ich
zawodowej roli.
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Kodeks etyki Międzynarodowej Federacji Rachunkowców
Mająca swą siedzibę w Nowym Jorku, Międzynarodowa Federacja Rachunkowców (International Federation of Accountants – IFA) zrzesza ponad 175 krajowych i międzynarodowych organizacji rachunkowców. Jej głównym organem jest Komitet (IFA Committee
– IFAC). Z Polski należą do niej Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) oraz Polska
Izba Biegłych Rewidentów (PIBR) Pod jej auspicjami działają cztery rady, stanowiące międzynarodowe standardy dla rachunkowości i rachunkowców5, a wśród nich Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Rachunkowców (International Ethics Standards Board for Accountants – IESBA). Najnowsza wersja promulgowanego przez nią kodeksu etyki
pochodzi z 2018 roku – to Międzynarodowy Kodeks Etyki dla Zawodowych Rachunkowców (International Code of Ethics for Professional Accountants). Kodeks ten opublikowany
jest także w formie liczącego 250 stron podręcznika, poszerzonego o Międzynarodowe
Standardy Niezależności (Internationa Independence Standards). Standardy etyki wraz komentarzami zajmują w nim 102 strony.
Zawarte w Kodeksie fundamentalne zasady etyki ustalają ogólne standardy zachowań oczekiwanych od profesjonalnych rachunkowców. Tych pracujących w audycie
i tych pracujących w organizacjach sektora prywatnego i publicznego (z jednostkami
edukacyjnymi i jednostkami regulacji rachunkowości włącznie), w zakresie rachunkowości finansowej bądź zarządczej. Ponadto Kodeks zawiera standardy szczególne, osobno
dla rachunkowców zaangażowanych w organizacjach i osobno dla praktykujących audyt finansowy.
Kodeks ustanawia następujące fundamentalne zasady etyki dla zawodowych rachunkowców:
1. Prawość – być prostolinijnym i uczciwym w relacjach zawodowych i w relacjach
z organizacjami;
2. Obiektywność – nie stosować kompromisu w osądach spraw zawodowych bądź
w sprawach organizacji, z powodu uprzedzenia, stronniczości, konfliktu interesów
lub nadmiernego wpływu innych;
3. Kompetencja zawodowa i należyta troska, aby:
i) osiągnąć i utrzymać wiedzę zawodową i zawodowe umiejętności na poziomie
wymaganym do zapewnienia klientowi lub organizacji zatrudniającej kompetentnej
usługi zawodowej, bazującej na aktualnych standardach technicznych i profesjonalnych oraz na odpowiedniej legislacji; oraz
Są to International Auditing and Assurance Standards Board (standardy audytu finasowego), International Accounting Education Standards Board (standardy edukacyjne), International Ethics Standards Board for Accountants (standardy etyczne), International Public Sector Accounting Standards Board (standardy rachunkwości
sektora publicznego).

5

190

Kodeks etyki zawodu jako instrument kształtowania jakości informacji
z rachunkowości i kontrolingu

ii) działać sumiennie i w zgodzie z dającymi się zastosować standardami technicznymi i zawodowymi;
4. Poufność – respektować poufność informacji pozyskanej w rezultacie relacji
zawodowych bądź biznesowych;
5. Profesjonalne zachowanie – aby być w zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa i standardami oraz aby uniknąć jakiegokolwiek zachowania, co do którego zawodowy rachunkowiec wie bądź wiedzieć powinien, że może dyskredytować zawód.
Ponadto Kodeks określa podejście, jakie zawodowy rachunkowiec ma stosować
względem:
a) identyfikacji zagrożeń w odniesieniu do fundamentalnych zasad etyki;
b) ewaluacji zidentyfikowanych zagrożeń;
c) opanowywania zagrożeń poprzez ich eliminację bądź redukcję do akceptowalnego poziomu.

Kodeks etyki Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Kodeks etyki SKwP ma charakter autonomiczny, aczkolwiek nawiązuje do wcześniejszych wersji kodeksu etyki promulgowanego przez IFAC (i został IFAC wysoko oceniony).
Adresowany jest do uprawiających zawód w księgowości bądź w innych obszarach rachunkowości [SKwP 2012, s.13].
Kodeks ten zawiera rozdział „Ogólne zasady etyki w rachunkowości”, w którym
stwierdza się, że [s. 20]:
„2.1. Oczekuje się, że praca osoby zajmującej się rachunkowością, bez względu na miejsce jej wykonywania oraz charakter zatrudnienia, spełnia następujące warunki:
·· będzie przebiegać zgodnie ze standardami zawodowymi,
·· jej celem będzie osiągnięcie najwyższego poziomu jakości prowadzonych działań,
·· zapewnia rzetelność wyników prowadzonych działań.
Pracę osoby zajmującej się rachunkowością można uznać za zgodną z zasadami
etyki, wzbudzającą zaufanie publiczne wówczas, gdy osoba ta spełnia zasady:
1. kompetencji zawodowych,
2. wysokiej jakości pracy,
3. niezależności zawodowej,
4. odpowiedzialności za przygotowywane i prezentowane informacje z zakresu

rachunkowości,
5. właściwego postępowania w relacjach z osobami, jednostkami i instytucjami powiązanymi z nią zawodowo,
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6. właściwego postępowania w przypadkach sporu i sprzeczności interesów,
7. właściwego postępowania w szczególnych sytuacjach jednostki prowadzącej

rachunkowość,
8. zachowania tajemnicy zawodowej,
9. właściwego oferowania usług z dziedziny rachunkowości”.
Odnotujmy, że funkcjonujące w praktyce międzynarodowej i polskiej kodeksy zawodu rachunkowca łączą w sobie wszystkie trzy formy kodeksu etycznego, to jest kodeksu etycznego, kodeksu praktyk i kodeksu postępowania. Wszystkie zorientowane
są też na cechy osób sprzyjające wierności odwzorowania rzeczywistości i skuteczności komunikowania, takie jak: prawość, obiektywność, kompetencja zawodowa, należyte staranie, poufność, profesjonalizm zachowań. Działanie w ramach tych cech skutkować ma redukcją kosztów i skróceniem czasu pozyskiwania i komunikowania informacji
oraz zmniejszeniem ryzyk błędu i manipulacji.

Obszary przyszłych badań
W świetle przeprowadzonych przez nas rozważań, dalsze badania nad problematyką kodeksów etycznych zawodu jako instrumentów kształtowania jakości informacji z rachunkowości i kontrolingu, powinny zmierzać w takich kierunkach, jak: miejsce i rola kodeksów w systemowej teorii organizacji i zarządzania; ewolucja kodeksów w świecie i w Polsce; badania porównawcze w zakresie funkcjonowania kodeksów w Unii Europejskiej;
implementacja kodeksów w praktyce zawodu w Polsce; kulturowe uwarunkowania percepcji kodeksów przez biznes i społeczeństwo; percepcja i stosownie kodeksów w osobistej praktyce rachunkowców i kontrolingowców; rola kodeksów w kształceniu na różnych poziomach i w doskonaleniu zawodowym; miejsce i rola kodeksów w funkcjonowaniu organizacji zrzeszających rachunkowców i kontrolingowców.

Konkluzje
Przedstawiona w artykule problematyka kodeksów etycznych zawodu rachunkowca
ma ogromne znaczenie dla osiągania pożytków z informacji dostarczanej w ramach rachunkowości i kontrolingu. Odnosi się to nie tylko do organizacji zorientowanych na zysk
(przedsiębiorstwa), ale i do organizacji niezorientowanych na zysk, także do jednostek
sektora finansów publicznych i jednostek służby zdrowia. Podkreślmy, że:
1. wzory etyczne zawodu rachunkowców bazują na potencjale etycznym społe-

czeństwa i są częścią jego systemu etycznego;
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2. informacje z rachunkowości kontrolingu generowane są pod wpływem wzorów

etycznego postępowania profesjonalistów, bez względu na to, czy wzory te są
skodyfikowane czy nie;
3. kodeksy etyczne zawodu wpływają na wartości, wybory i zachowania profesjonalistów rachunkowości i kontrolingu;
4. funkcjonujące w praktyce międzynarodowej i polskiej kodeksy zawodu rachunkowca obejmują wartości, praktyki i procedury postępowania;
5. kodeksy etyczne zawodu – ustanowione i upowszechnione – przyczyniają się do
wzrostu przejrzystości i jakości rachunkowości i kontrolingu oraz działań rachunkowców;
6. informacje z rachunkowości i kontrolingu powinny być interpretowane
z uwzględnieniem standardów etycznych zawodu i ich funkcjonowania;
7. kodeksy etyczne powinny być uwzględnianie w kształceniu i doskonaleniu zawodowym rachunkowców, kontrolingowców i menedżerów.
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Outplacement jako program pomocy
dla zwalnianych pracowników
Outplacement as an Aid Program for Redundant Employees

Abstract: In the functioning of any organization, there may be a need to reduce employment, which is a difficult process for both the employee and the employer. It may be conducted through the implementation of an outplacement program. Outplacement programs are based on solutions aimed at helping the redundant employees find their place
on the labor market (in case of job loss) and find a new job faster. By helping the dismissed
employees, the company builds its positive image, both among former and still employed
employees. The aim of the article is to present the concept of outplacement programs as
an aid tool for redundant employees (employment reduction). It was based on the literature on the subject in this area and the results of secondary research on the specificity of outplacement programs in enterprises.
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Wprowadzenie
Ciągle zmieniające się uwarunkowania gospodarcze zmuszają przedsiębiorstwa do szybkiego i płynnego zmniejszania, jak i zwiększania zatrudnienia. W sytuacji ograniczania
rozmiarów zatrudnienia niezmiernie istotna jest pomoc dla zwalnianych pracowników w
znalezieniu nowego miejsca pracy, pozwalająca jednocześnie na budowanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku. Realizowanie takiej pomocy jest możliwe w ramach outplacementu. Na pomoc outplacementową składają się takie elementy, jak: pośrednictwo
pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia czy pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.
Wdrażanie outplacementu jest wyróżnikiem nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi czy dowodem realizowania idei społecznej odpowiedzialności biznesu przez kadrę
menedżerską (w przypadku oferowania pracownikom odchodzącym z przedsiębiorstwa
wsparcia wykraczającego poza świadczenia wynikające z obowiązującego prawa pracy).

Specyfika programów outplacementu jako formy pomocy
dla zwalnianych pracowników
Historia outplacementu sięga lat 40. XX wieku. Po raz pierwszy zastosowano taki program po zakończeniu II wojny światowej w USA, aby aktywizować zawodowo i udzielać
wsparcia żołnierzom, którzy brali udział w wojnie. W latach 80. ten rodzaj usług zaczęto
oferować także w przedsiębiorstwach cywilnych. W Europie outplacement zastosowano po raz pierwszy w 1985 r. w Wielkiej Brytanii, gdy firma Wessex Helicopter zdecydowała się na przeprowadzenie redukcji połowy zatrudnienia. Wparcie zwalnianych wówczas pracowników okazało się skuteczne, co pozytywnie wpłynęło na wizerunek firmy
oraz zainteresowanie outplacementem jako narzędziem pomocy dla pracowników [Sidor-Rządkowska 2003, ss. 101–102].
Outplacement można określić jako zaplanowany i wszechstronny proces organizacji zwolnień pracowników, podczas którego doradcy zawodowi udzielają pomocy zwalnianym pracownikom (indywidualnie lub grupowo) w szukaniu nowego miejsca pracy. Jego celem jest ułatwienie pracownikom odnalezienia się w nowej sytuacji życiowej,
przystosowania do wymogów współczesnego rynku pracy oraz wspieranie ich w poszukiwaniu nowego miejsca pracy1.
Według M. Armstronga i S. Taylora outplacement polega na udzieleniu zwalnianym
z pracy pracownikom pomocy w znalezieniu innego miejsca zatrudnienia. Pomoc ta
może obejmować organizowanie centrów ofert pracy i doradztwo wyspecjalizowanych
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1
W Polsce pojęcie outplacementu stosowane jest zamiennie ze „zwolnieniami monitorowanymi”. Poza tym
używane są następujące określenia: system łagodnych zwolnień, kompleksowa pomoc udzielana osobom
zwalnianym, wsparcie pracodawcy i pracownika w okresie restrukturyzacji, program adaptacji zawodowej czy
program aktywizacji zawodowej.
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konsultantów. Zadaniem konsultantów do spraw zwolnień monitorowanych jest pomoc
w określeniu przez pracownika własnych zdolności czy umiejętności (w tym atutów i
osiągnięć), które może on zaoferować innemu pracodawcy, wskazanie do jakiej pracy
dany pracownik ma odpowiednie kwalifikacje oraz pracodawcy, który może zatrudnić
osobę z takim doświadczeniem i kompetencjami [Armstrong, Taylor 2016, s. 320].
Z kolei według K. Makowskiego zwolnienia monitorowane stanowią system wszechstronnej i kompleksowej opieki (menedżerskiej, organizacyjno-prawnej, instytucjonalnej, psychologicznej czy także medycznej) nad osobami zwalnianymi z pracy, którego
celem jest ograniczenie wszelkiego rodzaju negatywnych skutków redukcji zatrudnienia i w maksymalnym stopniu sprzyjanie przyszłej aktywizacji zwalnianych pracowników [Makowski 2001, s. 167].
W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zwolnienie monitorowane definiowane jest jako rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z
przyczyn dotyczących zakładu pracy, w związku z którymi są świadczone usługi rynku
pracy dla pracowników będących w okresie wypowiedzenia, a także zagrożonych wypowiedzeniem (art. 2). Zgodnie z tą ustawą o zwolnieniach monitorowanych można mówić, kiedy pracodawca zamierza zwolnić co najmniej 50 pracowników w okresie 3 miesięcy. W takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany uzgodnić z właściwym powiatowym urzędem pracy zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników (dotyczący
w szczególności pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy), a także podjąć działania polegające na zapewnieniu pracownikom przewidzianym do zwolnienia lub będącym w trakcie wypowiedzenia
lub w okresie 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego usług
rynku pracy realizowanych w formie programu. Poza tym program zapewniający usługi rynku pracy dla zwalnianych pracowników może być realizowany przez powiatowy
urząd pracy, agencję zatrudnienia lub instytucję szkoleniową i może być finansowany z
różnych źródeł, w tym przez pracodawcę i jednostki administracji publicznej [Ustawa z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99,
poz. 1001, z późn. zm., art. 2)].
Generalnie można wyodrębnić trzy typy outplacementu [Koral 2018, ss. 6–12]:
·· klasyczny – w tej odmianie outplacementu pomoc zwalnianym pracownikom w uzyskaniu trwałego zatrudnienia ma na ogół charakter krótkookresowy (od 1 do 3 miesięcy) i polega na ocenie potencjału i motywacji osoby zwalnianej, wsparciu psychologicznym, pośrednictwie pracy oraz przygotowaniu osoby do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy;
·· zaadoptowany – realizowany jest przy społecznym wsparciu ze strony samorządów,
administracji rządowej, lokalnego biznesu i organizacji pozarządowych (np. tworzenie
paktów lokalnych wspierających przedsiębiorczość);
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·· środowiskowy – znalezienie pracy stanowi w tym przypadku cel długookresowy; forma ta sprawdza się w szczególności, gdy celem jest zapobieganie skutkom długotrwałego bezrobocia w sytuacji załamania się lokalnego rynku pracy.
Istnieją także inne podziały outplacementu [Chwistecka-Dudek 2016, ss. 20–22] – ze
względu na: liczbę pracowników objętych programem (indywidualny i grupowy), udział
wykonawców zewnętrznych (wewnętrzny i zewnętrzny), zakres pomocy (ukierunkowany
na samodzielność i na asystowanie w zatrudnieniu), ukierunkowane oferty zatrudnienia
(adresowany i szeroki), potrzebę przekwalifikowania (przekwalifikujący i wzmacniający),
skuteczność programu (zorientowany na wynik i na sposób), odpowiedzialność za wybór
usługodawcy (zewnętrzny i firmowany), instytucjonalizację procesu (żywiołowy i zinstytucjonalizowany), powiązania z zarządzaniem zasobami ludzkimi (zintegrowany z ZZL i akcyjny) oraz wspomaganie Internetem (wykorzystujący Internet i konwencjonalny).
Tabela 1. Korzyści z wprowadzenia outplacementu dla pracownika i pracodawcy
Korzyści dla pracownika

• efektywna pomoc pracownikom zwalnianym
z pracy sprawia, że łatwiej jest im poradzić sobie z sytuacją zwolnienia, zarówno w aspekcie
psychologicznym, jak i w procesie odnalezienia
się na rynku pracy
• oferowany program outplacementu oznacza,
iż pracodawca de facto oferuje pracownikowi
większą odprawę indywidualną (uczestnictwo
w programie jest bezpłatne, a pracownik korzysta z programów szkoleniowych czy np. ma zapewnione indywidualne wsparcie przez określony czas od momentu zwolnienia)

Korzyści dla pracodawcy
• zapewnienie dobrej atmosfery w firmie (zwalniani pracownicy mają nadal dobre zdanie
o pracodawcy, a pozostający w firmie czują się
w niej bezpiecznie)
• firma dba o swój wizerunek na rynku (udowadnia, że jest odpowiedzialnym pracodawcą
i firmą przyjazną dla pracowników)
• firma unika potencjalnych konfliktów ze zwalnianymi pracownikami (mogących prowadzić
nawet do sporów sądowych)
• firma utrzymuje motywację pracowników
w niej pozostających, zmniejsza ich niepokój
i zapobiega spadkowi efektywności pracy

Źródło: Kwiatkiewicz, Hernik 2010, ss. 11–12.

Do narzędzi stosowanych w ramach outplacementu można zaliczyć:
·· doradztwo zawodowe i personalne – obejmuje wsparcie psychologiczne, ukierunkowane zazwyczaj na uspokojenie negatywnych emocji związanych z utratą pracy
oraz odbudowę poczucia własnej wartości, pomoc w przekwalifikowaniu się i zdobywaniu nowych umiejętności (określenie mocnych i słabych stron danej osoby, ułatwiające wybór zawodowy i wybór specjalizacji najodpowiedniejszych dla danej osoby),
doradztwo personalne, którego celem jest dokonanie właściwej analizy możliwości zawodowych uczestnika (bilans kompetencji, ocena predyspozycji i potencjału zawodowego) czy także pomoc prawna – dotyczy najczęściej zawierania nowych umów o pracę oraz wsparcia w zakresie organizacji własnej działalności gospodarczej;
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·· rozwój umiejętności osobistych – obejmuje warsztaty i treningi grupowe: trening
dobrego samopoczucia, pokonywania oporów wobec zmian, umiejętności komunikacji interpersonalnej czy umiejętności uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej, warsztaty i szkolenia z zakresu umiejętności potrzebnych na rynku pracy (zdobywanie wiedzy, jak konstruować CV i list motywacyjny oraz jak zachowywać się podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
·· aktywne poszukiwanie ofert pracy – pomoc w dotarciu do pracodawców, wyszukiwanie i analiza ofert pracy pod kątem możliwości i zainteresowań uczestników, pomoc w nawiązaniu kontaktu pomiędzy uczestnikiem programu a nowym pracodawcą
(wyszukiwanie ofert pracy z mediów, wyszukiwanie ofert pracy z „ukrytego rynku”,
analiza inwestycji lokalnych i regionalnych, spotkania z pracodawcami, a także weryfikacja ofert pod kątem profilu zawodowego osoby zwalnianej;
·· wsparcie w zakresie organizacji własnej działalności gospodarczej (w przypadku
uczestników, którzy są zainteresowani taką formą dalszego rozwoju zawodowego) [Podręcznik outplacementu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2010, ss. 11–12] .
Wdrażanie outplacementu może napotykać szereg barier [Klimczuk, Klimczuk-Kochańska 2012, ss. 179–181], do których zaliczymy: ograniczoną znajomość zagadnienia wśród pracodawców (także brak wiedzy na temat narzędzi outplacementu), wysokie koszty jego realizacji, brak strategii w przypadku redukcji zatrudnienia, brak analiz
możliwości wykorzystania szeregu instrumentów stabilizacji zatrudnienia lub jego okresowej redukcji, brak postrzegania outplacementu jako elementu strategii zwiększania
elastyczności organizacji oraz jej dostosowywania do utrzymywania konkurencyjności
w warunkach ryzyka i niepewności w jej otoczeniu czy wreszcie brak specjalnych działów odpowiedzialnych za prowadzenie polityki personalnej w organizacjach (dotyczy to
głównie małych i średnich firm).
Początkowo stosunek części przedsiębiorstw do programów outplacementu był
sceptyczny (koncentrowano się raczej na działaniach związanych z ochroną pracowników przed zwolnieniami). Jednakże skuteczność programów outplacementowych przeprowadzanych w wielu polskich firmach zrodziła przekonanie, że ważne są działania pomagające zwalnianym pracownikom znaleźć nowe miejsce pracy, w przypadku kiedy
zwolnień z różnych powodów nie da się uniknąć [Wiernek 2013, s. 153].
Należy także pamiętać, że główne koszty wdrażania programu outplacementu ponosi przedsiębiorstwo, co powoduje, że czasami kadra menedżerska ma pewne obawy
przed jego stosowaniem (uważa, że szukaniem nowych miejsc pracy powinny przede
wszystkim zajmować się urzędy pracy). Z drugiej jednak strony coraz częściej pojawia się
przekonanie, że outplacement jest obowiązkiem każdej organizacji dokonującej zwolnień. Takie założenie również może być niewłaściwe, ponieważ wdrażanie outplace203
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mentu nie ma sensu, jeżeli przedsiębiorstwo nie jest w stanie ponieść potrzebnych nakładów oraz wykorzystać możliwości związanych z tym procesem.

Programy outplacementu w polskich przedsiębiorstwach
Obecnie programy outplacementu stają się coraz powszechniejsze w polskich przedsiębiorstwach.
Z raportu Outplacement w opinii przedstawicieli HR2 przedstawionego przez firmę BIGRAM wynika, że:
·· wśród badanych firm ponad 60% korzystało z usługi outplacementu (21 prowadziło projekty indywidualne, 2 – projekty grupowe, a 10 – zarówno projekty indywidualne, jak i grupowe; projekty indywidualne oraz mieszane najczęściej realizowały firmy
z kapitałem zagranicznym);
·· firmy niewdrażające programów pomocy dla zwalnianych pracowników jako powód
braku tego wdrożenia podawały: brak potrzeby implementacji takiego programu, wysokie koszty jego wprowadzenia czy niską wartość dodaną takich rozwiązań;
·· badani respondenci wśród elementów idealnego programu outplacementu wymieniali: przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (86% wskazań), określenie strategii
poszukiwania pracy (72%), wsparcie emocjonalne i diagnozę potencjału zawodowego (66%), określenie dalszych możliwości zawodowych uczestnika i opracowanie dokumentów aplikacyjnych (58%), rekomendacje wśród wybranych pracodawców (44%),
przekazywanie informacji o dostępnych ofertach (36%), udział w spotkaniach networkingowych (32%), stały dostęp do konsultantów (30%) czy dostęp do bazy firm i dostęp do platformy on-line (16%);
·· według respondentów najważniejszymi wskaźnikami efektywności takich programów były: zdobycie przez uczestnika programu wiedzy oraz umiejętności poruszania
się po rynku pracy (64% wskazań), zatrudnienie (62%), liczba spotkań rekrutacyjnych
u potencjalnych pracodawców, na które jest zaproszony uczestnik programu (50%),
nabycie umiejętności budowania kontaktów wspierających znalezienie pracy (36%),
przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (30%), liczba ofert pracy przekazanych
uczestnikowi programu (28%) czy ankieta satysfakcji po programie (16%) [Outplacement w opinii przedstawicieli HR, BIGRAM 2016].

Badanie zostało zrealizowane w styczniu 2016 r. (33 badanych firm posiadało kapitał zagraniczny, 15 kapitał
polski, a 2 kapitał mieszany).
2
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Tabela 2. Program outplacementu w Santander Bank Polska
Program pomocy dla zwalnianych pracowników w Santander Bank Polska S.A. został wdrożony
w marcu 2019 r. i objął do końca grudnia 2019 r. 1 324 osoby (w ramach zwolnień grupowych
pracownikom przysługiwały odprawy ustawowe oraz dodatkowe świadczenia pieniężne z tytułu
rozwiązania umowy o pracę). W programie wsparcia dla zwalnianych pracowników wykorzystano
platformę internetową (pracownicy zostali wyposażeni w przydatną wiedzę i umiejętności w zakresie
efektywnego poruszania się po rynku pracy). W ramach tego programu bank zaoferował:
• warsztaty dotyczące poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia, budowania własnej marki jako
kandydata oraz korzystania z nowoczesnych kanałów rekrutacji i networkingu;
• pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy poprzez ułatwianie kontaktów z potencjalnymi
pracodawcami;
• konsultacje ze specjalistami rynku pracy (w tym profesjonalne doradztwo zawodowe umożliwiające
kontynuowanie aktywności zawodowej w sposób świadomy);
• szkolenia rozwijające i wzmacniające kompetencje poszukiwane przez pracodawców na lokalnym
rynku pracy;
• samokształcenie pracowników z wykorzystaniem biblioteki materiałów i praktycznych wskazówek;
• konsultacje psychologiczne dla pracowników wymagających wsparcia emocjonalnego.
Na podstawie danych o ruchu na platformie oraz spływających opinii zwalnianych pracowników można
wyciągnąć wnioski, że program spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem i został dostrzeżony na rynku.

Źródło: Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. z działalności w 2019 roku, s. 34.

Z kolei z badań realizowanych przez Instytut Zachodni3 wynika, iż lista działań przedsiębiorstw z zakresu outplacementu jest ograniczona. Najczęściej pomoc dla zwalnianych pracowników sprowadzała się do pomocy w poszukiwaniu ofert pracy, natomiast
rzadziej pracodawcy pomagali w pisaniu listów motywacyjnych i życiorysów, kierowali pracowników na kursy przekwalifikujące czy udzielali wsparcia finansowego [Cichocki, Goetz 2011, s. 68].
Także z badań przeprowadzonych przez firmę Dyspersja4 wynika, że najczęściej stosowaną formą pomocy dla zwalnianych pracowników była pomoc w znalezieniu nowego miejsca pracy (takiego wsparcia udzielało, w zależności od wielkości firmy, od 26%
do 32% badanych firm). Jednocześnie badani respondenci wskazywali, iż przydatność
wsparcia innego niż znalezienie dla zwalnianego pracownika konkretnej oferty pracy
jest relatywnie niewielka. Firmy ponadto dość często przyznawały odprawy w wysokości przekraczającej wymogi ustawowe [Dyspersja 2009, s. 19].

3
4

Badania miały miejsce w Wielkopolsce w sektorze przetwórstwa przemysłowego.
Badania były realizowane w przedsiębiorstwach w województwie kujawsko-pomorskim.

205

Marzena Pytel-Kopczyńska, Piotr Oleksiak

Tabela 3. Program outplacementu w Philip Morris Polska S.A.
Celem programu outplacementowego było wsparcie pracowników w procesie poszukiwania nowego miejsca pracy (zgodnego z ich predyspozycjami i zapewniającego im w dłuższej perspektywie stabilizację i rozwój). Program obejmował działania ukierunkowane na badanie predyspozycji
zawodowych i był realizowany w dwóch etapach.
Pierwszy etap obejmował testy określające predyspozycje zawodowe pracowników. Rezultaty badania predyspozycji zawodowych były konfrontowane z ofertami pracy, po czym poszczególnym
pracownikom przedstawiono oferty pracy odpowiadające ich profilowi zawodowemu (pracownicy byli sceptycznie nastawieni do badania ich potencjału zawodowego, co wynikało z braku wiary w sukces outplacementu, jak również z obawy o to, czy wyniki testów zostaną potraktowane
jako poufne – ostatecznie jednak konsultacje indywidualne oraz wyjaśnienia konsultantów rozwiały ich obawy).
Celem drugiego etapu (rozmów indywidualnych z pracownikami) było odniesienie rezultatów testów do rzeczywistej sytuacji poszczególnych osób, a dzięki temu określenie potrzeb szkoleniowych każdego pracownika. W celu dogłębnej analizy problemu podjęto szereg działań towarzyszących, takich jak: badanie lokalnego rynku pracy, utworzenie Centrum Ofert Pracy (obejmowało swoim działaniem dwa główne obszary: pośrednictwo i pomoc w nawiązywaniu indywidualnych kontaktów pomiędzy firmami zgłaszającymi oferty zatrudnienia nowych pracowników a zainteresowanymi pracownikami oraz szkolenia, które organizowane były przez konsultantów i miały na celu właściwe przygotowanie pracowników zakładu do adaptacji w nowej sytuacji zawodowej, w szczególności zaś do starań o nowe miejsce pracy. Oprócz tych szkoleń dostępna była również oferta refundowanych kursów dokształcających, z których największą popularnością cieszyły się kursy komputerowe i kurs prawa jazdy). Kolejną propozycją programu outplacementu były
warsztaty poszukiwania pracy, w trakcie których uczestników szkolono w zakresie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
Analiza wyników badań pokazała, że pomimo iż duża część pracowników nadal pozostawała bez
pracy, to jednak spora grupa była aktywna zawodowo. Wśród przedstawicieli drugiej grupy przeważały opinie, iż outplacement w znacznym stopniu przyczynił się do ich sukcesu w poszukiwaniu
nowego miejsca zatrudnienia.
Źródło: Nowogródzka 2009, ss. 94–95.

Natomiast z badań przeprowadzonych wśród pracodawców z firm województwa
podlaskiego (w ramach projektu innowacyjnego PO Kapitał Ludzki PI-PWP: INNOWACJE NA ZAKRĘCIE − testowanie i wdrażanie nowych metod outplacementu) dotyczących problematyki outplacementu wynika, że:
·· blisko 1/3 respondentów badań pojęcie outplacementu kojarzyła z zarządzaniem zasobami ludzkimi i rynkiem pracy (podobna część respondentów stwierdzała, że posiada teoretyczną wiedzę na temat outplacementu, niemniej wiedza na ten temat była
ogólna i powierzchowna);
·· badani respondenci dostrzegali średnią przydatność stosowanych form outplacementu (za ważne narzędzia uznawali: przekazanie zwalnianym pracownikom odpraw
pieniężnych, szkolenia podwyższające kwalifikacje zawodowe oraz szkolenia zawodowe mające na celu przekwalifikowanie);
·· główne korzyści z wdrażania outplacementu według respondentów to: poprawa wizerunku przedsiębiorstwa na rynku pracy, wygaszenie konfliktów (utrzymanie spokoju w organizacji oraz poprawa atmosfery i samopoczucia pracowników pozostających
w organizacji);
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·· według badanych firm główne bariery wdrażania outplacementu to: ograniczone
środki finansowe przedsiębiorstwa, niedostateczna wiedza i umiejętności, bariery psychologiczne oraz bariery kadrowe (z kolei według ich oceny najważniejsze bariery istniejące po stronie instytucji rynku pracy to: niewystarczające upowszechnienie metodologii outplacementu wśród polskich firm, brak opracowań dotyczących dobrych
praktyk w tym zakresie oraz niedostrzeganie w instytucjach rynku pracy partnerów
do współpracy);
·· zdecydowana większość badanych przedsiębiorstw nie posiadała opracowanych
profili kompetencji zawodowych czy innych narzędzi służących ocenie i diagnozowaniu kompetencji pracowników oraz w większości przedsiębiorstw nie były prowadzone badania potrzeb szkoleniowych wśród zatrudnionych osób;
·· na podstawie przeprowadzonych badań wydano rekomendacje w zakresie outplacementu. Proponowano: podejmowanie działań promujących programy outplacementu wśród przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, uzupełnianie wiedzy przedsiębiorców na temat możliwości wykorzystywania form wspierania pracowników (które przyniosą obydwu stronom korzyści długoterminowe), przełamywanie barier wdrażania outplacementu (poprzez wskazywanie instrumentów wymagających relatywnie niskich zasobów finansowych), upowszechnianie wśród pracodawców możliwości wykorzystywania narzędzi wsparcia doradczego (służących poprawie w zakresie oceny i diagnozowania kompetencji pracowników) oraz promocję
wśród przedsiębiorców wykorzystania badań z zakresu określania potrzeb szkoleniowych wśród zatrudnionych osób, realizowanych przez podmioty zewnętrzne [Klimczuk-Kochańska 2013, ss. 162–209].
Powyższe badanie dotyczyło także oceny programów outplacementu przez pracowników badanych firm. Z przeprowadzonych badań wynika, że ponad połowa pracowników nie znała pojęcia outplacementu. Za najważniejszą formę wsparcia dla zwalnianych
pracowników respondenci uznali: odprawy pieniężne, szkolenia podwyższające kwalifikacje zawodowe, szkolenia przekwalifikujące i przedstawianie interesujących ofert pracy (które nie zawsze są ogólnodostępne). Za podmioty udzielające wsparcia zwalnianym pracownikom respondenci uznali pracodawców oraz powiatowe urzędy pracy. Według badanych respondentów główne korzyści outplacementu to: szybsze znalezienie
nowego zatrudnienia, odpowiednie ukierunkowanie zwalnianych osób, wyposażenie w
nowe kwalifikacje zawodowe i ewentualnie przekwalifikowanie oraz wsparcie psychologiczne. Natomiast główną barierą według nich były aspekty finansowe (wysokie koszty ich organizacji) oraz niechęć, brak wiedzy i brak tradycji tego typu działań wśród pracodawców. Ponadto tylko co czwarty respondent korzystał z profesjonalnego doradztwa zawodowego (głównie z inicjatywy powiatowych urzędów pracy), zdecydowana
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większość respondentów nigdy nie korzystała ze wsparcia psychologicznego, a blisko co
trzeci respondent nigdy nie korzystał z żadnych szkoleń.
Za działania rekomendowane w ramach outplacementu dla pracowników organizacji uznano: dostosowanie instrumentów outplacementu do wyodrębnionych kategorii
osób zagrożonych zwolnieniami (osób po 50. roku życia, osób młodych o krótkim stażu pracy w firmie czy kobiet wychowujących dzieci), zwiększenie świadomości pracowników co do korzyści z rejestracji w powiatowym urzędzie pracy oraz co do możliwości skorzystania z różnych form i instrumentów zwolnień monitorowanych, niwelowanie stereotypu dotyczącego skuteczności wsparcia dla zwalnianych pracowników w formie odpraw pieniężnych, promowanie możliwości organizowania i dzielenia kosztów
prowadzenia programów outplacementu przez pracodawców we współpracy z innymi
podmiotami rynku pracy, zwiększanie zakresu wykorzystania wsparcia psychologicznego w uzasadnionych przypadkach oraz zwiększanie znaczenia szkoleń z zakresu zarządzania projektami, menedżerskich oraz w zakresie zakładania własnej firmy.
Z badań przeprowadzonych przez Instytut Badawczy Synthetos LTD (wśród 300 polskich przedsiębiorstw) wynika, że outplacement jest coraz częściej wykorzystywany
jako inicjatywa dobrowolna przedsiębiorstwa, która nie wynika tylko z procesu restrukturyzacji, fuzji czy przejęć i zwolnień grupowych. W wielu firmach outplacement jest
każdorazowo wdrażany w przypadku zwalniania pojedynczego pracownika (54% badanych przedsiębiorstw wdrażało ten rodzaj indywidualnego outplacementu). Outplacement ponadto jest wykorzystywany jako element uzupełniający Programy Dobrowolnych Odejść [Błaszczak 2014].

Zakończenie
Niewątpliwie wdrażanie i realizacja różnorakich działań z zakresu outplacementu niesie
za sobą szereg korzyści, zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla zwalnianych pracowników. Outplacement jest skuteczny zarówno w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstwa i zapobiegania negatywnym skutkom tego procesu w odniesieniu do pracowników, jak i w przypadku aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych czy innych grup (młodzieży oraz osób po 50 roku życia).
Należy także pamiętać, że ważnym elementem sprawnego przeprowadzenia outplacementu jest dobrze zaplanowana komunikacja w firmie oraz odpowiednio przygotowana kadra menedżerska [Ziarnik 2017, s. 48]. Ponadto efekty outplacementu będą zależały od operatywności doradców zawodowych oraz od chłonności lokalnego rynku pracy.
Zaletami działań z zakresu outplacementu dla pracodawcy są: pozytywny wpływ
na wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny organizacji, ograniczanie rotacji pracowników,
przekazanie kompleksowych informacji o zmianach i ich kierunku pozostającym w fir208
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mie pracownikom (zachowanie poczucia bezpieczeństwa i wpływu na sytuację zawodową). Dodatkowo organizacja ma możliwość utrzymania poprawnych relacji ze związkami zawodowymi czy zredukowania kosztów zwolnień (odszkodowania, absencje czy
spadek wydajności pracy). Jeśli zaś chodzi o pracownika, to otrzymuje on wsparcie emocjonalne w sytuacji utraty pracy, ma możliwość (dzięki kontaktowi z doradcą zawodowym) zdefiniowania działań rozwojowych niezbędnych do podniesienia kompetencji
zawodowych czy nabycia umiejętności wzmacniających konkurencyjność na rynku pracy. Poza tym ma ułatwiony dostęp do rekruterów, a tym samym do potencjalnych pracodawców.
Należy pamiętać, że dodatkową szansą na rozwój outplacementu w Polsce jest wykorzystywanie funduszy unijnych (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego czy
Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji) przeznaczonych na cele realizacji outplacementu i szeroko rozumianej aktywizacji zawodowej czy też pozyskiwanie
funduszy z urzędów pracy na programy outplacementowe dla osób zwalnianych.
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